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Sammanfattning 

Den här uppsatsen har ett tvådelat syfte. Det första syftet är att genom intervjuer utvidga och 

fördjupa förståelsen för kompostinformatörsarbetet, mer specifikt att se hur 

kompostinformatörer i intervjusituationen formar en yrkesidentitet. I uppsatsen undersöker 

jag också hur man kan förhålla sig till vetenskapsteoretiska och ontologiska frågor, samt vilka 

konsekvenser detta har för forskningspraktiken. Mer konkret har det lett till en undersökning 

av hur man kan använda diskursanalys inom kvalitativa intervjuer. 

Frågan som uppsatsen utgår ifrån har varit vad en kompostinformatör är och hur man kan 

undersöka detta är. 

Uppsatsens epistemologiska och ontologiska grund utgår från poststrukturalistisk teori men 

utvecklas också genom mer ämnesanknuten och samtida teori kring främst 

organisationsforskning. Som grund för hur intervjuerna gjorts ligger en modell utvecklad av 

Mats Alvesson och Dan Kärreman, som beskriver hur diskursanalys används inom 

samhällsforskning idag. Som grund för intervjuanalysen ligger en artikel av Mats Alvesson 

som utvecklar åtta metaforer för hur kvalitativa intervjuer kan användas inom 

samhällsforskning. Av dessa är det främst två som rör fragmenterade identiteter och arbetet 

med en yrkesidentitet som används i intervjuarbetet. 

Uppsatsens empiriska underlag utgörs av fem intervjuer med kompostinformatörer. Till det 

kommer också uppsatsförfattarens egna erfarenheter av kompostinformatörsyrket. 

Intervjuerna har kategoriserats och analyserats utifrån ett antal dikotomier, motsatspar där 

dikotomierna ses som närvarande i hur kompostinformatörerna talar. I dikotomierna ser man 

hur en ganska splittrad yrkesidentitet formas, den styrs av olika diskurser som både 

harmonierar och verkar splittrande på identiteten. Jag har kunnat se hur 

kompostinformatörerna pratar om vissa delar av arbetet mer och andra mindre och på så sätt 

förstått vad som kan vara del av en föredragen yrkesidentitet. Det blir tydligt hur både 

professionalitet och en mer ideell tanke blir viktigt i arbetet. Jag har också sett hur man kan 

tänka att den yrkesidentitet som beskrivs kan försvåra vissa delar av arbetet.   

I arbetet med att analysera intervjuerna har det också funnits en fortlöpande reflektion kring 

hur diskurserna kan förstås enligt Alvessons och Kärremans modell. Där har jag sett hur jag 

omväxlande kunnat se diskurserna som mer beständiga eller som högst tillfälliga i 

intervjusituationen. Det har till stor del möjliggjorts av min stora, personliga erfarenhet av 

kompostinformatörsyrket att kunna reflektera över just detta, diskursens beständighet eller 

tillfällighet. Den reflektionen har varit en del i arbetet med att försöka förstå de 

epistemologiska och ontologiska frågornas roll i forskningspraktiken. 
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Summary 

This thesis is written with two purposes. The first purpose is to, by qualitative interviews; 

increase the understanding of the work of a compost adviser. More specific, the purpose has 

been to show how compost advisers are creating a work identity in the interview situation. In 

the thesis, I will also try to find out how one can work with epistemological and ontological 

questions and what consequences the epistemological and ontological matters will have for 

the practical research. In the thesis, these questions have become important primarily in how 

to use discourse analysis in qualitative interviews. 

The research questions that the thesis starts with are what a compost adviser “is” and how one 

can find out this “is”. 

The epistemological and ontological ground that the thesis is based on is post structural 

theory. But the theoretical parts are also developed through theory that are more 

contemporary and close to organizational theory than the post-structural theories are. The 

interviews are developed via a model constructed by Mats Alvesson and Dan Kärreman. The 

model aims to show how discourse analysis is used in social science today. The analysis of 

the interviews is based on an article by Mats Alvesson, where he develops eight metaphors 

how qualitative interviews in social science can be used. Among said eight metaphors, I have 

worked with two:  one that deals with fragmentized identities and one that discusses how an 

interviewee can use the interview to form a work identity. 

The empirical material in the thesis constitutes five interviews with compost advisers. But in 

the understanding of the material and the “is”, the personal knowledge of the author, who has 

been working as a compost adviser for several years, is also taken into consideration. 

The interviews have been categorized and analyzed from a number of dichotomies where the 

dichotomies are seen in the “talk” of the interviewees. In the dichotomies, there can be seen 

how a quite shattered work identity takes form. The identity is controlled by different 

discourses that harmonize with and simultaneously have a shattered effect on the identity. I 

have also been able to observe how the compost advisers talks about some parts of their job 

more and some less, and by doing this, I have formed an understanding of what can be a 

preferred work identity. It has become clear how both professionalism and idealism are 

important elements in the work of the compost adviser. I have also observed how the work 

identity can be disturbed by parts of the dichotomies and how the compost advisers in a more 

or less conscious way estrange themselves from these parts. 

In the analysis work, I have also tried to make a continuous reflection on the discourses in the 

interviews and how it could be understood together with the model by Alvesson and 

Kärreman. There, I have seen how I can alternate between considering the discourse as more 

permanent or more temporary. This reflection has been possible from the personal experience 

I have gained in the work as a compost adviser. The reflection has been a part of the second 

purpose of the thesis, where I try to find out how epistemological and ontological matters can 

occur in the practical research process. 
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Formkommentar och läshjälp 
 

Den här uppsatsen placerar sig ganska långt utanför de ramar som många uppsatser skrivs 

inom. Både vad gäller form, språk och innehåll kommer många läsare finna ett visst motstånd 

i läsningen. Valet att skriva uppsatsen hänger ihop med den vetenskapsfilosofiska sfär som 

uppsatsen kan sägas tillhöra. Egentligen motiveras form, språk och innehåll fortlöpande i 

uppsatsen men jag tror det kan finnas en poäng att redan nu säga att texten kan bjuda visst 

motstånd men säkert också glädje och tankeväckning. Vissa begrepp och ord ligger möjligen 

lite längre bort från de förkunskapskrav som man kan anta finns hos alla läsare. Till det 

kommer en ovilja hos mig som författare att förenkla och snäva in begrepp. Men för att 

överkomma alltför stort motstånd i läsningen kan jag rekommendera ordböcker och Google.  

 

Uppsatsen har en något smygande ansats där jag närmar mig min egen metod från en punkt 

som ligger långt från den jag slutar vid. Jag börjar på det viset först att diskutera saker som jag 

inte tänkt göra för att i avsnittet som heter ”Poststrukturalism och postmodernism” som ligger 

under kapitlet ”Teori, metod och tillvägagångssätt” komma in på uppsatsens egna teoretiska 

och metodologiska sfär. 

 

 För den läsare som är mer praktikinriktad och inte har ett intresse kring vetenskapsteori och – 

filosofi kan läsningen kortas av genom att gå direkt på empirikapitlet efter genomläsning av 

syfte och frågeställning. Det kan dock krävas en del bläddring i delkapitlen ”Diskursanalys 

och diskursiv sensitivitet – motsägande komplementära eller både och?”, ”Fragmenterade 

identiteter i strävan efter enhet”, ”Dikotomier” samt ”Reflektion över de teoretiska 

diskussionernas konsekvenser” för att hänga med på hur analysen görs.  I övrigt uppmanas 

läsaren att frisinnat ta del av uppsatsens olika delar, hoppa över och fördjupa sig. Men såklart 

ser jag mycket gärna att uppsatsen läses i sin helhet. 

 

Som bilaga finns ett antal dokument som beskriver kompostinformatörens arbetsuppgifter. 

Det hänvisas inte särskilt till dem i texten mer än i ett avsnitt om analysen som snabbt vidrör 

kvalitativa och kvantitativa mål för kompostprojektet. I bilagorna finns också en beskrivning 

av Gästrike Återvinnares organisation, något som skulle kunna ha lagts in i 

bakgrundsbeskrivningen. Dock tror jag att GÅ:s egen beskrivning av organisationen är minst 

lika bra som min egen. Dessutom är bilagorna ett sätt att komma ifrån det inifrånperspektiv 

som jag ofrånkomligen har på kompostprojektet och Gästrike Återvinnare, då kan det vara 

funktionellt med något annat ord. Läsaren uppmuntras att ta del av de dokumenten för att 

skapa en vidare förståelse för dels kompostinformatörsarbetet men också för analysen av det 

empiriska materialet. Bilagorna ska också ses som en del av ett försök att förmedla den 

förförståelse eller det möjligen mycket speciella empiriska material jag bär på genom att ha 

arbetat som kompostinformatör själv. Analysen är gjord utifrån ett extremt inifrånperspektiv 

och kan därför kompletteras och förändras av läsaren genom att ta del av materialet i 

bilagorna. 

Förkortningar: 
 

FB - Flerbostad 

GÅ – Gästrike Återvinnare 

IP – Intervjuperson 

KI – Kompostinformatör 

Pomo – Postmodernsim 
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Prolog 
 

”Jag skulle önska att jag oförmärkt kunde glida in i det anförande jag håller idag (…) Hellre 

än att ta till orda ville jag vara innesluten av orden och buren långt bortom varje möjlig 

början. I samma ögonblick som jag började tala ville jag upptäcka en namnlös röst som sedan 

länge föregick mig; då hade det räckt om jag fogade in mig, fullföljde meningen och 

installerade mig i dess pauser utan att någon lade märke till det – som om den genom ett 

ögonblick spänd tystnad gav mig ett tecken. Ingen början skulle finnas då, och i stället för att 

vara den som talet kommer från skulle jag, såsom av en slump ha hamnat i dess väg – ett litet 

tomrum, den punkt där det skulle kunna försvinna.” ur Diskursen ordning av Michel Foucault  

 

Michel Foucault skriver om våndan av att inleda. För mig är den våndan ständigt närvarande, 

just nu finns den på två nivåer, som kanske egentligen är samma nivå. Den första våndan med 

inledningen är att jag i och med den konstituerar min egen text. ”Ceci n´est pas une pipe” 

skrev Magritte under en realistiskt målad bild av en pipa. Lars-Torsten Eriksson skriver att 

Magritte vill visa att det är en avbildning och inte en pipa man ser (Eriksson et al 2007 s.56). 

På samma sätt skulle jag kunna döpa den här uppsatsen till ”Ceci n´est pas une c-uppsats”. 

Det är bara en representation av mitt arbete som pågått i snart ett år, eller i snart 28 år. Nu 

menar jag alltså inte den fysiska inledningen, den som jag skriver nu (då) och den som du 

läser nu (sen), eller vice versa. Utan våndan av att bestämma sig för hur texten ska skrivas och 

framställas. Man skulle kunna säga den retoriska framställningen. Vilken berättelse jag 

bestämmer mig för att berätta. Eller, man skulle också kunna säga, vilken röd tråd jag 

bestämmer mig för. Under utbildningens gång har den röda tråden berömts och omhuldats. 

Att inleda kanske är att välja röd tråd, vilket tankespår som ska följas uppsatsen igenom. Och 

i och med valet av röd tråd, berättelse eller det vi nu kallar det, så går uppsatsen från att vara 

ett uppsatsarbete till att vara en bild av en uppsats. Jag försöker hjälpa upp situationen lite 

med metareflekterande avsnitt, metodkritik, alternativa tolkningar av mina samtal med 

kompostinformatörerna. Och här skulle många påstå att det vetenskapliga arbetet skiljer sig 

från det rent (ett tveksamt men pragmatiskt uttryck) litterära skrivandet eller för all del 

journalistens. Men vi ska inte låta oss luras av det auktoritära anspråket i vetenskapen, som 

väl kanske är större än hos både litteraturen och journalistiken. Fortfarande är det här en 

berättelse som jag författat. Det är en kompromiss mellan det som jag tycker var intressant 

och det som kan accepteras under epitetet ”vetenskap” (ja, så mycket vetenskap som en c-

uppsats nu är). Den andra nivån är den som har konsekvenser för läsningen. När jag 

bestämmer mig för en början, att inleda på ett visst sätt, så leder jag in läsaren i en läsning. 

Därmed inte sagt att jag har makten över hur läsaren tar emot texten. Min text är bara min 

genom att jag har skrivit den, orden är mina, men läsaren gör texten till sin egen, fogar in den 

i sina egna världar konstituerade av samma och samtidigt andra diskurser än mina egna. 

Texten lämnar mig och splittras upp på tusen texter. Så många texter som det finns läsare. 

Men ändå, hade jag skrivit en annan text. Om min inledning varit en annan, då hade det också 

blivit andra läsningar. Och alla de läsningar som görs har beröringspunkter med varandra, vi 

delar diskurser och då diskurserna påverkar läsningen blir läsningarna mer eller mindre lika.  

Så även om texten inte är min där ute, så är den det. Då måste jag inom den vetenskapliga 

traditionen svara för den. Min berättelse ska kunna läsas och känner sig läsaren missnöjd – då 

är det jag som ska kunna möta missnöjdheten. Inte texten, läsaren eller läsningen. Främst går 

man till författaren. Det innebär att med inledningen har jag bestämt mig – det här är min 

berättelse.  

  



9 

 

Bakgrund 

En möjlig början…  
 

Hösten 2005 – Jag sitter i ett seminarierum på Gästrike Återvinnares kontor på Sörby Urfjäll i 

Gävle. Stämning är lättsamt nervös. Vi är åtta personer i rummet, jag och fem andra blivande 

kompostinformatörer. B, som är administratör, och så L i svart skjorta med texten kompost på 

bröstet. Hon är min första bild av vad en kompostinformatör är. Vi ska ha genomgång och 

miniutbildning i kompostinformatörsutövningen. Vi ska få svarta skjortor och svarta jackor. 

Pärmar och en brun plastkorg. Pärmfliksregister och papper. Det finaste vi får är en pytteliten 

brun soptunna, att ha pennor i, eller helst ha med och visa för Hushållen. Så att de ska veta 

hur tunnan ser ut. Senare ger jag den bruna tunnan till min då tvååriga son, han ägnar många 

timmar åt att fylla och tömma tunnan. Allt blir kompost i hans värld, och alla bilar blir 

sopbilar. Och locket faller så småningom av. Vi får noggranna instruktioner om vid vilka 

flikar de olika papperna ska sitta. Arbetsbeskrivning vid 1, återvinningscentralernas öppettider 

vid 17. Och så fortsätter det, i en timme ägnar vi oss åt flikar, broschyrer och checklistor. Vi 

får en mall, den ska hjälpa oss i kontakten med Hushållen, när vi står där och ska berätta om 

det som händer, centralkompost, bruna tunnor, bananskal. När, vad, var, hur, varför. De 

klassiska frågorna ska besvaras. Så får vi träna med mallen och den bruna korgen. Vi 

presenterar oss och en annan nybakad kompostinformatör får vara Hushåll och ställa frågor. 

Alla som inte kan besvaras på rak arm skickas vidare till kundtjänst. Alla ska informeras, över 

sextiotusen hushåll i regionen, en tredjedel är redan avbetade. Nu är projektet i Valbo, ett par 

veckor senare gör jag definitiv debut som kompostinformatör på Vretas. Seminarierummet på 

Sörby Urfjäll börjar så sakta bli mörkt, kvällssolen orkar inte över alla hus. Vi fikar. De som 

inte kan uppvisa något som kan kallas miljöutbildning i sina meriter får med sig en bok i 

miljökunskap, samma som på gymnasiet. Jag har 15 poäng i humanekologi i bagaget och 

slipper därmed den grundläggande miljökunskapen. Jag missar därmed nya insikter i för och 

nackdelar med rötning respektive kompostering. Men om någon skulle fråga kan jag klart 

argumentera för att det är problematiskt med bistånd, samt föra den diskussionen vidare till 

hur sociala orättvisor mellan de södra och norra delarna av världen är intimt förknippade med 

de miljöproblem vi på sista tiden har sett segla upp. Om någon skulle fråga alltså. Ingen frågar 

för arbetet är ganska mycket bara att knacka på dörrar och visa upp en brun behållare, le och 

vara trevlig, svara på frågor om korvskinn och tepåsar. Ibland tycks det mig som att det inte 

ens är att informera, mest bara stå där. Som en påminnelse om att de ska börja snart, med 

komposten. Ibland brinner det till möjligen, ibland och en eldig farbror pratar nyttan av att 

skölja ur mjölkförpackningar i en kvart.  Jag knackar vidare, vidare, vidare. Frågande ansikten 

i dörrarna om vad det är om, oftast vänliga när de förstår att jag inte vill sälja något. Jag tjänar 

lite pengar och lär känna en del nya människor.  
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… och så började det så här, fast på ett helt annat ställe: 
 
Liten ordlista: 

 

Ontologi – läran om vad som finns 

Epistemologi – läran om en mängd kunskapsfilosofiska perspektiv på hur kunskap och 

lärande skapas, produceras och formas 

 
Jag kommer i följande avsnitt diskutera olika ontologiska och vetenskapsteoretiska begrepp, 

främst positivism och hermeneutik. Diskussionen rör hur begreppen kan förstås inom 

uppsatsarbete och den förenkling av epistemologiska och ontologiska frågor som kan vara 

märkbar inom uppsatsskrivandet på Högskolan i Gävle. Texten beskriver hur jag har uppfattat 

de här frågorna i mycket av uppsatsarbetet och hur de tas emot på institutionen. Den är 

personligt hållen och ska läsas som en reflektion jag gjort kring uppsatsskrivande på HiG, 

något som väckte mitt intresse för vetenskapsteori och filosofi. Det finns flera syften med 

texten. Den finns där dels för att jag anser att det är en brist i utbildningen att 

vetenskapsteoretiska frågor inte är en större del än vad de är idag. Dels finns den där för att 

texten snart rör sig ut i mer obekanta marker, det kan vara bra för både mig och många läsare, 

tror jag, att börja med något bekant för att orientera sig. Men det som jag kanske mest vill 

framhålla är att den bild jag har fått av hur man arbetar vetenskapligt på den kandidat- och 

magisternivån till min förtjusning och förvåning hade många beröringspunkter med hur Mats 

Alvesson ibland beskriver, viss, samhällsvetenskaplig forskning. Under den första trevande 

tiden bland metodlitteraturen kändes Alvessons bok om samhällsforskning och 

postmodernism lite som att hitta hem. Jag tycker också att de epistemologiska och ontologiska 

frågorna är intressanta och viktiga. Mitt uppsatsarbete har varit roligt och utvecklande (och 

svårt) till stor del beroende på att jag fördjupat mig i vetenskapsteori- och filosofi.  

Den hermeneutiska positivismen och den positivistiska hermeneutiken i 
uppsatsernas värld – Ontologi och epistemologi i uppsatsen kontext 
 

Det finns en tendens, inte uppbackad av en litteraturgenomgång eller så... MEN jag tror att 

man kan säga att det finns en tendens i grundläggande metodböcker och bland uppsatsskrivare 

inom ämnet företagsekonomi på Högskolan i Gävle att koppla ihop dels det epistemologiska 

synsättet ”positivism” med det man benämner ”kvantitativa” metoder och dels den 

epistemologiska utgångspunkten ”hermeneutik” med kvalitativa metoder. Jag tror förresten 

kanske inte att det bara skulle vara på HiG, kanske också i annan samhällsvetenskap, 

möjligen. Men vi håller oss på HiG för tillfället. Av olika orsaker verkar det dock som att det i 

många fall aldrig riktigt diskuteras vad positivism och hermeneutik får för konsekvenser för 

undersökningen.  

 

Positivism är helt enkelt en kvantitativ undersökning vilket på HiG:s ekonomiska institution 

innebär, i de flesta fall, en enkät. Jag har suttit med vid tillblivelsen av ett par sådana här 

enkäter. Frågor som kan förekomma kan vara av typen:  

 

”Gör du si eller så eller sa?”  
 

med följdfrågan 
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 ”Vad är (möjligen ”tror du är” eller ”anser du”) orsaken till att du gör si, så eller sa?” 
 

Den klassiska positivismen kännetecknas av att den är ute efter ”hård kunskap”, sådant som 

kan iakttas med sinnena, eller som vi kan räkna ut med vår logik. Följaktligen förkastar man 

intuition, religion och teoretisk spekulation (Thurén 1991 s.15). Nu är jag inte särskilt 

positivistiskt inriktad så jag har inte brytt mig om att fördjupa mig i positivismen mer än det 

jag läst i en mycket grundläggande bok i vetenskapsteori. Men jag tror det duger på c-uppsats 

nivå och jag vet att det duger för den fortsatta diskussionen, eftersom den typ av positivism 

jag diskuterar är den som praktiseras på högskolan i Gävle. Jag hade mycket gärna fördjupat 

mig i Auguste Comte dock. Thurén skriver vidare att ”(…) en positivist tror (inte) allt han ser 

eller hör. Positivisten har en kritisk grundinställning till världen omkring sig”. Och det tycks 

vara en klen ontologisk grund. Om man tar fasta på ”sådant som kan iakttas med sinnena” 

som en käpphäst för positivisten och förstår det i ljuset av den brist på ontologiskt 

resonemang vi såg här ovan så kan man förstå den vanligt förekommande kritiken av 

positivismen som samhällsvetenskaplig metod. Observera att vi fortfarande befinner oss på 

nivån ”läsa grundläggande böcker”. En mer robust ontologisk grund hade kunnat vara att man 

frågar sig ”vad kan jag iaktta med mina sinnen?” eller det är i alla fall en fråga som lett in på 

en ontologisk diskussion. Om vi återvänder till enkätexemplet så hade vi två frågor. Den ena 

var ”Gör du si, så eller sa?” vilket är en fråga vars svar med ganska stor sannolikhet kan 

verifieras (ja inte för att forskaren skulle göra det men för att det går). Om vi tar det mer 

konkret: 

  

”Brukar du köpa Delifalu, vanlig Falu eller Falu från Lidl som inte ens får kallas Falu?” 
 

 Klart att personen som sitter med enkäten behöver uppskatta, han eller hon går knappast 

igenom det senaste årens kvitton för att kolla upp sina korvköp, men det är sådant som man 

genom kvantitativa, statistiska metoder och en insiktsfull diskussion kan komma runt. Faktum 

kvarstår, det går att kontrollera korvköpen, det är fullt, teoretiskt, observerbart. Så kommer 

man då till frågan  

 

”Varför köper du Deli, Falu eller Icke-Falu?”  
 

 Frågan följs sen av en uppsjö av svarsalternativdesign. Det kan vara små rutor där motiv som 

pris, smak, vana går att välja på, ett eller flera. Eller så måste man rangordna motiven, från ett 

till fem eller mer sofistikerat, rangordna på en rät linje där ena änden är ett och den andra fem. 

Respondenten kan också själv få ange motiv, och så kan man kombinera det där. Det kan vara 

ganska finurligt. Problemet är frågan. Det handlar inte längre om något som någonsin kan 

observeras, iakttas, verifieras eller kontrolleras. En människas motiv till en handling kan man 

aldrig observera. Man kan observera svaret på frågan, ja. Men på samma sätt som det här inte 

är en c-uppsats så är svaret på frågan inte samma sak som motivet. Att ställa sådana frågor 

blir en slags hermeneutisk positivism där man antar den hermeneutiska epistemologiska 

ståndpunkten att forskaren uppgift är att ”förstå” (varför…) ”andra människors handlingar” 

(… personen väljer den eller den korven) (Eriksson et al 2007 s. 126).  

 

Vad man kan observera kan kanske tyckas vara en självklar fråga men jag tror inte det utan 

ska snart fördjupa mig vidare i det. Men först ska jag titta på hur hermeneutiken får 

påhälsning av positivistiska föreställningar om världen. 

 

Om man så av en eller annan anledning hänger på nämnda kritik av positivismen och 

bestämmer sig för en kvalitativ undersökning så hamnar man ofta i en diskussion om 
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hermeneutik. Intervjuerna ska tolkas och respondenterna, eller intervjupersonerna, förstås. 

Om jag förut kunde sätta fingret på hermeneutiken i positivismen så ska jag nu försöka sätta 

fingret på positivismen i hermeneutiken. Vi vänder tillbaka några rader och använder samma 

tanke om hermeneutik, uppgiften är att ”förstå andra människors handlingar” (Eriksson et al 

2007 s.126). Den kvantitativa, positivistiskt influerade undersökningen ställde raka frågor 

som omarbetas till statistik.  Den kvalitativa, hermeneutiskt influerade undersökningen har 

inte så mycket frågor på det viset, istället finns där intervjuguider. Intervjuguiden kan se ut 

lite hur som helst. Teman man ska prata om eller beröra är det ofta. Genom att prata djupt, 

länge och öppet så ska man nå det inre hos människan som intervjuas. När man så varit där, 

då är det något man har iakttagit och sen kan tolka eller beskriva eller förstå. Här blir den 

hermeneutiskt lagda forskaren så positivist, det inre blir något iakttagbart. Sen ser analysen 

eller tolkningen olika ut i de båda metoderna. 

 

Så vad menar jag nu? Hermeneutisk positivism och positivistisk hermeneutik? Jag tycker 

själv det låter gaggigt. Det är en nidbild och orättvist. Men många av de metodavsnitt som jag 

läst i uppsatser tycks enbart, enbart vara en formsak för att de ska finnas där. Det finns ingen 

direkt koppling till resten av uppsatsen, ingen tanke och inget samspel mellan metod och 

undersökning. Det finns ingen reflektion kring vad man gör, det bara görs enligt en ganska så 

snäv mall. Och det är ingens fel. Det verkar finnas en uppsatskultur som mer är av rullande 

bandkaraktär än utvecklande tankeverksamhet. Jag vill komma bort från det och faktiskt tycka 

att uppsatsarbetet är roligt, att skrivandet är en upptäckt som för mig vidare. Och en 

förutsättning för det har under arbetets gång varit att förstå olika epistemologiska och 

ontologiska frågor. Att sätta vetenskapsteori i centrum. Nu glömmer jag nästan bort i min iver 

att dumma mig att alla inte är med på varför det skulle vara tveksamt att tro att det finns ett 

fast, beständigt inre för forskaren att finna och förstå. Samtidigt är det själva huvudpoängen 

med min metod. Det handlar om diskurser och dess betydelse för de fragmenterade 

identiteterna. Det handlar också om språk, och som jag redan pratat om, språkets oförmåga att 

representera ”verkligheten”. Lika som pipan, uppsatsen och korvköpsmotiven. 
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Frågeställning och syfte  
 

Syftet med den här uppsatsen har en tvådelad grund. När jag först började skriva var jag 

intresserad av att undersöka vad en kompostinformatör är.  När jag började med det blev jag 

ganska snart fundersam över hur och om man på ett säkert sätt kan säga vad något är. Frågan 

tycktes alltså mycket mer komplicerad än vad jag först tänkte. Det gav att jag började läsa 

mycket vetenskapsteori och metodlitteratur och på så sätt började intressera mig mycket för 

det. Uppsatsens syfte utvidgades då till att dels ta reda på vad en kompostinformatör är men 

också hur man kan göra detta. På så sätt är arbetet en process där vetenskapsteori, metod och 

den empiriska undersökningen gått hand i hand och där jag testat den medvetenhet jag skapat 

kring vetenskapsteori mot den empiriska undersökning jag gjort. De frågor jag utgår från här 

är alltså vad en kompostinformatör är och hur man kan undersöka detta är. 
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Metod, teori och tillvägagångssätt 

Nypositivism och romantik inom samhällsvetenskapen 
 

 Nu är vi framme hos Mats Alvesson och boken ”Postmodernism och samhällsforskning” som 

har utgjort en slags plattform för mig som jag arbetat utifrån men också återvänt till under 

uppsatsarbetet. Boken har fungerat både som en insikt i problem och möjligheter med 

vetenskap men också som en praktisk metodologisk hjälp. Det förefaller därför vara 

meningsfullt med en viss inledande insikt i boken. 

 

”Postmodernism och samhällsforskning” är både kritiskt hållen och konstruktivt 

framåtblickande. Alvesson försöker i boken att med stöd i postmodernismen (postmodernism 

kommer från och med här omväxlande benämnas ”postmodernism” och ”pomo”) finna vägar 

till en annorlunda samhällsforskning. Alvesson problematiserar både pomo och samtida 

samhällsforskning. Pomo är, menar han, i sina mer utpräglade former alltför problematisk och 

motsägelsefull för att fungera konstruktivt som forskningsstrategi (Alvesson 2003a s.38). 

Alvesson pekar på risken att drabbas av handlingsförlamning om man fastnar i det 

postmoderna träsket (s.38). Men samtidigt anser han att samtida samhällsforskning är djupt 

problematisk genom sin oförmåga att på allvar förstå och tillämpa postmoderna idéer, som 

man ofta accepterat på ett filosofiskt, men ej på ett praktiskt plan (s.10). Med andra ord så är 

forskningspraktiken långt efter de idéer om samhälle och verklighet som rör sig inom 

forskarsamhället. Alvesson har mejslat fram ett antal områden som är framträdande inom 

pomo, det är diskursens centrala roll, fragmenterade identiteter, kritik av 

representationsbegreppet, förlust av grundvalar och huvudberättelser samt förbindelse mellan 

kunskap och makt (s.40).  Alvesson driver en ganska hård kritik mot postmodernismen, bland 

annat för dess oförmåga att komma med konstruktiva alternativ, att vara något annat än en 

anti-filosofi. Det ger, att för att slippa hamna i samma fåra själv, att han är tvungen att hitta 

vägar där man både kan kritisera samhällsforskning av idag men också komma med strategier 

för hur den kan bli bättre. Alvesson pekar på ett antal områden inom traditionell kvalitativ 

samhällsforskning där man genom ett selektivt urval av postmoderna idéer kan bedriva en mer 

nyanserad, kreativ och ”bättre” forskning. De fem områdena inom postmodernismen får så 

bilda en grund för en fortsatt, mer pragmatiskt inriktad forskning. 

 

Begreppet postmodernism har också lett till handlingsförlamning, begreppsförvirring och en 

massa anti-filosofi för mig. Vilket lett till att jag möjligen tänjt på uppsatsens tidsramar mer 

än vad som kan tänkas vara riktigt. Jag har mycket länge suttit fast i olika postmoderna fällor. 

Men jag tror inte bara att man ska skylla det på postmodernismen. Jag tror att det handlar om 

att ens få en liten uppfattning om de ontologiska och epistemologiska frågornas vidd och 

bredd kräver tid och energi, oavsett om man erkänner sig som hermeneutiker, positivist, 

foucauldian eller något annat. Själva utgångspunkten att vetenskapsteori i någon mån bör följa 

vetenskapandet tror jag är lika problematisk som postmodernismen i sig i det här fallet. Att 

börja fundera över epistemologiska och ontologiska frågor har för mig varit att upptäcka helt 

nya sätt att tänka och förstå världen. Sen är postmodernismen kanske extra problematisk men 

tycks samtidigt ha kommit så långt i sin utveckling att den erbjuder både framåtblickande och 

pragmatism. 
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 Som jag antydde i inledningen fanns det viss igenkänning när jag läste Alvessons 

”Postmodernism och samhällsforskning” första gången. Det som fick mig att fastna var 

Alvessons kritik av samtida forskning och hur den inte tar de komplikationer den är medveten 

om på allvar. Alvesson beskriver det rådande forskningsläget inom samhällsvetenskaperna 

utifrån två grupper av forskare ”romantiker” och ”nypositivister” (Alvesson 2003a s. 94). 

Romantikerna är en grupp som förordar öppna, nära och inkännande intervjuansatser, 

hermeneutiskt influerade. Tanken är att forskaren ska komma åt en inre värld och en upplevd 

social värld genom sensibilitet och empati. Risker med att intervjupersonen styrs av 

intervjuaren, inte direkt men indirekt, genom det han eller hon tror att forskaren vill höra går 

att minimera genom ännu mer personlig kontakt (Alvesson 2003a s.94). Nypositivismen 

beskrivs som den dominerande ansatsen inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Den 

har positivistiska ideal såsom att den ska vara karaktäriserad av objektivitet, neutralitet och en 

öppen forskningsprocess. Båda de två ansatserna är essentialistiska, de bygger på en tro att det 

finns en kärna, ett ställe som kan betraktas som mer genuint och rikligt än det surr eller prat 

som omgärdas av den. I hermeneutikernas fall handlar essentialismen om en människas inre, 

hennes identitet, tankar och känslor. I positivistens fall handlar det om observerbara 

förhållanden som kan beskrivas, men där det som kan observeras är något oproblematiserat, 

vad man anser sig se av den sociala världen är oreflekterat (Alvesson 2003a s.10).  Hos 

Alvessons återfinner jag min fundering hur man kan uppfatta ”fakta”, eller det som jag 

benämnde ”sådant som man kan iaktta med sinnena”. Den är inte klart uttryckt men Alvesson 

menar att nypositivisterna säger sig undersöka sådant som kan observeras såsom ”strukturer, 

processer, relationer och så vidare” (Alvesson 2003a s.94). Och avslutar med ”Detta är 

åtminstone avsikten” (s.94). Jag tror Alvesson menar den brist på ontologisk reflektion, i 

vilken utsträckning strukturer, relationer och processer är iakttagbara, som kan föregå en 

sådan metod.  

 

Under en kurs i ”kvalitativa metoder” sa en gång en föreläsare att han tyckte att det finns bra 

vetenskap och det finns dålig vetenskap. I detta påstående tror jag att man kan fånga några av 

de problem som vetenskapsteorin sysslar med och leda oss vidare mot postmodernismens 

ontologiska ställningstaganden samt vilka problem och möjligheter de medför. Om vi går 

tillbaka till Alvessons tankar om vad den nypositivistiska forskningen sysslar med för typ av 

frågor ett tag, det var strukturer, processer, relationer som han tog upp (2003a s.94). Medans 

romantiker av en eller annan anledning vill studera ”inre världar” och ”upplevda sociala 

verkligheter” (s.49). Inom de ansatserna finns en tendens att frågeställningen föregår 

vetenskapsteoretiska diskussioner. Bra vetenskap blir ur det perspektivet sådan vetenskap som 

svarar mot frågeställningen. För en postmodernistiskt lagd forskare eller student handlar det 

inte primärt om ifall frågan leder till resultat som kan tänkas vara användbara, till en 

beständig (inte för evig men robust i alla fall) teori utan det handlar om ifall det 

överhuvudtaget är möjligt att göra sådana arbeten (Alvesson 2003a s. 49). Om man tar 

epistemologi och ontologi på allvar börjar man följaktligen inte med forskningsfrågan för att 

sedan bestämma tillvägagångssätt. Arbetsordningen blir istället att man först genom studier av 

vetenskapsteori frågar sig vilken forskning som är möjlig, sedan formulerar en fråga. Men 

processen slutar inte där. Reflektionen kring det man gör och vilka konsekvenser olika val kan 

tänkas ha gett fortsätter fortlöpande under arbetet. På så sätt utvecklas man också i sin 

metodologiska medvetenhet. Det är förstås bedrägligt att tro att man klart kan skilja på de två 

typerna av forskningsprocesser jag beskriver som äpplen från päron. Det är sannolikt att även 

de som inte tycker att vetenskapsteori är viktigt utvecklas i sitt sätt att tänka kring det de gör. 

Men som en slags modell för hur olika typer av forskare arbetar beroende på 

vetenskapsteoretisk medvetenhet kan den tjäna sitt syfte. Där jag som influeras av 

postmodernismen har ett uttalat och medvetet reflexivt förhållningssätt. 
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En annan föreläsare sa en gång till mig, eller till den samlade skaran av elever, att i den 

akademiska världen så drar man gärna till med grovt förenklade förklaringar och förkastanden 

av motståndarlägrets teorier, och menade samtidigt att det var ett retoriskt grepp för att mejsla 

ut sin egen ståndpunkt och få den att framstå på ett fint sätt. Det är det jag håller på med nu, 

och även det Mats Alvesson gör i sin bok. Det är också ett uttryck för pragmatism tror jag, att 

måla kontraster gör att jag snabbare får fram min mening, att kunna gå vidare i den plats och 

med den tid som står till förfogande. 

Poststrukturalism och Postmodernism  
 
Efter att ha gått igenom hur man kan se att epistemologi och ontologi fungerar inom 

samhällsforskning idag går jag nu vidare och fördjupar mitt kritiska perspektiv på de här 

frågorna och diskuterar vad för slags vetenskap jag ser som möjlig och vilka teoretiska och 

filosofiska perspektiv som ligger bakom. Jag kommer fortsätta på den inslagna vägen och visa 

en delvis annorlunda arbetsgång där forskningsfrågan görs starkt beroende av de 

epistemologiska och ontologiska antagandena. Jag kommer sen gå vidare och beskriva vilka 

metodologiska konsekvenser som följer av diskussionen innan. Här kommer jag gå in på 

diskursanalysen som metod eller alternativt förståelse, diskutera forskningsintervjuns 

tillkortakommanden och möjligheter samt visa alternativa sätt att arbeta med ett 

intervjumaterial 
 
Jag har hittills mest varit kritisk mot viss typ av forskning och viss typ av vetenskapsteori. Jag 

inleder så att säga med att berätta vad jag inte tycker är bra och vad jag inte har tänkt göra. Jag 

har skjutit lite halvgalet mot flera mål och medvetet förminskat fullt respektabla vetenskapliga 

skolor. Jag har antytt saker som ”postmodernism” och ”diskurser” men inte kommit ända dit. 

Det ligger möjligen i själva teorin om diskursernas sätt att fungera, i dess natur, hade man 

kunnat säga lite slarvigt, att göra så. En av de stora grundarna till dagens sätt att arbeta med 

diskursanalys är Michel Foucault. I ”Diskursens ordning” skriver han ”Alla vet att man inte 

får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem 

som helst får tala om vad som helst” (Foucault 1993 s.7). Foucault menar att diskursen inte 

tillåter vilken utsaga som helst, i alla fall inte om individen som uttalar den vill vinna 

auktoritet eller legitimitet. Foucault arbetade i huvudsak med stora diskurser, sådana som rör 

sig på samhällsnivå, men efterföljande diskursanalytiker har utvecklat teorier om 

mikrodiskurser som kan finnas lokalt i samhället (Börjesson 2003 s.171). Om man väljer att 

se företagsekonomiskt uppsatsskrivande på Högskolan i Gävle som en  lokal diskurs skulle 

man kunna säga att begreppet ”diskursanalys” inte har en plats inom diskursen. En sökning i 

databasen ”DIVA”
1
 visar att ingen uppsats med ”diskurs” eller ”diskursanalys” som 

nyckelord författats på ekonomiska institutionen. Att börja i diskursanalysen och diskutera 

den utifrån vad den är hade måhända uppfattats som att jag är omedveten om hur en uppsats 

gärna skrivs. Genom att visa att jag snarare ifrågasätter än är omedveten om en viss typ av 

uppsatsskrivande hoppas jag helt enkelt bli mer lyssnad på.  

 

Så uppsatsens accepterade filosofiska sfär är den postmoderna. Postmodernism är ett 

omtvistat och mycket spretigt begrepp, jag tror att man skulle kunna säga att den som – ism i 

mycket har spelat ut sin roll. Ordet har tömts på betydelse men orkar fortfarande signalera 

                                                 
1
 DIVA är ett nationellt arkiv för uppsatser och avhandlingar från svenska universitet och högskolor. Högskolan i 

Gävle har varit anslutna till DIVA sedan 2007. 9 juni 2008 fanns 178 uppsatser registrerade från institutionen för 

ekonomi på HiG. Ingen hade diskurs eller diskursanalys som nyckelord. 
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någonting. Att säga att något är postmodernt säger antagligen inte så mycket, det behövs en 

mer ingående förklaring än så. Men det förmår i alla fall utesluta en del saker och det placerar 

det man talar om på en ideologisk och filosofisk karta. Ungefär som att säga att något är 

asiatiskt. Det utesluter en del och signalerar en hel del. Men det är inte särskilt väldefinierat. 

Användandet blir för mig pragmatiskt, det fyller en viss funktion och jag hoppas senare kunna 

lämna det och enbart arbeta med enskilda teorier och tankar som brukar få samsas inom 

begreppet.  

 

Den möjligen mest grundläggande komplikationen med begreppet ”postmodernism” är att det 

både är beteckning på en historisk tidsperiod och på en filosofisk riktning. Som historisk 

tidperiod är postmodernismen fortfarande aktuell, fortfarande pågående. Det finns ingen 

koncensus om vad pomo som period innefattar (Alvesson 2003a s.25) och här tror jag att det 

kan räcka att nämna den också förekommer som historisk period. Att utveckla den 

diskussionen tror jag skulle komplicera uppsatsen onödigt mycket. Viktigare för uppsatsen är 

då snarare postmodernismen som filosofi. Här råder ytterligare begreppsförvirring då man 

omväxlande använder begreppen postmodernism och poststrukturalism som både synonyma 

och konkurrerande. Alvesson menar att åtskillnad mellan begreppen bara har ett begränsat 

värde eftersom de dels inte är särskilt givna kategorier var för sig och dels för att skillnaderna 

inte är alltför väsentliga (Alvesson 2003a s.31). Alvesson väljer termen postmodernism i sin 

bok, jag föredrar möjligen den andra eftersom, som Alvesson skriver, den framhäver 

metodologiska och epistemologiska frågor (till skillnad mot pomo som ”kastar ut ett vidare 

nät” (Alvesson 2003a s.31)). Intresset för uppsatsen är just metodologiska och 

epistemologiska frågor. Å andra sidan inspireras jag av postmoderna idéer i skrivandet per se. 

Genom form och språk försöker jag bryta med typer av vetenskapligt skrivande som 

signalerar auktoritet och sanning. Marcel Proust, som visserligen levde och skrev sina böcker 

ett bra tag före postmodernismen uppfanns som begrepp, ska en gång ha sagt att skrivandet 

för honom var en nyfiken process genom vilket han utforskade världen. Den tanken om 

skrivande har jag inspirerats av i tunga stunder med uppsatsen. Så begreppet postmodernism 

kan också vara mer relevant eftersom jag inte strängt koncentrerar de postmoderna tankarna 

kring epistemologi och ontologi. Jag ska nu i alla fall använda mig av ”poststrukturalism” ett 

tag då jag nu ska diskutera kring en av postmodernismens grunder, en grund som även 

Alvesson tillkännager en samling herrar som inte av Alvesson men väl av många andra 

benämns just poststrukturalister. Fokus kommer också ligga på just epistemologi och 

metodologi. 

 
Poststrukturalismen brukar beskrivas som en filosofisk strömning som uppkom i Frankrike 

som en reaktion på strukturalismen under 1960-talet. Strukturalismen utvecklades och 

tillämpades inom olika samhällsvetenskaper och en kort definition blir därmed problematisk. 

Möjligen kan man säga att ett gemensamt drag är betoningen av just strukturer och dess 

meningsskapande funktion. Strukturerna sågs som underliggande system som kunde spåras i 

både institutioner och språk.  Poststrukturalismen var en slags reaktion på strukturalismen där 

ifrågasättandet av underliggande, essentiella anspråk sattes i centrum. Både strukturalism och 

poststrukturalism är konstruktioner av idéströmningar och mycket osäkra kategorier. 

Visserligen etablerade men likafullt problematiska. Foucault, som jag redan nämnt, brukar 

placeras i den poststrukturalistiska sfären tillsammans med personer som Lyotard, Derrida 

och Baudrillard. Alvesson citerar i sin bok Smart (Alvesson 2003a s.16) som gör ett försök att 

hitta gemensamma nämnare för den samling filosofer och andra akademiker som hör till den 

poststrukturalistiska sfären. Dessa gemensamma intressen utgör också grunden för uppsatsens 

epistemologiska och ontologiska utgångspunkter. Smart menar att ett intresse för: 
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”(i) representationens kris och den därmed förbundna instabiliteten i meningen; (ii) frånvaron 

av säkra grundvalar för kunskap; (iii) språkets, diskursernas och texternas centrala roll; och 

(iv) otillräckligheten i det från upplysningen härstammande antagandet om ett rationellt 

autonomt subjekt och ett därmed kontrasterande intresse för hur individerna konstitueras som 

subjekt” (Alvesson 2003a s.16 citerar Smart 2000:450) 

 

  binder samman poststrukturalisterna. Dessa fyra intresseområden är dock vad jag kan se inte 

möjliga att helt särskilja. I de fyra intressena rör vi oss främst på ett ontologiskt plan, men 

även epistemologiskt. De fyra intressena är alltså alla kännetecknande och förutsätter eller ger 

i större och mindre utsträckning varandra. Ifrågasättandet av subjektet är ett centralt tema 

inom poststrukturalismen. Såsom (iv) indikerar grundar det sig i ett ifrågasättande av 

människan som ett rationellt och av sin omvärld opåverkat subjekt. Istället intresserar man sig 

för hur individer formas av sin omgivning och av de rådande diskurserna. Ansatsen är sålunda 

socialkonstruktivistisk. Här kommer intresset för språket in. Eftersom subjektet inte längre ses 

som autonomt, självständigt så ses inte heller språket som representativt, man ser en 

komplikation i att förstå språket som direkt korrelerande med det som det beskriver. En utsaga 

är snarare bestämd av en diskurs än av individens inre livsvärld. Eller, skulle man kunna säga, 

individens inre livsvärld är konstituerad av diskurser. Ett uttalande ses alltså inte som något 

djupt förankrat i en individs inre, istället antas uttalandet vara styrt av vilken diskurs individen 

för tillfället befinner sig inom. Poststrukturalismen är på det viset antiessentialistisk, den utgår 

från att det inte finns en fast inre punkt eller ett bestämt ursprung varifrån någonting kan 

förstås, på det viset knyts intresse (ii) till de andra. Även forskare och andra producenter av 

kunskap styrs av de rådande diskurserna vilket gör att kunskapen blir mycket osäker då de 

rådande diskurserna varierar över både tid och rum. I intresse (iii) framhålls intresset för 

språket, diskurserna och texterna. De fyra intressena verkar också till stor del sammanfalla 

med Alvessons fem centrala teman inom postmodernismen: 

 

1. Diskursens centrala roll 

2. Fragmenterade identiteter 

3. Kritik av representationsbegreppet 

4. Förlust av grundvalar och huvudberättelser 

5. Förbindelsen mellan kunskap och makt 

 

I det fortsatta arbetet kommer främst tema 1, 2 och 3 spela roll, 4 i någon mån medan 5 nästan 

inte tas i beaktande alls. Diskursens centrala roll och fragmenterade identiteter kommer finnas 

närvarande såsom styrande för vilken slags undersökning jag genomförde och hur det som 

kom av undersökningen kan förstås. Kritik av representationsbegreppet återfinns kanske 

främst på en metanivå och har redan varit närvarande i en stor del av uppsatsen. Att helt tappa 

tron på språkets förmåga att representera skulle innebära att man helt avsade sig alla försök 

till och anspråk på att kommunicera. Jag försöker istället behandla det temat med viss 

upptäckarglädje och tillåter mig att röra mig fritt mellan metanivåer och försöka riva de 

anspråk på auktoritet som kan finnas i uppsatser. Men kritiken av representationsbegreppet är 

också viktigt för de praktiska och teoretiska delarna av uppsatsen. Nu rör sig uppsatsen vidare 

mot mer handfasta konsekvenser för intervjuarbetet och analysen.  

 

 



19 

 

 

Diskursanalys och diskursiv sensitivitet – motsägande, komplementära 
eller både och? 
 

Diskursbegreppet har sina rötter i poststrukturalismen och framförallt brukar Michel Foucault 

framhållas som en slags förgrundsgestalt i diskursbegreppets utveckling. Därifrån har det 

utvecklats och vunnit mark både som filosofisk förståelse och som metod inom humaniora 

och samhällsvetenskap. Vad som idag avses med diskurs är inte alla gånger klart, det finns 

olika skolor kring begreppet.  I de poststrukturalistiska texterna finns en slags motvilja mot att 

enkelt ringa in diskursbegreppet, för Foucaults del handlar det snarare om ett helt 

författarskap än en metod som låter sig sammanfattas kort och ledigt. Samtidigt har mer 

pragmatiskt, eller ska man säga lättillgängligt, inriktad litteratur skrivits inom området. Det är 

viktigt att förstå att diskursbegreppet kan användas på många olika sätt men att det alltid är 

intimt sammanknippat med sina rötter i den strukturalistiska och poststrukturalistiska 

filosofin. Den subjektsuppfattning som återfinns inom mycket annan idétradition  där 

subjektet är enhetligt, fast och uttolkningsbart är förkastad och istället antas subjektet vara 

styrt av diskurserna. Bryman och Bell skriver om tankar om diskursanalys som ett slags 

”analytisk mentalitet” och som en ”hantverksmässig färdighet som mera liknar cyklande… än 

att man följer receptet på en kycklingrätt” (Bryman och Bell 2005  s.414 citerar Potter). 

Citaten visar på en metod som är svår att lära ut, att det är en känsla och färdighet som man 

måste lära sig med praktisk övning. På så vis kan man se att diskursanalysen inte bara är en 

metod utan också en känsla för det material som analyseras. Det kan låta flummigt att 

beskriva diskurs som en sensitivitet, och att enbart beskriva det så blir möjligen lite tunt. Att 

hänvisa till sensitivitet i vetenskapliga sammanhang är inte accepterat över hela det 

akademiska fältet. Men samtidigt är det viktigt att förstå att det är en sensitivitet, en känsla 

inför världen och som sådan möjligen kontroversiell då föreställningen om ett autonomt 

subjekt fortfarande har en stark förankring hos många människor. Även om man inte vill 

lämna den subjektsuppfattningen fullt ut så är det nödvändigt att tillfälligt kunna överge den 

för att förstå en diskursanalys och få en inblick i just den typ av känslighet som ligger till 

grund för diskursanalysen.  

 

För mig har en nyckel till diskursförståelsen varit Foucaults sällsynthetsbegrepp (Foucault 

2002  s.146). Foucaults diskursbegrepp ligger inte på något sätt i mittfåran av diskursfältet 

men just synen på utsagor inom diskursen som sällsynta har för mig blivit en diskussion jag 

ofta återvänder till när jag går vilse i den något trollfyllda skog som diskursfältet kan ge mig 

känsla av att vara. Med sällsynthet menar Foucault att man tänker sig alla de utsagor som är 

möjliga utifrån rådande grammatiska system och ordförråd och sen ser vilka utsagor som 

faktiskt sagts och vilka som är möjliga inom de rådande diskurserna (och fortfarande åtnjuta 

legitimitet och mening) (Foucault 2002 s.147). För mig blir det en bild av ett ofantligt antal 

utsagor som görs möjliga av grammatik och ord men enbart en liten del som verkligen utsägs. 

Foucaults analys av utsagor inom diskurserna utgörs delvis av en analys av anledningen till att 

enbart de utsagor som utsagts verkligen har utsagts. Att förstå diskurs på det sättet gör att man 

får klart för sig att allt som sägs i ett sammanhang är styrt av diskurser och gjorts möjligt 

genom diskurser. Det blir en slags tvärtomförståelse. När jag insåg vad oändligt mycket som 

inte kan utsägas så förstod jag också diskursernas betydelse. 

  

Men försök att överbrygga den klyfta mellan den möjligen ovetenskapliga sensitiviteten och 

det vetenskapliga kravet på metod har gjorts och en mer metodologiskt inriktad diskursanalys 

har utvecklats. Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips har skrivit ”Diskursanalys 
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som teori och metod” vilken närmast kan betecknas som ett standardverk inom diskursanalys 

för mindre avancerad nivå. De delar upp diskursanalysen som vetenskaplig metod och teori i 

tre olika områden, diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi (Winther och 

Phillips 2000 s.7). De olika delområdena samlas alla under fältet diskursanalys (Whinter och 

Phillips 2000 s.7). Diskursanalysen och de tre olika angreppssätt är i den form som Winther 

och Phillips presenterar en utveckling av teorier som bygger på olika sociologiska, filosofiska 

och politiska teorier såsom strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori, 

strukturmarxism och socialkonstruktionism (Winther och Phillips 2000 s.9). De tre fälten som 

presenteras är, som författarna påpekar, deras egna konstruktioner (Winther och Phillips 

2000). Fälten är en slags kartläggning över diskursanalysen men där varje fält tar sin 

utgångspunkt i en specifik teori, diskursteorin utgår från Laclau och Mouffets (Winther och 

Phillips 2000, s.13), den kritiska diskursanalysen utgår från Norman Fairclough (Winther och 

Phillips 2000 s.13)  medan diskurspsykologin främst verkar få företrädas av Potter och 

Wetherell (Winther och Phillips 2000 s.97). De olika teoretikerna bygger i sin tur på andra 

teoretiker såsom Laclau och Mouffets tar sin utgångspunkt i poststrukturalisterna (bland annat 

nämns Foucault, Saussure och dekonstruktionen som Derrida främst brukar få företräda) 

(Winther och Phillips 2000 s.13). På så vis tycks begreppet diskursanalys vara ”stort” eller 

kanske ”utspätt”. Det är förståeligt om en viss begreppsförvirring uppstår. Det är också en 

kritik som Mats Alvesson och Dan Kärreman levererar (Alvesson och Kärreman 2000 s. 

1126), de menar att diskursbegreppet inom samhällsvetenskap och speciellt 

organisationsstudier används utan reflektion kring vad forskaren menar med diskurs och utan 

att egentligen tillföra särskilt mycket till studierna(Alvesson och Kärreman 2000 s. 1126). De 

utvecklar i en artikel en modell för hur variationen av användandet av diskursstudier kan 

förstås. Modellen har sin grund i olika synsätt på diskursbegreppet och bildar på så sätt en 

slags karta över hur diskursbegreppet används inom samhällsvetenskapen. Den tar upp två 

grundläggande motsättningar mellan olika synsätt inom diskursanalysen.  
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(Figur: Alvesson och Kärreman 2000 s.1130)      

 

 

Modellens horisontella axel visar hur användandet av diskursanalysen fokuserar på diskurs 

och mening (Alvesson och Kärreman 2000 s. 1129). Här får ”mening” en vid betydelse. 

Artikelförfattarna menar att diskursen dels kan ses som något som föregår mening (Alvesson 

och Kärreman 2000 s. 1132) . Det är den ena änden av den horisontella axeln. Ute på den 

andra änden är diskurs och mening mycket lösare kopplat, den mening som diskursen ger är 

inte lika säkert kopplad till uttalandena (Alvesson och Kärreman 2000 s.1133). Längst ut på 

respektive ändpunkt på den horisontella axeln finns alltså diskurs/mening sammanfaller och 

diskurs/mening orelaterade (Alvesson och Kärreman 2000 s.1130). Den här skalan tycktes rätt 

problematisk för mig från början. Diskursanalysen sammanfaller med språkuppfattningen om 

språket som icke-representativt utan som medskapare av subjektet. Att då kunna frikoppla 

subjektet, meningen och diskursen verkade omöjligt. Enbart affekter kan finnas bortom 

diskursen, allt som kommer därefter ges mening genom hur vi talar om det – diskursen. Att 

förstå diskurs - mening som något annat än oskiljaktiga verkade omöjligt. Men jag tror att 

artikelförfattarna med diskursen som frikopplad från mening menar att diskurs och mening är 

mycket tillfälliga hos subjektet, att man visserligen i varje ögonblick styrs av en diskurs men 

att den inte ger subjektet en vidare mening utan växlar mellan diskurser beroende på den 

kontext hon talar i. Den andra änden på axeln talar istället för diskurs och mening som mer 

beständigt kopplade och har också en mer tillåtande syn på att se empiriskt material som 

något som kan säga något om det som det direkt refererar till. Om det är möjligt som 

diskursanalytiskt inriktad kan man ju undra. Man kan alltså hålla med om att diskurser 

konstituerar subjekt men det enda som går att analysera är språkbruket, inte om det eventuellt 
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finns något bortom de diskursiva praktikerna såsom kognition, känslor, medvetandegöring, 

värdering. Då man börjar prata om empiriskt material och hur det kan analyseras som 

någonting annat än diskursiva praktiker tycks man återvända till den romantiska 

föreställningen om att en forskare genom tillräckligt inkännande intervjuer kan nå en 

människas inre. Eller som Alvesson och Kärreman säger, att man ger diskurserna för stor 

betydelse (Alvesson och Kärreman 2000 s.1132), att subjektet förhåller sig friare till 

diskurserna och att de diskurser som dyker upp bara gör det tillfälligt.  

 

Den vertikala axeln på modellen visar diskursen såsom antingen lokal, kontextuell eller stor 

och på många ställen i samhället återkommande, såsom ett generellt mönster (Alvesson och 

Kärreman 2000 s.1133). Det är främst Foucault som inspirerat till synen på diskurser som 

”stora”, Foucault själv undersökte fenomen som sexualitetens historia, vansinnets historia, 

olika vetenskapliga diskurser såsom biologin och nationalekonomin. På andra sidan finns 

mikrodiskurserna, då man fokuserar diskurser på en lokal nivå, hur språkbruket ser ut i en viss 

bestämd kontext (Alvesson och Kärreman 2000 s.1134). Alvesson och Kärreman menar dock 

att studiet av mikrodiskurser inte omöjliggör att man identifierar mer generella kulturella 

mönster och på samma sätt kan fokuset på stora diskurser medge att man ser lokala 

variationer (s.1134). De menar också att en mer integrerad form av mikro- och  makrostudier 

kan göras och framhäver Norman Fairclough i sammanhanget (s.1134). Även Mats Börjesson 

framhåller den här skillnaden i hur man kan se på diskursbegreppet såsom antingen stora, 

tvingande diskurser enligt Foucault eller som skapande, kontextuella (Börjesson 2003 s. 171).  

 

Min egen användning av ordet diskursanalys kan tänkas vara träffad av Alvessons och 

Kärremans kritik av den lite fluffiga användning som verkar vara vanligt förekommande inom 

samhällsvetenskapen. För samtidigt som intervjuuttalanden och annat prat tycks vara 

diskursivt drivna så är det mycket svårt att ringa in diskursen. Diskursen i sig är ju en tillfällig 

konstruktion av forskaren som ska vara både relevant men samtidigt förstås som en analys, 

tolkning eller förståelse. Diskursanalysen innehåller dessutom diskursförståelse på metanivå 

(Börjesson 2003 s. 160) där forskaren analyserar de diskurser han eller hon styrs av i sin 

forskning.  

 

Den spänning som jag antytt mellan diskurs som sensitivitet och diskurs som metod verkar 

vara en svår balansgång. De anspråk man gör på relevans och trovärdighet inom 

diskursanalysen faller möjligen lätt över till att bli anspråk på sanning om man strikt ser 

diskusanalysen som en metod. Även om forskaren inte anser sig ha ett sanningsanspråk kan 

det ibland se ut som det i och med att den vetenskapliga diskursen kräver en viss typ av 

formuleringar och ordval för att vinna legitimitet, för att fortfarande få beteckna det hela som 

vetenskap, i alla fall om man ska tro Foucault (Foucault 1993 s.25). David Silverman har 

skrivit metodböcker inom samhällsvetenskap och citeras ofta av till exempel Alvesson (se 

t.ex. Alvesson 2003a, Alvesson och Kärreman 2000) har i sin bok ”Interpreting qualitative 

data” (2006) med ett utdrag från en diskursanalys av ett rådgivande samtal (s.232). Silverman 

hör till den grupp av forskare som Alvesson kallar lokalister (Alvesson 2003a s.95), vilka kan 

sägas vara influerade av postmodernismen genom sin tvekan att se på intervjusituationer och 

annat empiriskt material som något som direkt korrelerar med ”verkligheten därute”. 

Alvesson presenterar den lokalistiska forskningen som en reaktion på tron att analys av 

empiriskt material kan leda till robust och auktoritär kunskap (2003 s.96). Alvesson menar att 

även om både romantiker och nypositivister börjar bli medvetna om problematiken med att se 

forskningsresultat som robusta så räcker det inte med den typ av brasklappar som 

”intervjupersonen återgav den historien” för att nå fram till bra och intressant forskning (2003 

s.96). Men tittar man på Silvermans diskursanalys så innehåller den precis den typen av 
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påståenden ”Given that he doesn´t, we must assume that…” (Silverman 2006 s.233) eller ”…, 

which can be heard to imply innocent enjoyment but can also be associated... ”Även om 

Silverman betonar osäkerheten i analysen och ger alternativ till vad ett uttalande kan ses som 

så signalerar själva sammanhanget med dess förknippade språkbruk sanning och auktoritet. 

Diskursanalysen har som Alvesson skriver en framträdande roll inom postmodernismen. 

Samtidigt intar postmodernismen genom sitt intresse för makt och kunskap en ifrågasättande 

ställning av den auktoritära kunskap som produceras inom de vetenskapliga institutionerna. 

Om man också ska ta den tanke på allvar verkar det rimligt att man också måste ta sitt eget 

språkbruk i beaktande. Det verkar som att diskursanalysen som strikt vetenskaplig metod på 

något sätt sviker de idéer den en gång sprungit ur. Jag ska försöka kombinera en nyfiken och 

samtidigt medvetet metodologisk diskursanalytiskt influerad förståelse av intervjumaterialet.  
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Fragmenterade identiteter i strävan efter enhet 
 

Inom matematiken beskrivs identiteten som att ”oavsett vilket värde vi tilldelar en variabel så 

kommer den funktion eller formel där variabeln ingår alltid att ha samma värde” 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Identitet_%28matematik%29, 070125). Inom matematiken 

beskrivs identitet som betecknande något fast. Det spelar ingen roll om du bestämmer att x 

ska ha värdet 5 eller 472 i funktionen f(x)≡, när identitetstecknet är med, f är noll för alla x. 

Identitetsbegreppet inom matematiken betecknar alltså något fast och oföränderligt, 

variabeln som är det som kan förändras har ingen möjlighet att ändra funktionen, den blir 

densamma.  

 

Definitionen av identitet inom matematiken har ett visst släktskap med den syn på identitet 

som man kan se i romantiska tolkningar av kvalitativt material. Ett rationellt och autonomt 

subjekt borde också innebära en fast identitet. Den subjektsuppfattningen är starkt ifrågasatt 

av poststrukturalismen. Istället antar man att subjektet bestäms av diskurserna och då flera 

diskurser konkurrerar och existerar samtidigt antas det också påverka subjektet. Identiteten 

blir således inte en fast och beständig enhet utan är snarare flera identiteter som samtidigt 

finns i ett subjekt. Identiteterna blir fragmenterade (Alvesson 2003a s.43).  

 

Synen på identitet såsom något föränderligt och socialt konstituerat har gett upphov till ett 

intresse för identitet inom organisationsforskningen (Alvesson och Kärreman 2001 s.61). Men 

samtidigt som identiteterna fragmenteras så lever tanken om det enhetliga subjektet. Som 

Alvesson påpekar: utan enhet saknar fragmentering och mångfald mening (Alvesson 2003a 

s.151). Det handlar kanske inte om en hos individen aktiv defragmentering, men den position 

som en individ talar från är med stor sannolikhet i individens tankar utifrån en position som 

ett avgränsat subjekt med en relativt enhetlig identitet.  

 

Alvesson har i en artikel utarbetat åtta metaforer för hur man kan förstå kvalitativa intervjuer 

utan att hamna i den nyromantiska fällan. Förståelsen för intervjuerna utgår från ett 

postmodernt perspektiv men är också kritiskt till en alltför hårddragen postmodernism. 

Alvesson problematiserar de kvalitativa intervjuerna och kommer genom metaforerna med 

förslag på hur man istället kan närma sig dem i en analys. Alla metaforerna är uttryck för en 

mer reflexiv hållning till intervjuer där intervjuuttalanden inte behandlas såsom uttryck för en 

beständig inre uppfattning hos intervjupersonen utan är kontextstyrda. (Alvesson 2003b) 

Intervjupersonen antas kunna ha egna syften och motiv med att låta sig intervjuas, vara styrd 

av diskurser, aktivt arbeta med sin yrkesidentitet och så vidare. Alvesson menar alltså att ett 

intervjuuttalande inte enkelt kan tas för precis vad det förefaller vara utan kan förstås på flera 

olika sätt Metaforerna kan användas var och en för sig eller tillsammans i olika kombinationer 

för att förstå intervjusituationen som en komplex, social situation (Alvesson 2003b s.31). Jag 

har intresserat mig särskilt för två metaforer. Det är dels den där man ser intervjun som 

identitetsarbete där intervjupersonen dels antas styras av i vilken roll han eller hon intervjuas 

i, som till exempel chef eller anställd och dels kan tänkas använda intervjusituationen som ett 

sätt att förstärka en yrkesidentitet då det finns en aktiv, intresserad lyssnare (s.20). Den andra 

metaforen är den då man ser uttalanden som diskursivt styrda. Här antas intervjupersonen 

styras av diskurser i sina uttalanden. Rådande diskurser antas ”tala genom” intervjupersonerna 

(s.23). De två metaforerna tycks delvis höra ihop men också vara motsägande. De båda 

behandlar hur identitet yttrar sig i intervjusituationen. Den första metaforen tycks förutsätta ett 

autonomt subjekt vilket poststrukturalismen ställer sig tveksam till, här arbetar subjektet 
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aktivt och medvetet för att stärka en föredragen identitet. Medan den andra metaforen snarare 

fäster vikt vid fragmenterade identiteter och hur de formas av olika diskurser. Den första 

metaforen antyder också att människor aktivt kan föredra vissa diskurser och/eller att det finns 

något bortom diskurserna som människor aktivt kan nå. Jag tänker också att den första 

metaforen kan ses som en diskurs i sig som rör människan som ett autonomt subjekt där 

identitetsarbetet strävar mot en stark och enhetlig identitet. Den andra metaforen kan ur det 

här perspektivet bli ett hinder för det arbetet, olika rådande diskurser motverkar en stark och 

enhetlig identitet. Man kan också tänka sig att diskurserna som styr harmonierar till viss del. 

Det behöver inte vara divergerande diskurser. Det finns antagligen både divergerande och 

konvergerande diskurser samtidigt om man skulle se en situation i hela dess komplexitet. Det 

handlar ju också om analysansats, om man sätter sökljuset på harmoni, disharmoni eller båda i 

ett komplicerat samspel. Jag tror att de båda metaforerna kan bidra med en intressant 

förståelse om man arbetar med dem parallellt och komplementärt. Det gör att man inte kan 

vara alltför sträng med de något skiftande ontologiska grunderna bakom 

subjektsuppfattningen, vilket i någon mån är ett problem men som potentiellt kan uppvägas av 

intressanta resultat.  

Dikotomier 
 

I analysen kommer begreppet dikotomi att användas som ett tankeverktyg, här beskriver jag 

kort vad en dikotomi är och hur man kan arbeta med dikotomier. 

 

En dikotomi är en uppdelning av ett fenomen i två motsatspar. Till exempel fenomenet ”kön” 

kan delas upp i kvinna – man, eller fenomenet människa i förnuft – känsla, eller ting och 

företeelser i äkta - oäkta. Historia, vetenskap och konst skapas och skrivs ofta utifrån ett 

dikotomiskt tänkande. Till exempel kan den klassiska kampen mellan ont och gott sägas vara 

en slags dikotomi. Det dikotomiska tänkandet har varit ett sätt att strukturera världen, den 

tycks något begripligare om fenomen kan struktureras efter vad de är och definieras utifrån 

vad de inte är. I och med poststrukturalismen började dikotomierna ifrågasättas (Miegel och 

Schoug 1998 s.15), de blev föremål för Derridas dekonstruktion som ofta uppfattas som en 

metod (Whinter och Phillips) men också kan förstås som en lyhördhet inför sprickor i texten 

(DN 22 november 2007). Derrida förnekar att det har med en metod, analys eller tolkning att 

göra och försöker istället ringa in begreppet genom att diskutera vad det inte är och  menar att 

det bara kan få en mening i en kontext (Ord och Bild 2/87 s.14). Derrida menar vidare i sin 

dekonstruktion av dikotomier att de två leden inte fungerar jämställt utan att det ena ledet 

alltid vinner styrka på bekostnad av det andra. (Miegel och Schoug 1998 s.16) . 

Beskrivningen av dekonstruktionen som en lyhördhet är möjligen mer vanligt förekommande 

inom humaniora än samhällsvetenskap. Det är egentligen en liknande diskussion som den om 

diskursanalys som sensitivitet eller metod. En dikotomi som flitigt dekonstruerats är just 

kvinna/man. Och inom genusforskningen idag kanske ännu mer homo/heterosexualitet. De 

dikotomierna har dekonstruerats till att åtminstone i vissa kretsar ha tappat sin betydelse och 

giltighet. Men dikotomier som en del av diskurser stannar kvar i medvetandet. Att förstå kön 

som något annat än kvinna/man är något helt annat än att tala om det så och att leva i det. 

Dekonstruktionen river ner referensramar och lämnar ett öppet fält. Här kan jag nå en 

förståelse för kritiken av postmodernismens destruktiva sida (Alvesson 2003a s.36), om 

kvinnlighet och manlighet är en social konstruktion som vi bör lämna därhän, blir frågan vad 

vi då ska bygga sexualiteten på. Men här börjar jag också se att dikotomierna och 

dekonstruktionen kan vara till nytta. För det leder som sagt till en annan slags förståelse. Då 

jag nu möjligen har slutit mig till att dekonstruktionen är en sensitivitet snarare än metod blir 

ytterligare utläggningar kring hur man dekonstruerar något överflödiga eller kanske omöjliga.  
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Reflektion över de teoretiska diskussionernas 
konsekvenser 
 

Jag har brottats med det som Bryman och Bell menar är ett problem för diskursanalytiker- om 

man främst ser intervjusituationen som en händelse i sig som har mycket osäkra korrelationer 

med en ”verklighet därute”, vad blir den då bra för? (2005 s.422) Varför ska man ägna sig åt 

intervjuer då? Vissa diskursanalytiker menar ju att annat än ”naturligt” tal inte kan eller bör 

analyseras (Börjesson 2003 s.160). Somliga går kanske med på intervjutekniken men menar 

att det som uppstår i intervjusituationen ska förstås som just det och inget som har med 

händelser utanför intervjun att göra medans andra ser diskursen som mer beständig och 

givandes subjektet en mer fast mening. Det går inte att visa exakt hur det förhåller sig. Det 

måste fungera mer som ett postulerat antagande. Samtidigt skulle ett sådant postulat bryta mot 

postmoderna idéer om nyfikenhet och kreativitet. Scheurich menar att ett mer experimentellt 

intervjuande måste få ta plats (1997 s.74). Han jämför med konsten och visar på hur epoker 

tagit vid och anammat en annan förståelse för vad målande och konst är (s.75). På samma sätt 

menar han att intervjuer som empiriskt material ska kunna förstås annorlunda än tidigare. Och 

för att nå dit måste man få experimentera. Så jag har inte låst mig vid ett sätt att förstå 

intervjusituationen utan försöker under analysförfattandet ställa mig på olika platser i den 

förståelsen där jag hela tiden är aktsam mot att se uttalanden som inre sanningar eller direkt 

korrelerande med verkligheten. Men där jag rör mig ganska fritt på Alvessons och Kärremans 

skala diskurs/mening autonoma och diskurs/menings sammanfallande. Det beror dels på 

tanken om kreativitet men också på det faktum att jag är bekant med det som 

intervjupersonerna tycker sig prata om. Samtidigt som jag förhåller mig fritt till skalan har jag 

ju funderat på hur man kan se på intervjun och dess ”mening” om man anser att den är en 

högst lokal aktivitet. En kritik borde ju kunna vara att det blir ett projekt för projektets skull. 

Att det är meningslöst att göra ett sådant arbete. Kritiken har redan till viss del besvarats, att 

man helt enkelt inte hårdnackat påstår att det inte har någonting med en annan verklighet att 

göra men att det är väldigt svårt att fastställa sambanden mellan intervjuvärlden och den yttre 

världen. Men det tycks för mig fortfarande ligga ett dilemma i det hela. Ett sätt att ta sig an 

intervjun är att se pratet som meningsskapande Intervjuprocessen blir i det perspektivet en 

skapande verksamhet där orsakssambanden till en tidigare upplevd verklighet inte kan 

klargöras. Vilket inte i det här fallet blir ett större problem eftersom intervjun tillåts leva i 

stunden, sin egen stund och ses som ett tillfälle för reflektion. Dock undantar det inte 

intervjusituationen den kritik som ytterligare riktas mot ett förenklat synsätt. Jag vill inte helt 

avsäga intervjun dess möjligheter att säga något om kompostinformatörsrollen. Men som 

Alvesson och Kärreman säger så ska man kanske inte dra alltför stora växlar på en bestående 

mening i de styrande diskurserna. En kritik som också riktas mot mycket intervjuanalys av 

Scheurich (1997 s.74) är den om intervjun såsom ett avslutat kapitel där man nått fram till en 

fullständig förståelse av intervjumaterialet. Det kommer aldrig att gå att uppnå en fullständig 

förståelse för en intervjusituation, en förenkling är tvungen. Så sökljuset kommer att riktas 

mot de meningsskapande aktiviteterna men därmed inte sagt att det inte förekom andra 

aktiviteter. Jag kommer också hela tiden ha diskursförståelsen närvarande. Meningen 

betraktas alltså inte som en genuin, inifrån, essentiell känsla utan det är ett diskursivt drivet 

prat om ett arbete som analyseras utifrån ett meningsskapande perspektiv. De diskurser som 

jag identifierar kommer jag se som samtidigt lokala och stora. Det lokala kommer dock stå i 

centrum men ses som influerat av större, mer allmänna diskurser som får eget liv på lokal 

nivå. Den kontextuella förståelse som jag onekligen har fått av att finnas inom projektet så 

lång tid blir närvarande i förståelsen av intervjuerna. 
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Även mening är en diskurs – varning för oändlig meta 
 

Men, även mening är en diskurs. Ur ett metareflexivt perspektiv tror jag att man kan förstå att 

jag rör mig i en slags samtida diskurs där ett arbete ska vara meningsfullt för att vara värt att 

lägga ner sin tid i. Människor idag, och kanske i synnerhet högskoleutbildade sådana, tror jag 

har en sådan föreställning om mening och arbete. Mina intervjupersoner, för att gå 

händelserna något i förväg, är högskoleutbildade i alla fall utom ett. Att finna 

meningsskapande prat hade måhända varit svårare om jag intervjuat personer med enbart 

gymnasieutbildning. Meningsdiskursen hade med andra ord kanske varit mindre närvarande. 

Jag vet inte om det går att hävda att meningstemat bara är möjligt i en viss tid och i ett visst 

sammanhang, Foucault hade med största sannolikhet menat det. I annat fall skulle mening 

vara något essentiellt och inte historiskt betingat. Det essentiella är ju redan problematiserat 

men jag ser gärna att läsaren har en annan åsikt. Och framförallt ska man nu veta att hela 

uppsatsen till viss del drivs av att jag själv har letat efter mening i arbetet som 

kompostinformatör. Driven av precis samma diskurs. Meningstemat återfinns på så sätt på 

flera nivåer. Både som analysperspektiv men också som ett halvt undermedvetet personligt 

syfte med uppsatsen. Dock inte på ett essentiellt plan… 

Tillbaka till frågeställningen 
 

”I finally invented something that works!” – ur Back to the future 

 

I avsnittet som kallas för ”En början” vilket är en slags personlig bakgrundsbeskrivning till 

valet av uppsatsämne fanns i slutet ett embryo till frågeställning och syfte. Det jag ville göra 

när jag började var att förstå vad en kompostinformatör är och samtidigt försöka förstå vad 

man menar med är och om och i sådana fall hur det går att ta reda på och beskriva. Efter lång 

initial förvirring har jag kommit fram till vad jag tror är möjligt och möjligen också intressant 

att undersöka. Som jag skrev en bit in i det här kapitlet så har de epistemologiska och 

ontologiska frågorna kring är och hur det undersöks föregått själva undersökningen. Efter att 

ha fördjupat mig i den teori jag presenterat så tänker jag att det är väldigt mycket svårare att 

beskriva äret än vad jag först trodde. Det verkar som att det är svårt att säga något betsändigt 

och fast om just detta, istället växlar varandet med diskurser och kontexter. Följden har blivit 

en mer intervjunära ansats där jag försiktigt rör mig ut i ”verkligheten” ibland. 

Är intervjupersonerna samma person? 
 

I analysen kommer det ibland låta som att intervjupersonerna är en och samma person vilket 

de inte rent fysiologiskt är. De kommer dock till stor del behandlas så, med grundtanken att de 

påverkas av samma diskurser. Analysen är inte särskilt intresserad av att finna en kärna eller 

ett subjekt. Subjektet behandlas inte som autonomt utan som ständigt påverkat av diskurser.  
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Konsekvenser för uppsatsens fortsatta 
utveckling eller Hur jag gick tillväga 
 

I det här avsnittet kommer jag försöka visa på den mer praktiska arbetsgången under 

uppsatsarbetet. Här kommer det också märkas hur arbetsprocessen varit långt ifrån enkel. Då 

jag försöker beskriva dels vad jag har gjort och hur jag tänkte när jag gjorde det så kommer 

man märka spår av tidiga tankar i uppsatsarbetet. I inledningsskedet visste jag väldigt lite om 

vetenskapsteori och vissa av valen har påverkats av vad jag visste om uppsatsskrivande då. 

Jag har försökt reflektera över valen och förstå dem i ljuset av vad jag visste då, hur jag har 

utvecklats och det som jag skrivit om i föregående kapitel. Jag har förut sagt att jag försöker 

acceptera inkonsekvenser och diskrepans som något som måste få förekomma. Men jag tror 

att utvecklingen inom vetenskapsteori för min del inneburit rätt mycket av just det. Det 

kommer, tror jag, bli ganska tydligt för läsaren i det här avsnittet. Just den här delen av 

uppsatsarbetet är också ett brott i processen, man ska gå från teoretisk metod till praktisk. Att 

överföra de kunskaper man har genom böcker till praktisk handling kan vara riktigt lurigt. 

Vilket också kommer märkas i det jag berättar. 

 

 Jag kommer börja med att berätta om det arbetet jag har haft på Gästrike Återvinnare innan 

uppsatsarbetet började och hur jag försöker förhålla mig till det. Sen går jag vidare och 

berättar om hur jag har arbetat med intervjuprocessen.  

Förförståelse ur ett poststrukturalistiskt perspektiv 
 

Som jag berättade om i bakgrunden har den här uppsatsen föregåtts av ett par års arbete som 

kompostinformatör. Jag började arbeta hösten 2005 och har sedan följt projektet till dess slut i 

december 2007. När jag gick in i projektet var jag inte medveten om att jag senare skulle 

komma att skriva en uppsats om det. Det blev på det viset, till en början, en slags omedveten 

deltagande observation. Det gör att jag får en speciell slags, man kan använda ordet 

förförståelse, för projektet. En förförståelse har dock alla forskare med sig in i ett projekt 

(Thurén 1991 s.53), det handlar om olika sorters förförståelse. Om man rör sig inom den 

poststrukturalistiska sfären är förförståelse något av en icke-fråga, samtidigt som man kanske 

kan säga att det är den enda frågan. Jag ska snart återvända till förförståelsen och dess 

förhållande till poststrukturalismen. Förförståelse är ursprungligen en del av den 

hermeneutiska traditionen (Thurén 1991 s.53) där den är en del av en av de hermeneutiska 

spiralerna inom vilken man menar att förförståelsen är en förutsättning för den tolkande ansats 

som förespråkas (Alvesson och Sköldberg 1994 s.116). Hermeneutikerna för en diskussion 

kring att förförståelsen kan bli för stor eller nära. Vissa hermeneutiker förespråkar en relativ 

objektivism (Alvesson och Sköldberg 1994 s.121) vilket gör att förförståelsen blir 

problematisk eftersom objektet (den undersökande forskaren) riskerar att ”sugas upp” i 

subjektet (Alvesson och Sköldberg 1994 s.122). Ibland beskrivs förförståelse som de 

grundläggande kunskaper varje människa har om världen vilka är nödvändiga för att 

överhuvudtaget kunna navigera i den (t.ex. Thurén 2004 s.53 och Aspers 2007 s.34) medan 

det inom hermeneutiken är en mer komplex fråga än så, som i diskussionen kring subjekt och 

objekt. Men om man återvänder till poststrukturalismen kan man fråga om förförståelse som 

begrepp är meningsfullt i den sfären. Såsom jag uppfattar poststrukturalismen och det starkt 
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socialkonstruktionistiska perspektiv som är ett resultat av diskursbegreppet så tycks 

förförståelsen vara en totalt integrerad del. Om man utgår från att subjekten konstrueras av 

diskurserna så gäller det även forskarjaget vilket gör att allt blir förförståelse och att även 

diskurser kan förstås som förförståelse och förförståelse som diskurser. Med tanke på 

diskursernas komplexitet så blir alla försök att förstå alla de styrande diskurserna som lett 

fram till ett arbete dömda att misslyckas. Scheurich (1997 s.74) diskuterar den här frågan och 

menar att det inte är möjligt att beskriva allt medvetet och omedvetet bagage men att det ändå 

är rimligt att försöka beskriva epistemologiska grunder, social position, institutionella 

imperativ som finns bakom arbetet. Och mycket av det är redan beskrivet. I det här 

sammanhanget blir dock förförståelsen inte något allmänt om hur vi förstår världen såsom 

Thurén (1991 s.58) eller Aspers (2007 s.34) förklarar den utan mer av en realitet i det 

specifika forskningsprojektet. Ordet förförståelse tycks vara svåranvänt genom sin något 

skiftande betydelse och användning inom metod- och teorilitteraturen. Som Thurén påpekar 

så är förförståelse något som de flesta numera är medvetna om, även många ”positivister” 

(s.53). Att då skriva att jag är medveten om att jag har någon slags förförståelse blir på något 

sätt intetsägande. Och i det här fallet, som jag redan varit inne på, så handlar det om en 

förförståelse om gränsar till forskningsstrategin deltagande observation. Det går alltså att se 

det som, visserligen kanske kontroversiellt, empiriskt material, som komplement till eller 

istället för ”förförståelse”. För att få grepp om den speciella situationen som någonting 

Om (retrospektiv) deltagande observation 
 

”(…): att göra något utan att riktigt veta vad man gör är att ge sig själv en möjlighet att 

upptäcka något som man inte visste i det man har gjort” (Bourdieu 1996 s.40) 

 

Det empiriska material jag fått genom mitt arbete på Gästrike Återvinnare tycks vara både 

ofrånkomligt, relativt ostrukturerat, delvis omedvetet och, kanske mest problematiskt, inte 

dokumenterat. Den uppsats jag skriver nu hade med allra största säkerhet inte varit möjlig 

utan det arbete som föregått den. Den hade inte kunnat existera i sin nuvarande form. 

Förhoppningen är att jag trots eller på grund av inifrånperspektivet ska nå en intressant 

förståelse för det jag undersöker.  Problemen ligger främst i att det empiriska materialet blir 

mindre tillgängligt för läsaren, både på grund av den ostrukturerade formen och att det inte 

finns något dokumenterat. Vilket leder till att en alternativ förståelse av det empiriska 

materialet och min analys blir något skevt. I den något relativistiska anda som den här 

uppsatsen är skriven kunde detta måhända låta som ett icke-problem. Men eftersom vi nu ser 

det hela som empiri istället för förförståelse och även de mest oortodoxa redogör för empiriskt 

material så kan jag tycka att någon slags beskrivning av den empirin borde göras. Relativism 

handlar inte om att allt är möjligt, även om Feyerabend (2000) en gång myntade det 

anarkistiska slagordet inom vetenskapen. Snarare om att många saker är möjliga och att 

världen kan förstås på olika sätt. Går man med på att sanningen inte är ett fast tillstånd och att 

ett sådant här typ av skrivande till stor del är berättande betyder det inte att berättelsen tillåts 

vara osannolik. Jag vill fortfarande att läsare tycker att min berättelse är rimlig, begriplig och 

vettig, att den på något sätt ska gå att förstås utifrån en delad social verklighet. För att inte 

fastna i det problematiska utan istället gå vidare mot fördelarna tänker jag nu utveckla några 

strategier för att göra inifrånupplevelserna till en del av både min egen och läsarnas uppsats. 

En första uppgift kunde bli att lämna en slags fältanteckning. Fältanteckningar görs vid 

deltagande observationer för att användas som grund i den empiriska analysen (Aspers 2007 

s.116). Nu är detta inte en renlärig deltagande observation. Aspers lägger till exempel stor vikt 

vid den iterativa arbetsprocessen (s.116) och vikten av att detaljerat skriva ner de första 

intrycken. Ingen av de två sakerna är möjliga för mig. Man skulle kunna tänka sig att göra en 
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retrospektiv fältanteckning. Men jag tror inte att det skulle vara till särskild stor nytta. Det 

finns flera saker som skulle inverka på dess utformning. Dels är det att den sträcker sig två 

och ett halvt år tillbaka i tiden, det är ju helt enkelt så att mycket glöms bort. Det är också så 

att den skulle tillkomma långt efter jag påbörjat uppsatsen vilket gör att framställningen med 

all säkerhet skulle påverkas av uppsatsarbetet.  Jag kommer istället fortlöpande anlägga en 

försiktigt reflexiv ansats i den empiriska analysen och även i texten om hur jag gick tillväga. 

Här antar jag samma skeptiska men ändå förlåtande hållning till reflexivitet såsom jag 

beskrivit den tidigare.  

 

Som en del av att sätta in läsaren i den empiriska kontexten vill jag återigen trycka lite på att 

ta del av bilagorna från Gästrike Återvinnare som beskriver kompostinformatörernas 

arbetsuppgifter och GÅ:s organisation. 

Intervjustrategi 
 

Utifrån det jag läste om vetenskapsteori och postmodernt influerad forskning undrade jag om 

intervjuer verkligen var möjliga som empiriskt material i en uppsats. Samtidigt var jag så inne 

på just intervjuformen och hade svårt att släppa den. Diskursanalys har ofta varit inriktad på 

skrivna texter som skapats utan medverkan från forskaren. Analysmetoden har ofta sitt 

ursprung i Derridas dekonstruktion som syftar till att hitta sprickor och motsägelse i texten 

(Alvesson s.30). Den ansatsen menar Alvesson, avråder från empiriskt arbete (s.30). Men ett 

av syftena med Alvessons bok är just att uppmuntra till en brytning med postmodernismens 

mer destruktiva sidor. Jag tillät också intervjuansatsen att bli något experimentell. Eftersom 

jag aldrig gjort någon seriös forskningsintervju var det ju också svårt att se vad som skulle 

hända om jag bestämde mig för en eller annan intervjustrategi. Det empiriska arbetet blev 

istället ett sätt att genom reflektion innan, under och efter intervjuerna försöka lära något om 

postmodernt influerat empiriskt arbete. Om vi återvänder till de diskursanalytiska 

ståndpunkterna att se diskursen som meningsskapande eller som högst tillfälligt utryckt i 

utsagor så tog jag med den diskussionen när jag bestämde mig för intervjustrukturen. Jag 

influerades av tveksamheten inför subjektets bestämda psykologi och bestämde mig för att 

undvika frågor kring intervjupersonens känslor och inre. Istället valde jag en modell där jag 

frågade efter vad intervjupersonerna gör i vissa bestämda ganska starkt formaliserade 

arbetssituationer (bilaga 1). Modellen möjliggjordes genom att jag själv arbetat som 

kompostinformatör och är väl förtrogen med de arbetsmoment som finns i 

kompostinformatörsjobbet. Intervjudispositionen är en slags kategorisering i sig av arbetet, 

det är ingen uppställning som är av gud eller naturen given. Genom intervjudispositionen 

låser man också fast intervjun och personen som talar i just den kategoriseringen. Min ansats i 

intervjusituationen var visserligen öppen, intervjupersonerna tilläts tala helt fritt och avbröts 

mycket sällan, de uppmuntrades att berätta om saker de tänkt på utöver det som jag frågade 

om. Men samtidigt presenterades intervjudispositionen redan från början, de visste att vi 

skulle tala ganska strikt om arbetsuppgifter. Min tanke med att få personerna att tala om 

arbetsuppgifter var att jag skulle kunna se hur intervjupersonerna i talet om uppgifterna dels 

skulle i någon mån sträva efter en viss yrkesidentitet. Här blir intervjuhandlingen något lokalt 

förekommande där diskurs och mening ses som relativt tillfälliga. Jag hade också en tanke om 

att diskurser som är förekommande i arbetet därute skulle lysa igenom i intervjusituationen. 

Här sätter jag en större tilltro till intervjusituationens förmåga att säga något om verkligheten 

därute. Jag är fortfarande på experimentstadiet vad gäller att förhålla mig till intervjuformens 

möjligheter men under analysarbetet har jag dragit mig åt att se intervjun mer som en lokal 

handling. Men jag har också i en avslutande analys sträckt mig lite längre och funderar en del 

över talet och dess förhållande till arbetet. Den analysen är möjligen vansklig men kan i 
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någon mån accepteras utifrån det att jag levt i den verkligheten själv. Man hade också kunnat 

tänka sig att jag frågorna var av en mer inkännande karaktär där jag kunde fråga efter hur 

personen känner inför en sak, tror om en viss sak eller anser. Jag valde bort det på grunder 

som jag i efterhand kan tycka bryter mot min metod. Min tanke var att jag med den 

inkännande ansatsen med all säkerhet skulle låsa in personerna i ett visst diskursivt tal där jag 

nästan på förhand kunde gissa vad de skulle säga. Den ansatsen framstod som mer sluten och 

med potentiellt mindre intressanta uttalanden. Dessutom kändes det mer som en von Oben-

attityd gentemot personerna som jag antar anser sig säga sin ärliga mening men där jag inte 

skulle ta dem på allvar utan se det hela som retoriska utspel. Men jag hade också en tanke om 

att diskurser som man mer eller mindre tvingar på människor är mindre genuina än sådana 

som de på något sätt väljer själva. Vilket helt bryter med det poststrukturalistiska antagandet 

om avsaknad av något som essens och genuinitet. Idag, efter intervjuerna så är jag inte säker 

på vad som hade hänt om jag valt annorlunda. Men jag tror att mitt antagande om att komma 

åt lite mer, sådant som jag inte väntat var riktigt. För med facit i hand så har jag faktiskt 

uppnått en vidare förståelse för kompostinformatörsrollen, jag fann sådant som jag inte tänkt 

på tidigare under arbetets gång.   

Urval 
 

Valet av intervjupersoner utgick främst från grundtanken att de skulle kunna bidra med en 

berättelse som bygger på att de under arbetets gång reflekterat över sitt arbete. Det förutsatte 

att jag hade en viss kännedom om vilka som skulle kunna ha gjort en sådan reflektion. En 

sådan kännedom möjliggjordes genom att jag var bekant med intervjupersonerna sedan 

tidigare. Något som jag kan poängtera att jag också hade kunnat vara vid en regelrätt 

etnografisk studie innefattande deltagande observation och intervjuer. Det gav att jag uteslöt 

alla de som började under hösten 2007, dels för att jag inte var bekant med dem och dels för 

att det fanns fog för att anta att de arbetat för lite för att kunna bidra med en vidare berättelse. 

Det hade möjligen varit intressant att se om och hur det går att uppfatta några skillnader i hur 

de genom intervjupratet gav arbetet mening, för att jämföra med kompostinformatörer som 

jobbat längre. Men det hade krävt lika många intervjuer till och ytterligare en analys som jag 

bedömer att jag inte hade fått plats med i uppsatsen och inom dess tidsramar. Det hade 

dessutom skiftat fokus för frågan. Jag valde dessutom bort ett antal informatörer som jag 

arbetat särskilt mycket med. Jag är inte längre säker på att det hade spelat någon roll men vid 

urvalets början hade jag fortfarande en tanke om att jag kunnat ingå för mycket i samma 

diskurser och självbilder som de jag arbetat mycket med. Vilket tycks vara en tanke som kan 

återfinnas inom både hermeneutiken (Alvesson och Sköldberg 1994 s.122) och inom 

poststrukturalismen. Lasse Ekstrand skriver i en läsning av Foucaults Diskursens ordning om 

just detta, att man måste befinna sig både inom och utanför diskursen för att kunna säga något 

om den (Gefle Dagblad 021125).  Jag hade också en tanke om att intervjusituationen skulle 

kännas alltför konstruerad vilket skulle medföra att fokus flyttar för långt åt något håll. Det 

hade möjligen kunnat analyseras utifrån Alvessons åtta intervjumetaforer men jag hade i alla 

fall en känsla av att sådana intervjuer skulle kunna bli alltför suspekta. Urvalsfrågan är 

egentligen en som hör till mer traditionell metodteori. Inom lokalt fokuserad, 

diskursanalytiskt inriktad, postmodernt influerad forskning tror jag att sådana urvalsfrågor kan 

bli en del av intervjuanalysen. Jag tror att jag möjligen tänkt för traditionellt i urvalsfrågan, 

hängt kvar vid en post som man i intervjusituationer förutsätts överväga noga. Vilket kanske 

inte heller spelar så stor roll då jag fortfarande utifrån de intervjupersoner jag valde kan, om 

det behövs, fokusera urvalsfrågan i analysen. Hade jag valt att utesluta urvalsfrågan på 

postmoderna grunder hade jag inte heller fått chansen att göra den här reflektionen, vilken jag 

ändå tror leder till någon slags utveckling. En fråga som jag i början tog i beaktande men 
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ganska snabbt övergav var den om representativitet, att urvalsgruppen ska vara representativ 

för den grupp man väljer ur. Tanken är att en skevhet kan uppstå i analys och slutsats annars. 

Tanken här är dock att skevhet är ett mycket problematiskt begrepp som signalerar att man 

kan finna en sanning i en fråga. Det kommer alltid finnas skevhet i analyser, eftersom en 

analys bara är en analys av många möjliga. Dock kanske man kan inskjuta, att hade jag valt på 

måfå och fått in lika många ”oreflekterande” som ”reflekterande” så hade analysen blivit 

annorlunda och kanske mer haft med verkligheten därute att göra. Nu är ju också verkligheten 

därute ett problematiskt begrepp, intervjusituationen är som sagt ett relativt lokalt fenomen i 

mina ögon. Man skulle då kunna säga att ta in en del ”oreflekterande” skulle leda till fattiga 

berättelser, inte för att inte deras verklighet är lika rik men för att de inte är lika bra på att 

tänka över den. Då hade kanske analysen haft mindre med verkligheten att göra om urvalet 

varit slumpmässigt. Nu menar jag inte att det förhåller sig på det ena eller andra sättet, det 

tycks vara en fråga som man inte kan få något bra svar på. Dessutom är verklighetsfrågan 

något åsidosatt här. Därför övergav jag att diskutera med mig själv och valde det riktade 

urvalet eftersom jag såg det som att det skulle vara fördel för en spännande analys. Vid en 

reflektion såhär i efterhand kan jag tycka att det var ganska larvigt. Det är en mycket 

godtycklig och klumpig kategorisering urvalet bygger på som med viss sannolikhet inte hade 

någon större relevans.  

Intervjusituationen 
 

Intervjuerna gjordes mellan den 11 september och den 14 november 2007. Tre av fem 

intervjuer gjordes på högskolebiblioteket, en hemma hos mig och en på Sandvikens 

folkbibliotek. Platserna valdes främst men hänsyn till att det skulle vara enkelt för 

intervjupersonen att ta sig till platsen. Att dela med sig av sin tid och sina erfarenheter ser jag 

som en vänlighet. Det gjorde att jag i möjligaste mån ville underlätta för personerna vad gäller 

tid och plats. Samtidigt var det viktigt att platsen var störningsfri och att det fanns ett avskilt 

och lugnt ställe att göra intervjun på. Valet av plaster fungerade fint, speciellt 

högskolebiblioteket kändes som en väl fungerande och ganska självklar plats för intervjuerna. 

I möjligaste mån var det också platsen jag försökte styra mot. Min tanke var just att det både 

för mig och för intervjupersonen skulle kännas självklart och relativt obesvärat. Det är svårt 

att säga om det verkligen fick en sådan verkan, men biblioteket verkade fungera bra.  

Intervjudokumentation och bearbetning 
 

Intervjuerna spelades in på bandspelare, inga anteckningar mer än stödanteckningar för 

följdfrågor gjordes. Direkt efter varje intervju skrev jag en kortare reflektion kring intervjun 

som sedan har fungerat som stöd i analysarbetet. Reflektionerna har kanske framförallt 

fungerat som stöd för att minnas sådant som händer under intervjun med inte framgår av en 

intervjuutskrift. Som till exempel olika typer av stämningar, om intervjupersonen på något 

sätt verkar obekväm, eller tvärtom väldigt avslappnad. Intervjuerna har jag sedan transkriberat 

fortlöpande under och efter intervjuprocessen. Transkriberingen har gjorts ordagrann med 

markeringar för pauser, olika typer av suckar, harklingar, skratt, stamningar och avbrytningar. 

Texten har skrivits som en löpande text där jag enbart gjort styckebrytning då jag explicit bytt 

ämne eller område. Med den typ av textutskrift jag gjort ville jag i möjligaste mån få med 

intervjusituationen såsom den var på plats. Detta med hänsyn till tanken om 

intervjusituationen såsom en lokal handling i analysen. Här vill jag återigen reflektera över 

vad det empiriska materialet är, vi befinner oss återigen hos pipan, c-uppsatsen och 

korvpreferenserna. Intervjuerna och intervjuutskrifterna är två olika saker. Jag har med 

intervjuerna i mitt minne och i viss mån i reflektionerna. Så har jag också utskrifterna som 
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utgör material för analysen. Reflektionen och minnet kompletterar inte intervjuutskrifterna till 

att bli de faktiska intervjuerna. Det betyder inte att jag tänker avstå från kunskap som ligger 

utanför intervjuutskrifterna, men att jag gör tappra försök att förklara vad i analysen som 

bygger på vilket.  

 

Reflektion kring avsnittet ”konsekvenser för uppsatsens fortsatta 
utveckling” 
 

Hela avsnittet ovan har skapats med den goda avsikten att ge läsaren en inblick i hur 

uppsatsen rent praktiskt skapats. Men det är en starkt reducerad bild av hur uppsatsen 

tillkommit. Det går aldrig att överföra en sådan process till en berättelse. Hela skeendet är inte 

bara delvis dolt för läsaren utan också delvis för mig. Allt vad jag har tänkt, alla beslut, de 

diskurser jag styrs av är alldeles omöjliga att förstå sig på fullt ut. Vad som hände under 

processen kommer man aldrig kunna veta. Jag skulle vilja säga att det är ett mycket tafatt 

försök att beskriva tillvägagångssättet. Det är snarare ett tillrättaläggningssätt, en retorisk 

strategi för att vinna legitimitet. Med retorisk strategi menar jag nu inte en i alla avseenden 

noga övervägd tillfilad återgivning. Att beskriva tillvägagångssätt är enligt vad man får lära 

sig om uppsatsskrivning ett bra sätt att göra undersökningen mer genomsynlig och öppen för 

läsaren. Det är ett positivistiskt arv där tanken med beskrivningen av tillvägagångssättet 

korrelerar med den att vem som helst ska kunna göra om undersökningen och få samma 

resultat. Det är gott att ta med ett sådant avsnitt. Den retoriska strategin ligger snarare inbyggd 

i uppsatsskrivandets diskurs, och jag väljer att rätta in mig där för att få möjlighet att ta del av 

den legitimitet den kan erbjuda. 
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Analys  
 

Jag kommer i analysen diskutera ett antal dikotomier, motsatspar. Dikotomierna är kategorier 

som uttalandena sorteras under och diskuteras utifrån. Dikotomierna såsom kategorisering är i 

sig en del av analysen då de har konstruerats utifrån intervjumaterialet. Valet av kategorier i 

motsatspar ska ge utrymme för att förstå de fragmenterade identiteterna och även en eventuell 

strävan att uppnå en mer enhetlig identitet och därmed ett autonomt subjekt samt även förmå 

att fånga upp motsägelser och inkonsekvenser. Kategorierna ska inte på något sätt ses som 

naturligt förekommande utan är en konstruktion som är gjord utifrån min analys, mina 

erfarenheter och såklart styrande diskurser. Fokus i analysen kommer ligga på 

intervjuuttalanden som meningsskapande och identitetsbyggande. Intervjun behandlas alltså 

som en relativt autonom händelse, i förhållande till det som avhandlas i intervjuerna. Identitet 

och mening kommer här förstås som konstituerade av olika diskurser. Mening och identitet 

såsom föremål för analysen ska också ses som diskursivt formade, de är alltså inte heller 

naturliga analysobjekt, mitt intresse och fokus är alltså även det drivet av diskurser 

Konstruktionen av dikotomier såsom kategorier  
 

Hur beskriver man en idé när man inte har ett ”Eureka!” i ett badkar att hänvisa till, när idén 

är resultat av ett dunkelt tankearbete och en slump? Slumpen var kanske inte heller en slump, 

det hela var mer ett resultat av hängande framför bibliotekshyllor. Vi ett tillfälle lånade jag på 

måfå ett par böcker, en om strukturalism och en om dikotomier. Jag bläddrade och läste några 

intressanta avsnitt. Flera månader efter böckerna var återlämnade så påbörjades min 

intervjuanalys. Tanken då var att återfinna de styrande diskurserna och vilka roller de kunde 

tänkas vara upphov till. Roller är här så gott som synonymt med identiteter. Jag återfann flera 

viktiga diskurser, det var: 

 

En ideell diskurs 

En professionell diskurs 

En miljödiskurs 

En förändringsdiskurs 

En medarbetardiskurs 

En ad hoc-diskurs 

En statistikdiskurs 

 

När jag fortsatte min analys så såg jag att diskurserna både kunde motsäga sig själva och 

varandra. De kunde också komplettera varandra. Jag började leka med kategorierna och 

ställde vid ett tillfälle upp dem som motsatspar. För att kunna göra det fullt ut fick jag också 

lägga till diskurser som saknades, sådana som informatörerna verkade väja för och också 

omarbeta diskurser. Jag upptäckte också att en del som gick förlorat när jag såg intervjuerna 

genom styrande diskurser återkom när jag såg det som dikotomier. Redan mycket tidigt i 

uppsatsarbetet, kanske till och med innan det började så intresserade jag mig för just 

motsägelser och sådant som tycktes ovidkommande i intervjuer. Jag har ju förstått att det inte 

finns något sådant som en heltäckande analys av en intervju. Men med det fokus jag valde, 

intervjuerna som diskursdrivna identitetsbyggande och meningsskapande aktiviteter så tycktes 

kategoriseringen genom dikotomier ge en mer utvidgad och intressant förståelse än vad 
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kategoriseringen genom enbart styrande diskurser gav. Det dikotomiska tänkandet är 

genomgående i analysen men synen på dikotomier såsom uteslutande problematiseras. De 

valda dikotomierna är alltså en slags indelning av rådande diskurser, där jag i analysen kan se 

både  identitetsbyggande och identitetsfragmentiserande element. Men dikotomiernas par ska 

inte ses som antingen eller, istället rör diskussionen hur de kan vara dels uteslutande men 

också falla samman. 

Analysdisposition 
 

Analysen är uppdelad i tre delar. Jag kommer först beskriva sju dikotomier genom 

intervjuuttalanden, där försöker jag beskriva varför jag tycker uttalandet kan sorteras under 

vald dikotomi samt vad för slags diskurs som ligger bakom. Jag kommer också diskutera vad 

diskursen gör för identiteten och hur meningsbegreppet spelar in. De flesta dikotomierna 

förstås som delar av större, mer allmänna diskurser men smalnar ner till att bli mer lokala 

diskurser. Jag kommer sedan beskriva en viktig mikrodiskurs, här finns det visserligen större 

diskurser i bakgrunden men fokuset är mycket lokal. Här utvecklar jag förståelsen för 

kompostprojektet som enskilt projekt. I en avslutande analys diskuterar jag hur dikotomierna 

påverkar varandra och slutligen hur den analyserade mikrodiskursen kan förstås utifrån de 

tidigare dikotomierna. Fokuset för analysen, mening genom yrkesroll och diskursernas 

påverkan på fragmenterade identiteter, kommer få en avslutande reflektion i det avslutande 

avsnittet, genom att se mikrodiskursen utifrån just de aspekterna av arbetet.  

Analys 

Medarbetare – Extraarbetare 
 

I följande avsnitt diskuteras dikotomin medarbetare – extraabetare. Jag kommer inleda med en 

kortare reflektion kring att medarbetare möjligen ”bara” kan förstås som en diskurs medan 

extraarbetare är både ett epitet och en diskurs 

 

Extraarbete finns på en reell och inte bara på en analytisk nivå eftersom 

kompostinformatörsarbetet definieras som ett extraarbete. En poststrukturalistisk vinkel hade 

visserligen kunnat säga oss att inget finns bortom diskurserna och att en åtskillnad mellan 

verklighet och diskurs inte är möjlig. Man måste vara ganska mycket fenomenolog för att 

hävda att extraarbete inte pågår någon annanstans än i människor huvuden även om det är där 

det får mening. I det här sammanhanget så kan man säga att extraarbete som diskurs är en 

ofrånkomligt närvarande diskurs medan dess motsats ”medarbetare” mer finns närvarande 

såsom en meningsskapande diskurs som extraarbetets diskursiva verkningar ställs mot. 

Medarbetardiskursen ska här ses som ett slags ”common sense”-syn på hur en slags 

idealsituation för en medarbetare i en verksamhet. Medarbetardiskursen förutsätts vara 

influerad av senare års organisationsteori såsom till exempel human resource management där 

inflytande, dialog, jämlikhet, platta organisationer ses som ideala. Extraarbetsdiskursen 

undersöks vidare i dikotomierna pengar-idealitet samt amatör-professionell men analysen 

inleds här. 

 

 IP2: de har varit trevliga faktiskt [SJ: mm] det är bra att man har en sån [SJ: mm] att alla 

träffas [SJ: mm] och (ääh) presenterar varandra och (ääh) och någon sorts (ääh) det är 

något sorts styrelsemöte på något sätt eftersom man träffas och så planerar man lite och [SJ: 

mm] även om ( ) planeringen det är ju de ( ) kontaktpersonerna på Gästrike Återvinnare som 

gör det [SJ: mm] men ändå ( ) och det viktigaste är att man får utbyta erfarenheter [SJ: mm] 

det tycker jag är det viktigaste [SJ: mm] – IP2 om upptaktsträffarna 
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Intervjupersonen funderar över upptaktsträffarna och beskriver det först som ett 

”styrelsemöte” vilket signalerar delaktighet och jämlikhet i organisationen. Han pratar om 

planering som något som avhandlas gemensamt. Han nyanserar sig sedan till att säga att det är 

”kontaktpersonerna på Gästrike Återvinnare” som gör det och pratar sedan mer om att det 

viktigaste är att utbyta erfarenheter. IP2 går sedan över till att upptaktsträffarna mer fyller 

funktionen att ge möjlighet till att utbyta erfarenheter. Situationen var sådan att IP ombads att 

prata om uppsatsträffarna, utan närmare specificering om vad som skulle sägas. 

Intervjupersonen hinner i det ganska korta uttalandet få med flera positiva funktioner i 

upptaktsträffen, han talar om att presentera sig, planera, styrelsemöte samt erfarenhetsutbytet. 

I situationen förefaller IP att leta efter meningsfulla funktioner i just den händelsen. Här ser 

man också medarbetardiskursen och extraarbetsdiskursen samsas i ett uttalande. Inom 

medarbetardiskursen tycks IP vara mer famlande i formuleringar som ”något sorts 

styrelsemöte” och framhåller att planeringen egentligen sköts av GÅ. Inom 

extraarbetardiskursen finns en annan säkerhet. IP kommer fram till att han tycker att det 

viktigaste är att utbyta erfarenheter. Detta ser jag alltså inte som ett beständigt, hos det 

psykologiska subjektet grundat  uttalande utan snarare som något diskursivt drivet. Den 

säkerhet som finns kring uttalandet kan istället förstås utifrån att extraarbete är ett epitet 

medan medarbetare som jag ska visa nu är något som delvis smälter samman med 

extraarbetsdiskursen i en mikrodiskurs. Man kan se uttalandet som dels en större diskurs som 

inte är specifik för extraarbete men där erfarenhetsutbyte är ”viktigt” utan att man diskuterar 

hur det är viktigt eller vad som avses med erfarenhetsutbyte. Det kan också ses som en del av 

en mikrodiskurs på GÅ där erfarenhetsutbyte, reflektion och utveckling är viktigt även i 

extraarbetet som kompostinformatör. Utifrån de erfarenheter jag själv har kan jag se att 

extraarbetaren som medarbetare i någon mån också finns närvarande inifrån Gästrike 

Återvinnares organisation och att medarbetardiskursen finns närvarande även där om än inte 

lika starkt som i uttalandena här. Här kan man se hur det som jag ser som två skilda diskurser 

delvis smälter samman i en mikrodiskurs, extraarbetaren blir medarbetare. 

 

IP2: då fick vi… veta statistik [SJ: mm] och inkomma med förslag på förbättringar [SJ: mm] 

och det blev faktiskt lite förändringar tror jag [SJ: mm] ja [SJ: kommer du ihåg vad det var 

för något?] (    )jag tror det var ( )om jag minns rätt att vissa tyckte att kartorna på villaknack 

var ( ) var inte så överskådliga eller det var svårt att ( ) veta vilken villa det var och så [SJ: 

mm] så någon föreslog att man skulle markera de [SJ: mhm] så visste man ( ) lite mer bättre ( 

) bättre kartor med andra ord [SJ: mm] jag tror att det blev en förändring [SJ: mm] och sen 

att ( ) man (eh) dubbelkopior ( ) på listorna [SJ: ja just det mm] (eeh) och det är väl ( ) och 

det är väl fortfarande så tror jag att det är dubbelkopior ( ) var det inte så? [SJ: näej vi får vi 

fick ju inte det ( ) de ville ju ha bara en lista] jaha [SJ: med namn vi fick dubbla kartor men 

inte dubbla ( ) inte dubbla adresslistor] inte dubbla listor så [SJ: mm] njäe ja sista gången ( ) 

jaa! (säger något otydligt) därför alla fick samma lista [SJ: mm] därför att det var ( ) det var 

inte adressordning utan det var namnordning [SJ: mm (skrattar)] (något som sägs om ”att 

jobba” dränks i skratt) jaa [SJ: åh gud ja fy vad hemskt] ja nej det var det [SJ: mm] det finns 

säkert mer förändringar men jag kommer inte ihåg faktiskt ( ) någonting med ringning tror 

jag [SJ: mm] jomen (något otydligt)  statistik den här som vi alltid fyller i i slutet [SJ: ja just 

det] – IP2 under temat avslutningar 

 

Här är ett till uttalande där IP ombads att tala om avslutningarna, snabbt kommer han in på 

hur det har blivit ett tillfälle att diskutera förbättringar. Även här rör IP sig i en ”modern” 

medarbetardiskurs” där ett ord som inflytande tycks vara typiskt. Jag vill särskilt framhålla 

Foucaults diskussion om sällsyntheten i diskursen här. IP väljer mer eller mindre omedvetet 
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att tala om just dessa delar av avslutningarna. Sammanslaget med citatet ovan ser jag 

intervjupersonens tendens att befinna sig i medarbetardiskursen som ett meningsskapande 

moment i intervjusituationen. Där själva intervjun blir ett tillfälle för att söka mening i arbetet. 

Erfarenhetsutbyte och inflytande vittnar båda om utveckling och blir på så sätt meningsfulla 

moment i arbetet för intervjupersonen. 

Informatör – kontrollant 
 

I kompostprojektet finns en stark tendens att luta sig mot en upplysandetradition som funnits 

inom statlig och kommunal verksamhet i Sverige länge. Genom att informera kan man 

förändra. Människor antas nå en ny förståelse genom att få kunskap och därmed byta 

beteendemönster. Kompostprojektet och informatörens funktion följer den traditionen. Varje 

hushåll i regionen ska få information om hur man gör och därmed också göra det. En viktig 

del i det hela har varit att betona miljöaspekten, att få människor att förstå kretsloppsänkandet 

och hur utsorteringen av matavfall bidrar till ett kretslopp. Uttalanden i intervjuerna pekar mot 

att den uppfattningen om KI:s funktion fått fäste hos informatörerna. I analysen av dikotomin 

informatör – kontrollant diskuterar jag dels informationsdiskursen ”förändring genom 

kunskap” där information – kunskap – förändring antas gå hand i hand. Jag för sedan in en 

kontrollantdiskurs som tycks finnas närvarande men som möjligen kan förstås som 

fragmenterande eller destruktiv för yrkesrollen. Precis som inom dikotomin extraarbetare – 

medarbetare så är informatör även ett epitet. Även epitetet utgör en diskurs där man antas 

kunna definiera en yrkesroll utifrån ett epitet. Epitetet är informatör och uppgiften är att 

informera.  

 

I det första uttalandet utgår IP från epitetet informatör 

 

innan jag började så tänkte jag väl att en kompost… en bra kompostinformatör inte bara ska 

kunna svara på vad som är komposterbart och icke-komposterbart utan att de även ska kunna 

svara på andra saker som är ( ) som man stöter på i det dagliga livet som kan liksom ( ) för 

att liksom ( ) jag höll på att säga kan man inte svara på var en ( ) ja ( ) plastprodukt ska ligga 

så kan det leda till att de lägger den i komposten i värsta fall ( ) ja ( ) man vet ju aldrig (Elm) 

så att ( ) och idag så höll jag på att säga ( ) har jag väl förstärkt den (Elm) ja ( ) 

föreställningen – IP5 om vad som kännetecknar en bra kompostinformatör under temat 

intervju- varför sökte du jobbet? 

 

Här talar IP om kompostinformatörens uppgift att informera. En bra kompostinformatör antas 

kunna svara på frågor och ge information.  

 

I följande uttalanden kopplas informationen som ges från GÅ till kunskap hos hushållen.  

 

och sen att ( ) många människor i allmänhet inte källsorterar så mycket [SJ: mm] eller att de 

inte har kunskapen - IP 4 om flerbostadsknack 

 

som just att ja ”men kommer soporna fram dit?” och ”sorteras de riktigt” och man har ju 

sett de tömma både kompost och hushållsavfall i samma bil [SJ: mm] ”då har ni inte sett 

grismagen” (SJ skrattar) ” en liten mage för kompost och en för hushållssopor” [SJ: jaa] den 

tycker den är väldigt pedagogisk och bra -  IP4 om att ringa 

 

I de här uttalandena ovan rör sig IP i just den diskursen där man ser kunskap som en nyckel 

till förändrat beteende. I det första uttalandet hänvisar den till kunskapsluckor som anledning 
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till att människor inte sorterar och i det andra berättar hon om den pedagogiska metaforen till 

de dubbla facken i kompostbilarna. Den förändring som kompostprojektet syftar till att uppnå 

utgår från en ”förändring genom kunskaps”-diskurs.  

 

I nästa uttalande rör sig IP mot diskursen där kunskapen som informationen ger ses såsom en 

förändringsskapande möjlighet där förändring inte bara är den handgripliga förändringen att 

lägga komposterbart avfall i en särskild pappåse utan även är en förändring av mentalitet.  

 

kompostinformatör] ja (skrattar) [SJ: (eh) ja inte i motsats till ung då men i motsats till ny] 

yepp [SJ: (ähm) hur ( ) hur ( ) finns det något särskilt att säga om den relationen liksom? Om 

man jämför gammal och ny?] (eehm) jag skulle vilja säga att jag skulle vilja vara mer 

gamlare [SJ: mhm] eller äldre ( ) jag skulle vilja ha varit med redan i starten [SJ: mm] och 

ha varit med hela vägen [SJ: mm]  och sett hela projektet från början då [SJ: mm] det är 

någonting… [SJ: varför det?] ( ) jaa ( ) det är för att ( ) jag har upptäckt att jag gillar det här 

jobbet [SJ: mm] och det är därför jag har fortsatt nu [SJ: mm] det är ( ) det är tredje 

terminen då [SJ: mm] (ähmm) och sen (   ) tror jag ( ) säkert att en som har börjat från 

början (eh) var du en sån? [SJ: näej jag började andra terminen var det väl? ja ( ) de hade 

hållt på en ( ) ett halvår] jaa [SJ: näej om de hade hållt på ett år ( ) var det ( ) de hade hållt 

på ett år mm] jamen jag kan tänka mig att de har som har varit med från början den bli ju lite 

( ) lite det måste väl vara så att ( ) den har sett ( ) om det har skett någon förändring [SJ: 

mm] (eeh) både hur det (eh) internt hur kommunikationen och jobbet har hanterats men också 

en förändring till de man informerar om de känner till mer liksom att [SJ: mm] och ( ) men i 

början liksom måste ha varit så att när man kom till första hushållet [SJ: mm] den bara ”jaha 

kompost? ja näej det gillar inte jag (frågande och undrande tonfall” (SJ skrattar) för det kan 

jag tycka det kan man märka ibland lite fortfarande ”åh vad jobbigt med de här påsarna och 

det ska lukta så mycket  och eh” tänk dig från början [SJ: mm] jag kan ju dra den jämförelsen 

när man är vegetarian jag är vegetarian [SJ: mm] tänk dig förr när man skulle vara 

vegetarian ( ) det fanns inte ens tofu [SJ: mm] det fanns inget quorn [SJ: näej] (IP2 skrattar 

lite) [SJ: det fanns ingenting] det fanns ingenting ( ) och nu finns det ju minst en rätt på varje 

restaurang [SJ: mm] så att ( ) det har blivit lättare [SJ: mm det är en  förändring som du har 

sett liksom?] Och som du skulle vilja se?] ja redan från början - IP2 efter en följdfråga om 

varför han jobbar som kompostinformatör 

 

I ovanstående uttalandet rör sig IP kring diskursen information som förändring och förhåller 

sig dessutom till det som något meningsskapande. Han uttrycker en önskan om att få se en 

helhet i projektet där informationen har lett fram till en, hos IP antagen, större medvetenhet. 

Här menar IP att projektet som sådant får en mening för honom, inte bara det konkreta arbetet 

utan även den helhetsförändring som projektet antas ge upphov till. Den förändringsdiskursen 

kommer bli viktig lite längre fram i analysen, först i dikotomin idealitet – pengar och sedan 

mikrodiskursen villa – flerbostad. 

 

Men, tillsammans med epitet informatör och de något skiftande informationsdiskurserna finns 

också en kontrollerande funktion. Som också kan ses diskursivt där idéer om statlig kontroll 

kommer in. Kontrolldiskursen är alltså inte ett epitet men finns närvarande i bakgrunden 

vilket kan ses i det här uttalandet: 

 
.och förhoppningsvis har väl informationen bidragit till ( ) att man tänker sig för [SJ: mm] 

och en sak som jag också tänkte på just i den här informationen det är litegrann såhär att jag 

liknar det med (eh) hastighetskamerorna att de som polisen har ( ) alltså man vet att det är 
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olagligt [SJ: mm] att köra för fort men inte förrän man tror att man kan bli påkommen eller 

liksom att man tror att någon tittar på en [SJ: mm] så släpper man på gasen [SJ: mm] lite så 

kan jag ibland känna det här med komposteringen ( ) att folk som har tänkt att de bara ska 

skita i det blir lite såhär ”aahh! det kanske är bäst att man ändå gör det” [SJ: mm] för att det 

är någon som ser de [SJ: mm] vi vet att de ska börja kompostera [SJ: mm] (ähm) vi kommer 

ut med informationen de liksom vet att ”ja här min adress och min port där har de faktiskt 

varit och knackat på” [SJ: mm] ( ) att de ändå känner sig ( ) (skrattar lite) inte negativt 

iakttagna kanske att man är som någon värsta polis men att de ( ) att det uppmärksammas 

[SJ: mm] att det här med sop… komposteringen ( ) att det inte bara är något som rinner förbi 

utan att det ( ) det är någon som vet om att de [SJ: mm] borde [SJ: mm] – IP1 under en 

reflektion kring utsorteringsresultaten 

 

Här tar IP själv upp kontrolldiskursen och jämför med poliser. Man kan dock se hur hon 

blandar in information i uttalandet. Hon säger att informationen i sig fungerar såsom en 

kontrollfunktion.  Det är möjligt att jag nu blir något otrogen min metod men jag vill ändå at 

läsaren ska fundera över om det är informationen eller möjligen närvaron av en kommunalt 

anställd informatör i dörröppningen som gör den kontrollerande effekten. Man kan också se 

hur  IP uttalar sig ganska så försiktigt om just kontrollen. ”de ändå känner (skrattar lite) inte 

negativt iakttagna kanske…” Vilket kan ses som att kontrolldiskursen inte är en föredragen 

diskurs men att den ändå finns närvarande. 

 

Att upplysa, informera och diskutera är i den rådande diskursen kring arbetsliv mer attraktivt 

än att kontrollera. På så sätt skapar informationsfunktionen mening för kompostinformatören  

 

och frågar om man kan bli åtalad för att inte ha sorterat ut det komposterbara [SJ: mm] har 

jag fått… [SJ: ja den frågan har jag också fått] ”finns det någon lag? kan ni straffa mig?” 

[SJ: jaa precis] så ( ) men då kan man inte göra mycket mer än att informera och sen så - IP4 

under temat knack FB 

 

Här lägger IP kontrolldiskursen hos kunden men vänder sig mot den genom att säga att det 

går att informera bort. Vad som avses med att ”då kan man inte göra mycket mer an att 

informera” framgår inte riktigt. Man kan se det som att man informerar för en ökad 

medvetenhet, vilket skulle få människor att förstå miljöproblematiken och hur man bidrar till 

att förbättra den genom kompostering. I den diskursen blir kontrollen något som blir 

överflödigt om människor blir tillräckligt upplysta.   

 

I dikotomin informatör – kontrollant kan man se hur KI tror på informationen som potentiellt 

och reellt förändrande, den kunskap som bildas genom informationen leder till en större 

medvetenhet och därmed ett förändrats beteende. Att kontrollera är däremot något som KI 

vänder sig mot och inte väljer (medvetet eller omedvetet) tar upp. Det är inte heller en uttalad 

funktion hos KI vilket säkert gör intervjupersonerna mindre benägna att ta upp det. På de 

avslutande uttalandena kan man se det som att olika intervjupersoner ser de två motsatsparen 

olika, en som komplementära och en som konkurrerande.  

Rutin – Ad hoc 
 

Alla arbeten innehåller moment av rutin och av improvisation, bara proportionerna skiljer sig 

åt. Hur det ser ut för kompostinformatörerna är svårt att säga men det finns helt klart inslag av 

båda. I dikotomin rutin – ad hoc diskuteras ”ad hoc” ur två perspektiv vilka båda fungerar 
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som meningsskapande. De kommer också senare i den avslutande analysen att sättas i 

samband med två andra dikotomier. 

 

 I de uttalanden som följer här nedan så ser man hur IP framhåller de delarna av jobbet som 

kräver spontanitet eller improvisation. Här vill jag återigen trycka på sällsyntheten i 

diskursen, eller avsaknaden av det som skulle kunna sägas.  

 

men jag hoppade in någon gång när det var riktigt krisigt där med att ringa då [SJ: mm] och 

sen så satte jag upp mig också på ringning [SJ: mm] det känns lite mycket om först ska jobba 

dag och sen ut och knacka [SJ: mm] fast det är knacken som mest är roligast ( ) man vet 

aldrig vad man möter [SJ: näe] och vad ( ) ja ( ) vad är det för språk man ska använda - IP4 

under temat ringning 

 

Först talar IP om att ”hoppa in är det var krisigt. Här är det alltså att kunna vara spontan och 

flexibel gentemot arbetsgivaren som avses. Sen går hon över till spontanitet och improvisation 

i det dagliga arbetet och talar om just ad hoc-förhållande i intervjusituationen. Det är också 

närvarande i nästa citat där IP talar om att kunna möta varje hushåll, snabbt läsa av situationen 

och kommunicera. Tyngdpunkten läggs här på språk och att kunna förmedla information vem 

man än möter.  

 

nämen det är spännande och intressant jobb [SJ: mm] så man får ( ) ja ( ) använda sig av 

språket och vare sig det är ( ) knackig ( ) franska ( ) som man inte har läst så mycket (båda 

skrattar) eller försöka sig på lite tyska ( ) eller ja ( ) engelska har vi ju information om (anm.: 

menar på) och det är man väl mer hemma ( ) [SJ: mm] på och svenska då ( ) förstås [SJ: mm] 

men sen när de inte talar de språken då tar man till kroppsspråket – IP4 under temat knack – 

FB 

 

Utifrån mina egna erfarenheter av arbetet så lägger jag märke till frånvaron av uttalanden och 

reflektioner kring de rutinmässiga delarna av att knacka och ringa för att informera. Knacken 

pågår oftast under två och en halv timme då man knackar dörr enligt en lista. Informationen 

som ska ges till hushållen är densamma i grunden men varieras naturligtvis en del beroende 

på vem man pratar med. Men det finns ändå ett stort mått av rutinisering i jobbet men i 

intervjuerna syns det inte. Uttalanden som rör mötena i dörren betonar istället den variation 

som jobbet erbjuder. 

 

Jag ser det som ytterligare ett uttryck för hur vissa inslag i arbetet gör det mer meningsfullt. 

Rutinarbete är ofta sett som okvalificerat medan arbete som kräver anpassning i större 

utsträckning kräver någon typ av professionalism. Att då lägga fokus på de delarna av arbetet 

blir ett sätt att i intervjureflektionen ge arbetet mer mening. Jag menar inte här att 

intervjupersonerna har fel i att framhålla moment av improvisation. Men förstår det i ljuset av 

frånvaron om uttalanden om rutin och upprepning. 
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Professionell – Amatör 
 

Jag har diskuterat kring att Ad hoc, medarbetare och informatör framhållits. Men i 

intervjuerna kan man också se en tendens att intervjupersonerna pratar i en anda av ”glad 

amatörer” där framförallt den sociala kompetensen framhävs som en styrka.  

 

  jag tycker att överlag tycker jag att det verkar som att det är väldigt trevliga människor som 

jobbar som kompostinformatörer [SJ: mm] all… alla som jag har mött har varit liksom 

väldigt sådär ( ) ja ( ) lätta att ha att göra med fast även om det blir på ett ytligt plan [SJ: 

mm] det är ju ingen som jag riktigt känner men alla har varit ( ) liksom öppna ( ) och trevliga 

( ) och vänliga ( ) och det är väl liksom den formen av människor som kanske som de också 

har varit ute efter när man ska jobba som informatör – IP1 om kompostinformatörer 

 

de de tittar ju på vad (ehm) man är för person [SJ: mm] om man är social och kan prata för 

sig – IP4 under temat anställningsintervjun 

 

Ska du inte söka liksom du som är så social? – IP4 om varför den sökte jobbet 

 

Här beskrivs allmänmänskliga goda egenskaper såsom social och trevlig som bärande för vad 

som gör att man blir kompostinformatör. Här lämnar kompostinformatörerna diskursen som 

styrs av tankar om vad som är kvalificerat arbete. Amatördiskursen kan också förstås 

tillsammans med extraarbetsdiskursen. Extraarbetet är inte en profession såsom ett 

kvalificerat heltids arbete ofta är. Vilka kvalifikationer som krävs är ganska oklart. Den 

sociala kompetensen framhålls därför men formuleras aldrig under professionsdiskursen, den 

uttrycks inte som ”socialt kompetent” utan som ”öppen, trevlig och vänlig”. Den sociala 

kompetensen formulerad mer allmänt som till exempel ”trevlig och öppen” blir en del av en 

kompostinformatörsidentitet som föredras. Samtidigt så förefaller det vara något mer än ett 

extrajobb som kräver social kompetens. 

 

Här ser man att fokus skiftas något, tidigare har jag sett en vilja att tala om delar av arbetet där 

intervjupersonerna arbetat mot att uppfatta sitt arbete som ett ”riktigt” arbete med vissa 

tendenser att vilja framhålla sådant som höjer statusen på arbetet. I den här dikotomin ser vi 

något motsägande att intervjupersonerna försöker ”ta ner sin egen roll på jorden”.  

 

 Amatördiskursen kan också sättas i samband med nästa dikotomi där idealitet och pengar blir 

ett motsatspar, i den analysen fördjupas förståelsen för hur kompostinformatören formar en 

yrkesidentitet. Här fortsätter också nyanseringen av den tidigare tendensen att tala om 

kompostinformatörsrollen som ett riktigt jobb.  

Pengar – Idealitet 
 

Alla intervjupersoner har framhållit en ideell aspekt av arbetet. Att de arbetar för att förändra 

och för att de värnar om miljön. Man kan se en ideal/världsförbättrardiskurs där man talar om 

jobbet som sitt bidrag till förändring när det gäller miljöproblem. Det handlar dock inte 

ensidigt om att framhålla den ideella drivkraften, vid en direkt fråga om varför 

intervjupersonen sökte jobbet så anges också skäl som arbetslöshet och behov av 

extrainkomster. Men det framhålls också väldigt tydligt att man anser att man gör en skillnad 
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och en god gärning i sitt arbete.  Flera framhåller också just förändringsaspekten, att de anser 

att de gör en insats som syftar till att få människor att förändra sitt beteende.  

 

och jag tror innerst inne så handlar det inte om att få in inkomst utan det handlar om att göra 

någonting ( ) att bidra med någonting [SJ: mm] tror jag – IP2 

 

Här talar IP om motivet till att arbeta som att det finns ett innersta, genuint intresse att ”bidra 

med någonting”. Här talar han om alla kompostinformatörer och ser de som en grupp som vill 

bidra med någonting.  

 

I nästa uttalanden fortsätter samma IP att tala om motiv till att arbeta med 

kompostinformation och för då också in Gästrike Återvinnare i diskussionen. 

 

huvudskälen är absolut intresset ( ) intresset redan innan för miljön då [SJ: mm] (ehm) men 

såklart som student behöver man nånting lite extra [SJ: mm] för att klara sig och ( eh) det är 

skälena ( ) det finns inga andra skäl [SJ: mm] det är skälena (ehm) och sen också ( ) jag tror 

att jag alltid velat jobba med nånting som (eeh) som inte är sådär (ööh) vinst ( ) 

vinstmarknads ( ) inriktat [SJ: mhm] förstår du för Gästrike Återvinnares verksamhetsområde 

det är lite mer ja ( ) miljön och lite såna saker deras ( ) deras syfte är inte vinst ( ) men det är 

ju bara bra om det går med vinst [SJ: mm] men ( ) och därför har jag alltid velat jobba med 

ett sånt företag [SJ: mm] - IP2 under temat anställningsintervjun 

 

Här fördjupar IP diskursen där han framhåller företaget och att det inte har samma vinstkrav 

som ett privat företag. På så sätt sträcks identitetsarbetet ut till att gälla även organisationen 

Gästrike Återvinnare, företaget blir en del av yrkesidentiteten. 

 

I nästa uttalande pratar en annan IP allmänt om kompostinformatörer. 

 

det är nog många som är ganska likasinnade också [SJ: mm] som har miljö som ( ) ja ( ) 

gemensam nämnare om man säger så då – IP4 under temat träffar 

 

Här talar IP om kompostinformatörerna som grupp och ser det som att man är ”likasinnade” 

att det alltså är något bortom arbetet som ett intresse eller en del av en mer allmän identitet 

hos KI som ligger utanför en avgränsad yrkesidentitet. Här kan man också förstå KI-

identitetens ideella sida ytterligare, då IP låter mer allmänna intressen och egenskaper flyta 

ihop i en och samma identitet. 

 

Nästa IP utgår från att det är ett arbete men menar att pengar inte är drivkraften. 

 

 nu (  ) för sig gör inte jag kompostinformatörsjobbet för att tjäna pengar för att för mig är 

det nog liksom plus minus nollspel – IP1 under temat ringning 

 

fortsätter: 

 

är att jag också tycker att det är för ett gott ( ) syfte [SJ: mm] att man ändå (eh) värnar om 

vår miljö och vår natur och det som kan kännas roligt nu det är ju just att jag tror ( ) det är 

min ( ) min tanke i alla fall att det är lättare att gå ut och informera nu ( ) när klimatdebatten 

har blivit så stor när man (eh) när det ändå har kommit upp på agendan [SJ: mm] att ”Åh vi 

måste hjälpas åt se vad som händer med vädret” och det har varit stormen Gudrun och det 

har varit översvämningar ( ) att folk ändå tar till sig det här med att kanske jag måste ändra 
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min vanor [SJ: mm] på ett annat sätt [SJ: mm] att det (ähm) det är lättare man behöver inte 

slå in öppna dörrar utan det har redan liksom (ähm) banat vägen att diskussionen har kommit 

så långt än vad det var kanske för fem år sedan eller när man började det här projektet för är 

det tre år sedan? [SJ: Ja precis ja nästan fyra år sedan ja] mm (   ) men just det där varför 

jag jobbar att man också känner att man gör en insats [SJ: mm] för ( ) vad kan jag hjälpa till 

med? [SJ: Mm i alltså?] I klimatförändringarna och utvecklingen [SJ: mm] och människors 

inställning till (eh) vår värld alltså vad [SJ: mm] vad är man villig att (eh) offra av sin 

bekvämlighet för att ( ) miljön ska ( ) förbättras eller inte försämras så snabbt – IP1 

 

Här ser man att det handlar om en slags världsförbättrariver som utgår från aktuella 

miljöproblem och där kompostinformatörsjobbet blir en chans att bidra.  

 

Att tala om arbetet som ett sätt att förbättra världen ser jag som en del i att stärka 

kompostinformatörsidentiteten. Att se att det är för att gott syfte och inte (enbart) för att tjäna 

pengar blir en viktig del i en kompostinformatörsidentitet att sträva efter. Just den här 

diskursen är genomgående i alla intervjuer och framhålls i någon version av alla. Jag vill här 

också säga att genom att säga att det är en diskurs och identitetsbyggande så betyder det inte 

att den inte är betydelsefull eller viktig. Men jag påminner om den ontologiska och 

epistemologiska grunden där själva tanken om genuina och beständiga uppfattningar 

ifrågasätts.  

 

Pengar står här inte i direkt motsättning till idealitet men det är inte heller viktigt att framhålla 

eftersom det inte bidrar till varken identitet eller mening. Det finns någon IP som värjer sig 

något för pengarna medan flertalet menar att pengarna är en viktig aspekt. I den fördjupade 

analysen kommer jag fortsätta att försöka förstå dikotomins inverkan på identiteten och hur 

tanken om de splittrade identiteterna kan vara viktig här. 

Biologi – Humanekologi 
 

Flertalet kompostinformatörer har inte någon formell utbildning inom miljöområdet. De som 

vid anställningen inte har det har genomgått en internutbildning hos Gästrike Återvinnare. 

Utbildningen har haft sin tyngdpunkt inom de naturvetenskapliga delarna av miljöområdet.  

Dikotomin biologi – humanekologi är inte diskurser som styr intervjupersonerna i själva 

intervjusituationen men är ändå värd att ta upp eftersom jag tror den kan bidra ytterligare till 

en förståelse för kompostinformatörsrollen. Utbildningen är alltså främst inriktad på 

komposten och hur den fungerar kemiskt och biologiskt. Det har även varit inslag av 

grundläggande miljöproblematik såsom försurning, övergödning och växthuseffekten. Det är 

alltså den naturvetenskapliga bakgrunden till miljöproblem och till varför man valt att 

kompostera inom de fem kommunerna som Gästrike Återvinnare finns i. I det praktiska 

arbetet är inte den problematiken lika närvarande. Här framhålls istället miljökommunikation 

och hur man kan förändra beteende. Egentligen kan man säga att den humanekologiska 

aspekten av kompostinformatörsjobbet är genomgående i intervjuerna medan biologin från 

Gästrike Återvinnare har setts som en grundläggande kunskap, en förutsättning för arbetet. 

Vid anställningen har de som inte har utbildning ”inom miljö” fått genomgå en mindre 

utbildning inom området med biologi som tydlig grund. Här ser man alltså ytterligare en 

dikotomi som inte är direkt närvarande i intervjuerna men en del av hur kompostinformatören 

identifierar sig. Det finns dessutom ingen direkt motsättning mellan dem. Det är i grunden 

miljöproblem från olika vetenskapliga håll. På så sätt är de komplementära snarare än 

konkurrerande.   
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Säljare – Informatör 
 

Epitetet och diskursen informatör, i motsatts till kontrollant, har redan omnämnts. De kan 

också få en annan motsatspartner i ”säljare”. Till informationsdiskursen hör det att de som 

informeras ska bli upplysta genom sin kunskap så att säga inifrån. Det ska bli en genuin 

förändring i attityd. Att sälja en tanke blir då ett motsatsförhållande. Miljömedvetenhet är 

ingenting som köps, lika lite som det säljs. Säljardiskursen, att vara på och ”kränga” saker 

förefaller vara något som KI väjer för. Det finns en noggrannhet att betona att man inte säljer 

något, varken genom att knacka dörr eller genom telefonförsäljning. Det är istället statligt 

legitimerad information.   

 

man har ( ) kanske reklamprylar på sig så att det står kompost (ja) kompostinformatör och 

Gästrike Återvinnare [SJ: mm] så att de inte tror att man ska sälja någonting [SJ: mm] för 

det är många som tror också [SJ: mm] så slänger de igen dörren innan  man hinner säga att 

man inte säljer någonting utan att ”vi ska bara informera” – IP4 om att knacka hos 

flerbostad 

 

IP framhåller här den informatörsroll som KI har, en roll som KI i intervjun framhåller. 

Säljare av olika slag har normalt en yrkesstatus som ligger under informatörens vilket gör att 

KI gärna framhåller det som också yrkestiteln beskriver, att det är ett informatörsjobb det 

handlar om. Formuleringen ”bara informera” är också intressant i citatet ovan, jag kommer 

återkomma till det i analysen av olika förändringsdiskurser längre fram. 

 

 jaa (ähm) jag stod i Hofors på Bessemerfesten  [SJ: jaha] i ett stånd där [SJ: mm] fast det 

var ju lite (något (inte så positivt) som dränks i skratt) [SJ: var det det?] jaa fast vi hade ju 

inte så mycket att locka med då kan man säga [SJ: näe] utan vi hade några planscher så här 

som hängde i tältet [SJ: mm] och så hade vi en ( ) sorteringstävling [SJ: mm] och ( ) och då 

var det liksom metallförpackningar, plastförpackningar och sådär ( ) flera tunnor sådära ( ) 

så fick de en påse och skulle dela upp det där rätt då [SJ: mm] men sen ska det ( ) sen blir det 

ju såhär ( ) ”men oj oj oj tänk om jag gör fel” liksom [SJ: mm] så att jag tror inte att det där 

kändes så ( ) så positivt liksom ( ) utan de vart mer (något otydligt) [SJ: mm] ingenting att 

locka med precis [SJ: mm] liksom ( ) det kändes som en tävling där de kände sig i underläge 

[SJ: mm] (båda skrattar) men ( ) så hade vi också en såhära ( ) ett kryss två tävling [SJ: mm] 

där de kunde vinna blomstercheckar ( ) där det handlade om komposteringen då och de flesta 

svaren fanns ju liksom där i tältet då om man kolla [SJ: mm] och så fröpåsar ( ) och sådär 

[SJ: mm] men ( ) det var ju inte lika givande som jorddagarna [SJ: näe] tyvärr ( ) men ( ) jag 

menar vi  fanns där i alla fall om någon hade några frågor eller  funderingar [SJ: mm] ja ( ) 

det kändes väl som att man inte kunde göra så mycket mer än att bara ( ) finnas till där [SJ: 

mm] då [SJ: mm ( ) men var det värt någonting i sig?] att vi fanns till där? [SJ: jaa] jag vet 

inte ( ) faktiskt ( ) både och ( ) ja men alltså ( ) det ( ) Gästrike Återvinnare syns ju lite ( ) 

alltså de ( ) att de finns där liksom och kanske ( ) jaa  ( ) och precis kanske de såg att man var 

glad och trevlig så då [SJ: mm] – IP5 om event 

 

I det här citatet ser vi en annan variant på dikotomin. Här beskriver IP ett event där uppdraget 

inte varit definierat till annat än att synas. Här har KI: s roll omdefinierats något. Vid 

dörrknack och ringning, aktiviteter som är starkt knutna till informatörsrollen kan KI fungera 

bakom just det epitetet och arbetsbeskrivningen. Uppdraget är då att informera om en specifik 

händelse, införandet av centralkompost i fastigheten och hur det praktiskt påverkar den 
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boende. Vid ett event förflyttas uppdraget till att vara ett ”ansikte utåt”, något som KI ofta får 

höra att den fungerar som. Dock förefaller inte ”ansikte-utåtepitetet” räcka som uppdrag utan 

kan snarare vara något som motiverar och skänker mening. IP vittnar här om problem med 

eventformen, att de inte hade så mycket att erbjuda (till skillnad från knack och ringning som 

innebär information om en specifik händelse) men att ”de såg att man var glad och trevlig”. 

Informatörsepitetet förefaller alltså vara meningsgivande men också problematiskt om det är 

alltför odefinierat. När KI dessutom värjer sig för säljaridentiteten försvåras möjligen 

odefinierade arbetsuppgifter ännu mer. Vid ett event skulle informationsrollen möjligen få 

överges till förmån för en säljarroll där uppgiften är att sälja idén om återvinning. Men det blir 

svårare då informatörsepitetet föredras genom att vara ett meningsskapande element i arbetet 

med en yrkesidentitet. I den fördjupade analysen kommer vi också se hur säljarrollen fungerar 

ihop med idealitet. 

Villa och flerbostad  -  en mikrodiskurs 
 

I det här avsnittet kommer jag gå närmare in på en mikrodiskurs som jag identifierat inom 

projektet. Diskursen rör två olika typer av hushåll och hur kompostinformatörerna ser på dem 

och pratar om dem. Även den här diskursen är uppdelad i en dikotomi där de två 

hushållstyperna utgör motsatsparen. Den här diskursen förstås inte enbart lokalt, inom 

intervjusituationen. Här ser jag att diskursen är något mer beständig, att den är närvarande i 

arbetet utanför intervjusituationen. Och att den har påverkat arbete och tänkande kring 

kompostinformationen under en längre tid. Anledningen till att jag här lägger något mer i 

intervjumaterialet än vad jag gör tidigare i analysen är att jag har funderat över diskurens 

närvaro i det vardagliga arbetet under en längre tid. Här bygger jag alltså diskursförståelsen, 

där Alvessons och Kärremans skala diskurs/mening blir aktuell där mening och diskurs är mer 

sammanfallande än tidigare i analysen. Här blir alltså tidigare erfarenheter och den 

retrospektiva deltagande observation som arbetet med uppsatsen inneburit mer än tidigare 

närvarande i analysen.  

 

Inom kompostprojektet har man valt att dela upp informationen till villa och flerbostad i olika 

tidsperioder så att man under ett visst antal veckor informerar flerbostad och under ett visst 

antal villa. Hushållen har alltså delats in i två grupper i projektets operativa delar. Begreppen 

flerbostad/villa är inte helt klara men som grundregel så har villaägarna själva valt 

abonnemang medan flerbostad har ett flertal boende där beslutet fattas av fastighetsägare, 

bostadsrättsstyrelse och i vissa fall samfällighetsstyrelse, då är det alltså inte det enskilda 

hushållet som bestämt abonnemangstyp. 

 

Det är troligt att attityden till kompostering och kompostprojektet skiljer sig mellan villaägare 

och lägenhetsboende eftersom villaägarna själva har gjort valet att kompostera. Exakt hur den 

skillnaden tar sig uttryck är inte fokus för analysen. Snarare visar intervjumaterialet att 

informatörernas utsagor inte håller som material för att sortera ut hur de skiljer sig åt på den 

punkten. 

 

Det finns en tydlig tendens hos kompostinformatörerna att skilja på flerbostad och villa samt 

beskrivningen av hur informationen upplevs. Arbetet med villainformation beskrivs i mer 

positiva ordalag och medan KI pratar om flerbostadsinformationen i mindre positiva ordalag. 

Mitt fokus i analysen av det här pratet tar sin utgångspunkt i hur KI pratar om de två olika 

kundgrupperna. Jag kommer här visa att det finns en delad diskurs kring hushållsgrupperna i 

stort. Men sen gå vidare till att det finns en viss grumlighet kring det ”positiva” hos 

villaägarna och det ”negativa” hos flerbostadsinnehavarna. Grumligheten kommer här förstås 
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ur ett par perspektiv där motsatsförhållandet mellan villa och flerbostad luckras upp. Analysen 

av den fördjupas sedan ytterligare i den avslutande analysen där den sammanfallande 

dikotomin förstås utifrån andra tidigare analyserade diskurser.  

 

I följande uttalanden ska jag visa hur perspektiven på det positiva i villainformationen växlar 

mellan att de är mer intresserade, att de är positiva, att de ställer intressanta frågor, lätta att 

prata med, att de är roligare att informera samt att kompostinformatören känner att villaägarna 

verkligen kommer att kompostera.  

 

vad ska man säga mer om villaknacket ( ) nä ( ) det har varit givande ( ) de är mycket mer 

positiva människorna om man säger så ( ) eller det (säger något otydligt, ev. ngt med 

”dumt”) alltså de har varit ( ) det har varit lättare att konversera med (ehm) som ( ) med 

personer som bor i villa än personer som bor i bostadsrätt och hyresrätt och såna saker IP5 

under temat knack – villa 

 

Här pratar IP om villaägarna som positiva, i en jämförelse med FB tycker IP att villaägarna är 

mer lättkonverserade.  

 

kunderna ( ) eller vad ska man säga ( ) hyresgästerna ( ) de är inte lika intresserad som ( ) 

som villaägarna [SJ: hmm] för flerbostad IP4 under temat knack – FB 

 

i nästa uttalande menar IP att villaknack är roligare för att villaägarna är mer intresserade 

 

i villa  så tycker jag nog att det har varit det roligaste att knacka för där är (ehh) 

medborgarna eller de boende eller va ska man säga mer intresserade av kompostering [SJ: 

mm) alltså det har aldrig jag har inte knackat sådär jättejättemycket men jag har aldrig 

under villa upplevt någon som varit negativt inställd till till komposteringen [SJ: hmm] 

möjligtvis alltså att de har ”åh jag har inte riktigt tid att prata nu för jag är iväg på nånting 

men det här ska bli jätteintressant” och att de ställer frågor och de är intresserade det tycker 

jag – IP1 under temat knack – villa 

 

IP1 återkommer till att villaägarna är mer engagerade och även välkomnande: 

 

villaknack är det som är roligast [SJ: Mm] just för att de är mer engagerade och intresserade 

och ( ) mer välkomnande [SJ: mm] när man kommer ( ) det tycker jag nog IP1 under temat 

villa – knack 

 

I nästa uttalande beskriver IP det som att villaägarna gör arbetet mer tillfredsställande 

eftersom det dels diskuteras mer och dels för att han känner att informationen tar skruv och att 

villaägarna kommer att kompostera. 

 

kan du ( ) blir det en bra diskussion eller är det någonting som är (   ) jobbigt] näe det är det 

som gör det mer (ähm) mer ( ) tillfredställande arbetet ( ) för att (ähm) det engagemanget jag 

har mött ( ) på de gångerna jag har haft villaknack (äh) det gör att de ( ) det gör att mer 

(ähm) jaa ( ) diskussioner kring kompostering och projektet och allt det här [SJ: mm] det ( ) 

jag känner att de kommer verkligen göra det [SJ: mm] det de det de det de får information om 

att de ska göra [SJ: mm] ( ) det är det jag känner att ( ) därför blir det mer ( ) och det ( ) det 

skapar också att man får ( ) motfrågor IP2 under temat knack – villa 
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Villaägare beskrivs alltså i positiva ordalag. FB beskrivs däremot inte direkt som motsatsen, 

negativa och ointresserade men samtidigt inte lika positiva som villaägarna. Uttalandena om 

flerbostadsinnehavarna har en något större mångfald. Det kan bero på att det är en mer 

heterogen kundgrupp som är svårare att beskriva och/eller att man som informatör är 

försiktigt med att ge negativa omdömen om en hel kundgrupp. Man kan också tänka sig att 

det uppstått en starkare konstruktion av kundgruppen villaägare just på grund av ovanstående. 

Villaägare som social konstruktion blir tydligare än flerbostadsinnehavare. 

 

I nästa uttalande pratar IP1 om flerbostadsinnehavare 

 

i de här flerbostadsområdena skiljer sig  väldigt mycket ( ) ibland är de väldigt intresserade 

ställer frågor och tycker att det är jättebra ( ) vissa gånger har jag varit ute och det har 

faktiskt känts helt meningslöst att knacka ( ) alltså man kanske har fått tag på fem stycken som 

har lyssnat och resten har varit liksom ”va e de här för jävla skit”  - IP1 under temat knack – 

FB 

 

I uttalandet ovan och nästa uttrycker båda intervjupersonerna dels en tudelad bild av FB, där 

det finns en större variation i hur positiva hushållen är till kompostering. I uttalandet ovan är 

IP ganska rak med att säga att det finns ett ointresse hos vissa hushåll medan nästa IP 

uttrycker sig lite mer försiktigt om de som är mer negativt inställda. 

 

i jämförelse med villa då så är det ju ( ) kanske lite mer åt ( ) det finns fler som är kritiska till 

det kan man säga ( ) generellt [SJ: mm] tycker jag att jag upplever [SJ: mm] och det är 

många äldre då ( ) som det är ( ) men det kan det vara väldigt stor skillnad på hur de ( ) tar 

det ( ) vissa är jättenegativa ( ) [SJ: mm] medans andra tycker att ”jag har inte så mycket 

annat att göra så det här är jättekul att hålla på med” [SJ: mm] så det är ( ) man får väldigt 

mycket olika reaktioner där faktiskt [SJ: mhm] tycker jag [SJ: mm] IP3 under temat knack – 

FB 

 

När intervjupersonerna gör en beskrivning i stort av frågorna så är tendensen dels att 

villaägarna ställer mer avancerade frågor eller ”icke-allmänna” som IP2 säger. FB ställer mer 

allmänna frågor. Men när intervjupersonerna närmare beskriver vad för frågor villa ställer så 

verkar det vara ungefär lika allmänna eller avancerade som hos FB. Det är frågor om var man 

hämtar påsar för båda fallen, var man ställer tunnorna vilket är enbart för villa men måste 

betraktas som en väldigt allmän fråga samt vad man kan lägga i.  

 

I följande uttalande uttrycker IP det som att villaägarna är mer insatta och ställer ”icke-

allmänna frågor” 

 

det tycker jag har en koppling till (ähm) villaägarna alltså själva de som vi ska informera till 

jag tycker de är mer insatta alltså de är mer (ähm) de frågar mer de vet mer i förväg ( ) de ( ) 

ställer mer (ähm) icke-allmänna frågor alltså lite mer … det är lite mer avancerat på något 

sätt [SJ: mm] (ähmm) det är vad jag tycker om villa – IP1 om villaägarna 

 

I nästa citat, som kommer från samma IP, så berättar han om vilka frågor som ställs. Här 

beskrivs typiskt förekommande frågor av mycket allmän karaktär, om man med allmän menar 

sådant som berör alla som komposterar och som alla potentiellt också skulle kunna ställa 

eftersom det är frågor vars svar är något man bör vara medveten om för att kompostera. 
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(Ehm) mest praktiska frågor alltså hur (dra ut på ordet) hur man ska ställa soptunnorna vart 

man ska hämta de här kompostpåsarna det tycker jag att man har mycket diskussion om 

liksom ( ) om det ( ) hur påsen håller kommer den bli blöt kommer det va mycket flugor ( ) hur 

ofta töms påsarna ( ) hur funkar och en del är också som kommer de med två olika bilar när 

man ska ställa och varför måste det vara så långt mellan båda två ( ) [SJ: mm] och lite såna 

där saker [SJ: Mm] (eeh) inte sådär jättemycket om olika produkter tycker jag visst händer 

det varje kväll att det är någon som frågar ”åh hur ska jag göra med mina glödlampor” ( ) 

eller ”mm de här blomkrukorna vad ska jag göra med de” ( ) men framförallt påsens 

hållbarhet (skrattar)och  bananflugor (skrattar) – IP1 fortsätter om villa 

 

Det är möjligt att IP i sitt första uttalande menar att mer ”icke-allmänna frågor” ställs av 

villaägare i förhållande till flerbostad. Det går också att tänka att merparten av de frågor som 

ställs är av ”allmän” karaktär men att det också förekommer diskussioner som inte rör det 

praktiska handhavandet.  Men det finns något av en självmotsägelse i de två uttalandena. Jag 

ser den delvis som en del i konstruerandet av villaägare som grupp i intervjun men också som 

en del av den mer beständiga mikrodiskurs jag beskriver där man gärna ser villaägarna som 

mer insatta och positiva. Vid en direkt fråga om vad för slags frågor som faktiskt förekommer 

rannsakar IP informerandet och skillnaden mellan de olika hushållstyperna blir inte lika stor.  

 

I det avslutande citatet ser man hur uttrycket ”allmänna frågor” återkommer hos en annan IP. 

Här menar IP att FB ställer mer frågor av den karaktären än vad villa gör.   

  

och på flerbostad så ställs det mer allmänna frågor ( ) var man kan hämta kompostpåsar 

(ääh) vad man kan lägga i ( ) och ( ) såna saker – IP2 under temat knack – FB 

 

Tittar man på hur kompostinformatörerna talar om de olika grupperna verkar det alltså finnas 

en favorisering av villaägarna. Det bygger dels på att de uppfattas som mer intresserade och 

insatta, alltså egenskaper som villaägarna som grupp anses ha. Men flera 

kompostinformatörer talar utifrån sig själva och säger att det är roligare att informera villa, att 

favoriseringen bygger på hur KI uppfattar hur informationen tas emot och vad de själva får ut 

av mötet med hushållen. 

 

Det förefaller som en mikrodiskurs har uppstått kring de olika kundgrupperna. Villaägare är 

en relativt homogen grupp som ses som intresserad och rolig och meningsfull att informera. 

Flerbostadsinnehavarna är en mer heterogen grupp i informatörernas tal. Den är inte heller 

lika omtalad i intervjuerna. Det kan bero på en ovilja att tala illa om en grupp av människor. 

Jag har märkt tendenser till att det kan vara svårt för intervjupersonerna att formulera sig utan 

att hamna i grova generaliseringar. Samtidigt kan man anta att den generalisering av 

villaägarna som kundgrupp också kan betraktas som grov. Men det ses inte som ett lika stort 

problem då det är positiva generaliseringar. Kundgrupperna är på ett sätt utomdiskursiva 

genom att de skapats utanför informatörsdiskursen. Men de verkar samtidigt förstärkas i hur 

informatörerna talar om dem. Det diskursiva perspektivet på kundgrupperna undantar inte att 

det kan vara så att kundgrupperna skiljer sig åt på det här viset i det som kallas verklighet. Jag 

ser framförallt beskrivningen av villaägarna som skapad delvis utanför intervjusituationen 

mellan kompostinformatörerna. Bilden är i någon utsträckning väldigt samstämmig såsom 

positiv vilket skulle kunna tas som intäkt för att det ”verkligen” är så. Samtidigt är bilden så 

enkel och outvecklad att det förefaller vara klokare att förstå den diskursivt. Villaägare som 

kundgrupp har alltså formats diskursivt i det dagliga arbetet. Det samma gäller antagligen för 

flerbostad men det är något som är svårare att nå då det verkar finnas en strävan hos 

informatörerna att i någon mån vara (politiskt) korrekta i intervjuerna. Analysen säger att det 
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uppstått en slags diskursiv formation kring grupperna där de beskrivs på ett för intervjun 

effektivt sätt och där det dikotomiska tänkandet återfinns. Villaägarna ses som positiva och 

flerbostadsinnehavarna är inte det. I intervjusituationen rasar dikotomin till viss del eftersom 

det leder till mindre accepterade generaliseringar att tala om flerbostadsinnehavarna som 

direkt motsats. Det finns också potential att förstå det utomdiskursivt genom att flerbostad 

inte är en lika homogen grupp som villaägarna. Men det som jag sett när jag har jobbat är att 

diskurserna även lever i det dagliga arbetet. I den fördjupade analysen ska ge försöka ge 

ytterligare förståelse för mikrodiskursen som intervjufenomen genom att analysera den 

tillsammans med de andra dikotomierna och se just de ganska skarpa generaliseringarna som 

identitetsskapande och samtidigt identitetsfragmentiserande. Då kommer det också framgå 

tydligare varför det är av intresse att se mikrodiskursen just som en diskurs. 

Avslutande analys 
 

I intervjuerna kan vi se hur kompostinformatörerna befinner sig inom olika diskurser. 

Diskurserna styr i sin tur identiteterna och jag har lagt särskilt fokus på att se 

meningsskapande inslag i identitetsarbete som pågått i intervjusituationen. Jag har också 

försökt visa att diskurserna aldrig är enkla utan att det förekommer sådant som är störande för 

en mer enhetlig identitet, här har jag talat om fragmenterade identiteter. Samtidigt ska inte 

meningsskapande element och fragmenterande element ses som en dikotomi i sig där mening 

är bra och fragmentering är dåligt. Jag ser det istället som olika sätt att förstå diskursernas 

inverkan på identitetsarbetet. 

 

Förändring var ett viktigt begrepp både inom informationsdiskursen och inom den ideella 

diskursen. När informatören talar utifrån en informationsdiskurs antar den att information är 

en viktig del i att förändra beteenden. Genom att förmedla kunskap tänker KI att kunden ska 

upplysas och självmant vilja kompostera. Inom den ideella diskursen talar informatören om 

sina skäl till att arbeta som en vilja att förändra. Flera av intervjupersonerna uttrycker en 

medvetenhet om miljöproblem och ser informatörsjobbet som ett sätt att förändra detta. Men i 

talet om villa och flerbostadsinformation är förändringsbegreppet inte lika närvarande. Om 

det funnits en konsekvent förändringsvilja borde flerbostadshushållen vara mer attraktiva. 

Kompostinformatörerna vittnar om att de är mer svårinformerade och att det finns en brist på 

engagemang, intresse och kunskap. Vilket man kan tänka är just informatörens uppgift att 

förändra. Istället pratar man om villaknacken som de mest givande för där finns ett stort 

intresse och KI har en tro på att komposteringen verkligen kommer att skötas. Viljan att 

förändra och stärka miljön har alltså inte fått genomslag i hur kompostinformatörerna talar om 

de olika kundgrupperna. Att tycka att villainformationen är roligare är kanske inget konstigt. 

Vi kan inte vara säkra på att kompostinformatörerna vid knacken har mer positiva känslor då 

det är villaknack. Men jag förstår ändå talet om villaägarnas positiva attityd som 

meningsskapande och identitetsbekräftande. Om man lämnar alla förändringsdiskurser och 

istället ser till de mer konkreta målen som finns så kan man bättre förstå 

kompostinformatörernas attityd till kundgrupperna. I bilaga 2 finns en del kvantitativa och 

kvalitativa mål nämnda och ska man se till dem så är chansen att lyckas större vid 

villainformationen. Dels är de mer lättinformerade och dels är konsekvensen av deras positiva 

attityd att kompostinformatören med större sannolikhet ska lämna hushållet och känna att hon 

varit delaktig i att uppnå målen. Att tala om villaägare i positiva ordalag och boende i 

flerfamiljshus i mindre positiva förstärker alltså förståelsen av intervjuuttalanden om idealitet 

och information såsom beteendeförändrande som diskursivt styrda. 
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Förändringsdiskursen som också verkar vara viktig som meningskapande kan också vara till 

nytta då arbetsuppgiften faktiskt syftar till ett praktisk förändrat beteende. Men jag har också 

sett hur förändringsdiskursen inte är dominerande eller enhetlig. Förändring som begrepp i 

intervjuerna växlar betydelse. Det talas om förändring såsom en samhällsförändring. Men 

också om förändring som en isolerad händelse för enskilda individer. Som i mikrodiskursen 

villa – flerbostad, där den förändring som kompostinformatören omedelbart kan se är den som 

betecknas som förändring. Motstånd mot förändring som skulle kunna vara en del av den 

större förändringsdiskursen blir istället en del av en mikrodiskurs där förändring har en annan 

betydelse såsom att det enskilda hushållet förändrar sina dagliga rutiner kring 

avfallshanteringen.  

 

Hur det här korrelerar med det som verkligen händer ute vid informationstillfällena är svårt att 

säga. Kundgrupperna polariseras ganska starkt i intervjuerna och frågan är om det verkligen 

är så stor skillnad. Uppdelningen kan vara delvis styrd av intervjudispositionen där jag tydligt 

skilde på villa- och flerbostadsknack. Sen kan jag inte heller utifrån intervjuerna säga något 

om hur preferensen av kundgrupp påverkar arbetet. Det finns ändå en ganska starkt 

formaliserad arbetsbeskrivning att följa som föreskriver vilken informations som ska ges. 

Men allt det här är ytterligare anledningar till att se intervjupratet som meningsskapande. Man 

kan också genom att följa begreppet förändring genom de olika dikotomierna förstå att olika 

diskurser är närvarande och styr 

 

Här kan man också vända tillbaka till citatet i dikotomin säljare – informatör där en IP 

uttrycker det som att man ”bara ska informera” i motsats till att sälja något. Hade man tagit 

förändringen som krävs av hushållen på allvar så blir det ett konstigt uttalande. Informationen 

i sig kräver visserligen inte särskilt mycket i utbyte av hushållen men den förändring som 

informationen syftar till kräver en del. Dels är det den praktiska aspekten av förändring, att 

förändra den dagliga hanteringen av sitt hushållsavfall samt de kunskaper om kompostering 

som krävs för att kunna göra detta bra. Går man sen vidare och tittar på den andra aspekten av 

förändring, en förändring i mentalitet så är det en ännu större insats som krävs av den man 

möter i dörren. Så även i detta uttalande kan man spåra en skevhet i tanke om förändring. 

Andra aspekter av arbetet stör förändringsdiskursen, i detta fall att KI inte vill framstå som 

aggressivt säljande utan ”bara” upplysande informerande.  

 

Förändringsdiskursen har under arbetet växt fram som en viktig men också besvärlig diskurs 

där förändring och hur man arbetar med det tycks vara odefinierat och skifta mycket beroende 

på kontext.  

  

Det framkom i och med intervjuanalysen att det antagligen påverkar meningsskapandet att 

kompostinformationen är ett extraarbete. Jag har i min analys förstått många av de 

meningsskapande aktiviteterna som delvis styrda av extraarbetet. Jag har kunnat se inslag i 

meningsskapandet som både potentiellt negativa och potentiellt positiva för arbetet. De inslag 

av idealitet som finns i yrket tycks ge både bra och mindre bra följder. Känslan av att bidra 

med något som man betecknar som viktigt ger säkert en hel del glädje samt bidrar till att 

arbetet känns mer meningsfullt. Samtidigt kan man se en tendens till att informationen 

uppfattas som delvis frivillig, både att ge och att ta, om det blandas ihop med de inslag av 

frivillighet som ofta förknippas med idealitet.  

 

Jag har också kunnat se hur kompostinformatörerna väjer för vissa identiteter vilket jag ser 

delvis som styrt av att informatören inte får ihop identiteten med andra mer dominerande 

identiteter. Här har jag förstått identiteterna som ett dikotomt tänkande hos 
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kompostinformatören. Att vara både säljare och informatör samtidigt och kontrollant och 

informatör samtidigt innebär dikotomier som delvis utesluter varandra. Det har gett mig en 

utökad förståelse för varför vissa delar av kompostinformatörsjobbet har fungerat mindre bra. 

Jag tänker då särskilt på att möta frågor om ”man måste kompostera” samt vid de event där 

uppgiften för kompostinformatören varit att finnas där och visa upp Gästrike Återvinnare. 

Samtidigt kan man tänka att motståndet mot vissa diskursiva självbilder kan vara 

meningsfulla då identiteten som informatör blir starkare. Men man kan också tänka att 

influenser från andra yrkesidentiteter skulle kunna styrka kompostinformatörsidentiteten om 

man tordes låna in positiva aspekter av den och kanske delvis motverka vissa effekter av 

idealitetsdiskursen.  

 

Jag tänker att tveksamheten inför säljaridentiteten kan förstås utifrån den ideella diskursen. 

Att vara både säljare och ideell blir svårt att få ihop i en föreställd enhetlig identitet. En säljare 

har i en diskursiv föreställning alltid ett vinstdrivande motiv medan den ideellt arbetande har 

världsförbättrande motiv. Samtidigt handlar det om att få tillbaka något av kunden, 

informationen blir meningslös om den inte leder till förändring. Så på det viset går det att 

förstå informationen som en säljande aktivitet. Speciellt vid de tillfällen då det inte finns en 

konkret förändring som man eftersträvar hos kunden/mottagaren av informationen. 

 

Vidare förstår jag att ”förändring genom informations”-diskursen störs av 

kontrollantdiskursen. Om det räcker med att komma och kontrollera så är det lätt att tänka att 

informationen inte fyller någon funktion. Nu förhåller det sig antagligen inte så i en antagen 

verklighet men kontrollantfunktionen hos kompostinformatören har aldrig varit uttalad. Jag 

tror, med de erfarenheter jag själv gjort på GÅ, att det funnits en medveten strategi i att 

undanhålla andra funktioner än information och potentiell förändring i hur man presenterar 

kompostinformatörsrollen. Jag vill egentligen inte komma med normativa uttalanden men 

man kan i alla fall fundera på hur man formar en yrkesroll utifrån hur den presenteras av 

arbetsgivaren och hur den sen upplevs när man är ute och arbetar. Och i det här fallet, hur 

hushållen, mottagarna av informationen, uppfattar mötet i dörren. 

 

Extraarbetsdiskursen tycks omfamna amatör- och idealitetsdiskursen men störs möjligen av 

att det faktiskt är ett betalt arbete som utförs. Det är inte ideellt och det krävs vissa kunskaper 

för att vara kompostinformatör. Jag kan på det viset tänka att den något falska uppfattningen 

av rollen som medarbetare fyller en funktion då den kanske kan motverka delar av 

idealitetsdiskursen, såsom en känsla av frivillighet, som möjligen kan fungera destruktivt i det 

dagliga arbetet sett ur ett arbetsgivarperspektiv. 

 

Det tycks som att kompostinformatörerna befinner sig inom ett antal mer eller mindre 

besläktade diskurser som både kan harmonierna och vara motsägande. I intervjusituationen 

har jag kunnat se det som att diskurserna och det de gör för identiteten kan vara 

meningsskapande. Men det finns också störande diskurser som gör yrkesrollen dunklare. Som 

jag ser kompostinformatörsrollen i stort nu så är det mycket en strid mellan att vara dels 

professionellt betald där KI strävar efter en yrkesidentitet samtidigt som de världsförbättrande 

motiven såsom en ideellt arbetande kompletterar den bilden. I det kommer en medvetenhet 

om att även en diskurs kring säljaryrket och en kring statlig kontroll som oundvikligen finns 

där men som KI kan störas av. Jag har också sett hur dikotomierna blandats ihop i ett nät där 

flera har beröringspunkter med varandra, motsäger och kompletterar. Uppställningen i 

dikotomier tycks för mig nu har varit funktionella som utgångspunkt för analysen men har 

ganska mycket fallit som kategoriska och ordnade förståelser av kompostinformatörsrollen. 
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Tillbaka till frågeställningen 2 
 
“Make like a tree and get out of here!” –  ur Back to the future 2 

 

Ett år senare och jag har försökt svara på frågan vad en kompostinformatör är och hur och om 

man kan ta reda på detta är. Det jag tar med mig, och det jag har kommit fram till är att det 

inte finns ett essentiellt, beständigt är. Kompostinformatörsidentiteten är flyktig och varierar, 

påverkas av diskurser. Diskurserna och det de gör för identiteten är en komplicerad väv som 

inte låter sig avbildas på ett klassiskt realistiskt vis. Den här analysen har haft som ansats att 

skapa en större förståelse för kompostinformatörsrollen och gör inga anspråk på att vara den 

enda korrekta förståelsen.  

 

Arbetet med kategoriseringen har hela tiden pågått med något blandade känslor. 

Kategorisering är ordnande och en meningsskapande aktivitet i sig. Men den är också 

uteslutande och otillåtande. Det är en märklig process som innebär mycket kreativitet 

samtidigt som den kräver disciplin och ett tyglande av tänkandet. Kategoriseringen är 

egentligen hela analysen, när den väl arbetats fram så kan analysen inte skrivas på särskilt 

många sätt för att inte bli orimlig. Innan kategorierna förefaller det dock som att 

möjligheterna är fler, att det är där det finns en annan, flera andra, fullt lika rimliga 

förståelser. På det viset är kategoriseringen reduktionistisk och något man bör närma sig med 

disciplin, analysen måste svara inte bara mot frågeställning och metod utan också mot 

kategorierna. Samtidigt krävs sensitivitet gentemot materialet, en försiktigt nyfiken kreativitet 

för att få fram rimliga kategorier. Mina intervjuer, ja hela uppsatsen, har varit en slags 

upptäcktsfärd där jag letat efter varandet och samtidigt efter ett förhållningssätt till 

vetenskapligt skrivande. I letandet efter varandet blev kategoriseringen en tröskel, en alldeles 

särskild punkt där varandet bestämdes i stort.  

  

Intervjuerna blev ett arbete med att skapa mening och att se splittringen i identiteten. Men 

samtidigt vet jag lite mer om kompostinformatörsidentiteten nu. Utifrån det jag har sett i 

intervjuerna har jag skapat en förståelse för saker jag upplevt när jag själv arbetat som 

informatör.  

 

Jag har också haft en omständlig resa genom vetenskapsteoretiska marker. Jag har gjort 

förhållandevis långa stopp vid olika stationer och bekantat mig med platser jag inte visste 

fanns i början av skrivandet. En station som hade behövt ett stopp och ett besök är trakterna 

kring reflexivitet och de poststrukturella tankegångarna om vetenskapens auktoritära anspråk 

och huruvida den någonsin kan och bör göras antiauktoritär. Det framgår i alla fall för den 

mer insatta läsaren att det är en plats som jag inte är helt obekant med men det framgår inte 

riktigt hur. Det finns alltid potentiell plats för mer, det tar som jag tänker aldrig slut, men inte 

praktiskt så det är en fråga jag lämnar därhän just nu.  
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Epilog – Ett avslut är också en början 
 

I ett avsnitt av TV-serien ”Friends” blir Rachel under en date rätt berusad. Tidigare under 

seriens gång har Ross varit hemligt och obesvarat förälskad i henne. I det aktuella avsnittet är 

dock rollerna ombytta, Ross är tillsammans med Julie och Rachel är hemligt och olyckligt 

förälskad i Ross. Hon börjar inse att drömmen om Ross kommer att förbli en dröm och att 

hela den komplicerade men aldrig utlevda kärlekshistorien måste få ett closure, ett avslut. I 

fyllan talar hon in ett meddelande på Ross telefonsvarare där hon berättar att hon kommit över 

honom och avslutar det hela med ”And that my friend, is a closure!”. Saken är den att hon 

aldrig under det eldiga och sluddriga pratet tänkt på att Ross inte vet att de känslor han haft 

för henne (och som han möjligen fortfarande har) numera är besvarade… Det som Rachel 

föreställer sig som ett avslut blir istället en början på kärleken i utlevd form. 

 

På samma sätt har uppsatsskrivandet ibland överrumplat mig. Det som jag en gång tänkte som 

ett avslut på en utbildning har allt som oftast känts som en början på en fördjupning av vad 

vetenskap är, dess möjligheter, tillkortakommanden, historia och tvister. Det är för all del ett 

avslut att skriva en uppsats. Lika som Rachel avslutade den period av frågor och funderingar 

kring vem som är kär i vem så avslutar min uppsats perioden på högskolan, det är ett försök 

att förstå vad som har pågått i ett antal år, och att förstå den kontext som uppsatsen kommer 

till i. Sannolikt är det så, att med det här perspektivet är allt en början och ett avslut. Men jag 

tror att det är viktigt att förstå att man aldrig kan bli komplett i en uppsats, det finns alltid 

mera, fler fördjupningar och perspektiv. Det är alltid en början, som kan få en fortsättning 

men som också kan få fungera för sig själv. Formen på en uppsats är det avslutade arbetets 

form. Man inleder och slutdiskuterar och en bra uppsats svarar på sina frågor och reflekterar 

sina tillkortakommanden. Men i ett liv är den lika mycket en början, på fortsatta intressen och 

fördjupningar eller på ett yrkesliv.  

 

 

 

 

 

- Is this a holdup? 

- It´s a science experiment     Ur Back to the future 3 
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Bilaga 1: Intervjudisposition 
 

Intervjuerna delades upp i tre block, ”Det vardagliga arbetet”, ”Möten och samlingar” samt 

”Kontakt med projektgruppen på GÅ” 

 

 

Berätta om… 

 

”Det vardagliga arbetet” 

- Villaknack 

- Flerbostadsknack 

- Informationsmöten 

- Ringning 

- Events, jorddagar, annat 

 

”Möten och samlingar” 

- Första mötet med projektgruppen och nya kompostinformatörer 

- Upptaktsträffar 

- Terminsavslutningar 

 

”Kontakt med projektgruppen på GÅ” 

- Anställningsintervjun 

- Rapportering 

- Annat 
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Bilaga 2: Dokument från Gästrike Återvinnare 
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