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1.   Abstract 

For a long time there has been a problem with unwanted emissions to sanitary systems that 
causes problems in pipelines, pump stations and in wastewater treatment plants and also 
adversely affect the quality of the sludge. The wastewater contains for example: sanitary 
products, hair, grease, pharmaceutical residues etc. also the purification of the wastewater 
requires large investments. The aim of this study was to investigate the wastewater treatment 
plants (WWTP) communication methods to reduce the emissions from households to wastewater 
treatment plants. The study was made by a literature review and an interview survey involving 
four WWTP: Stockholm vatten och avfall AB, Kalmar vatten AB, Vatten & Miljö i Väst AB and 
Laholmsbuktens VA. WWTP use several different communication methods such as websites, 
social media, study visits and campaigns. Because of limited time and lack of resources the 
WWTPs have difficulty in fulfilling the purposes of their interventions. It also depends on that 
the interventions are not evaluated or monitored enough. It shows in the interviews that the 
WWTP are not working actively with best practice and also that there is no legal requirement for 
WWTPs to inform households about sewage rules and requirements. WWTPs need to create 
better structures to their interventions and they also need to evaluate and follow up ALL 
interventions to make progress in the future. The study also consider that a plan for best practice 
need to be developed and stricter regulations which also households may be sanctioned if they 
violate. 

Keywords: Communications strategies, Wastewater treatment plants, Environmental 
communication, sewer, best practice 
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2.  Sammanfattning 
 
Det har länge funnits ett problem med oönskade utsläpp i avlopp som orsakar problem i 
ledningsnät, pumpstationer och reningsverk samt påverkar slamkvaliteten negativt. Dagens 
sanitetssystem har begränsad kapacitet för att kunna hantera dessa föroreningar och samtidigt 
även bidra till att sluta kretsloppen. Det finns en del okända risker för miljön med innehållet i 
avloppsvattnet. Exempelvis på oönskade utsläpp i avloppsvatten är bl.a. tops, hår, hygienartiklar, 
fett, kemikalier, läkemedelsrester m.m. Reningsprocesserna för utsläppen kräver omfattande 
ekonomiska satsningar samt stora energi- och kemikaliekostnader. Vad gör egentligen VA-
bolagen idag för att minska på dessa utsläpp?  
Syftet med studien är att undersöka VA-bolags kommunikationsmetoder för att minska 
utsläppen från hushåll till avloppsreningsverken. Frågorna som ställs är följande:  

- Vilka kommunikationsvägar finns och används för att förmedla information från VA-
bolagen till anslutna hushåll?  

- Hur arbetar VA-bolag med kampanjer samt huruvida mäts effektiviteten av kampanjer? 

- Finns det best practice hos VA-bolagen?  
Studien bestod av en litteratursammanställning samt en intervjuundersökning där fyra VA-
bolag medverkade: Stockholms vatten och avfall AB, Kalmar vatten AB, Vatten & Miljö i Väst 
AB samt Laholmsbuktens VA. Syftet var att ta reda på hur de arbetar med miljökommunikation 
samt vilka kommunikationsmetoder de använder för att nå ut med information till anslutna 
hushåll och privatpersoner. 

I resultatet framkommer att HUR- och VAD- frågorna ligger till grund för miljökommunikation, 
samt att kommunikation kräver att fem punkter används för att budskap ska nå fram: vad, var, 
vem, hur och varför. För att skapa ett logiskt upplägg och skapa en helhet för en process bör 
arbetet läggas upp m.h.a. tre punkter: nulägesbeskrivning, framtidsvision samt en handlingsplan. 
VA-bolagen använder sig av flera olika kommunikationsvägar som ex. webbaserad hemsida, 
broschyrer, sociala medier, studiebesök, utskick samt kampanjer. På grund av tidsbrist och 
bristen på resurser lyckas inte kampanjer fylla de syften de är menade att nå. Det beror även på 
att kampanjerna inte utvärderas eller följs upp i tillräckligt stor utsträckning. VA-bolagen anser 
att riktade mindre kampanjer och utskick mot rätt målgrupp är av de bättre 
kommunikationsmetoderna. Däremot framkommer det även att VA-bolagen inte aktivt arbetar 
med best practice samt att det inte finns något lagligt krav på att VA-bolagen måste informera 
sina användare om de regler och krav som finns. 
De slutsatser som kan dras är att VA-bolagen behöver skapa bättre strukturer i sina kampanjer 
samt att de måste utvärdera och följa upp alla insatser för att kunna göra framsteg i kommande 
insatser. Ett upplägg för best practice behöver tas fram för att VA-bolagen ständigt ska kunna 
utvecklas och hela tiden kunna jobba utefter de bästa metoderna för tillfället, utefter de resurser 
som tillhandahålls. Studien förordar även skärpta regelverk där inte bara verksamheter utan även 
hushållen kan drabbas och sanktioneras vid upptäckt av regelbrott. 
Nyckelord: Miljökommunikation, Kommunikationsstrategier, VA-bolag, Avlopp, Best practice
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3.  Förord 
Examensarbetet skrivs som en avslutning av tre år på Miljöprogrammet med inriktning Miljö- 
och hälsoskydd vid Högskolan i Halmstad. 
“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.” ~ Albert Einstein  

Detta arbete har varit en utmaning för mig och som Einstein sa, har även jag gjort misstag och 
gjort fel, men jag har också gjort något nytt; att på egen hand styrt och jobbat fram ett resultat i 
denna studie. Det har varit några tuffa månader i frustration, irritation och stress men jag hade 
aldrig orkat om det inte varit för underbara vänner som funnits där och stöttat mig genom arbetet.  

Jag vill även skänka ett stort tack till mina två handledare Agnieszka Hunka och Zsofia Benes 
som handlett mig genom studiens gång. Men jag vill även tacka de informanter från: 

 
- Stockholms vatten och avfall AB 
- Kalmar vatten AB 
- Vatten och Miljö i Väst AB 
- Laholmsbuktens VA 
 

Som har medverkat och bidragit med sin kunskap och tid, vars deltagande har varit grunden för 
studiens material. 

Till sist vill jag även tacka alla som bidragit med bra synpunkter, tips och råd. 
 

Halmstad, 15 maj 2018 
 

 
 

 

 
Nikolina Ström  
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4.  Ordförklaring  
 

- ABVA - Allmänna Bestämmelser för användare av VA-anläggning 

- Akvatiska system - vattenbaserade ekosystem. 

- BDT-vatten - Bad, Disk, Tvätt och Toaletter 

- Biocidaktiva - Ämnen som kan döda levande organismer 

- Biocidprodukter - bekämpningsmedel  

- Biota - växtlighet och djurliv 

- Diffust läckage - där utsläppet inte har någon tydligt definierad utsläppspunkt 

- Distribution - utdelning, fördelning  

- EC (eng. emerging contaminant) - framväxande föroreningar.  

- Intressenter - de som har intresse av information om och från företaget ex. 
kunder/hushåll, anställda, samhället och allmänheten. 

- Koncentrationsmedium - avlägsnat av lösningsmedel, vanligen vatten, ur en lösning eller 
suspension (uppslamning av fasta partiklar i en vätska).  

- Mikroföroreningar - ämnen som är svåra att bryta ned, exempelvis läkemedelsrester, 
växtskyddsmedel eller industrikemikalier 

- Praxis – allmänt godtaget handlingsmönster  

- Recipient – mottagare ex. vatten (sjö, hav, älv) som tar emot avloppsvatten 

- REVAQ - Handlingsprogrammet definierats som ”ReVAQ”(ReVa = Ren växtnäring från 
avlopp, Q = konsument, kvalitet, kretslopp) 

- Slam - biprodukt från avloppsreningsverkens reningsprocess som är rikt på viktiga närings- och 
mullbildandeämnen.  

- Uppströmsarbete - arbete för att stoppa oönskade utsläpp redan vid källan 
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5.  Inledning 
 
Reningsverkens huvudsyfte är att rena avloppsvatten som kommer från hushåll och mindre 
industrier. De renar främst organiska föroreningar som: organiskt biologiskt nedbrytbart 
material, växtnäringsämnen som fosfor och kväve, sjukdomsframkallande mikroorganismer som 
virus, bakterier och parasiter men även större partiklar som kaffesump och toalettpapper (svenskt 
vatten, 2016).  

Avloppssystemen som finns idag, har svårt att tillgodose de nya krav gällande hantering av 
avloppsvatten samt de krav på att sluta näringsämnenas kretslopp. Avloppsvatten innehåller i allt 
högre grad mikroföroreningar, läkemedelsrester och hormoner, vilka fortfarande har en del 
okända risker för miljön. Avlägsnande av dessa föroreningar i nuvarande sanitetssystemet kräver 
stora investeringar och medför dessutom höga energi- och kemikaliekostnader (Poortvliet, 
2017). Vi Svenskar spolar ner en del oönskade avfall i toaletterna, i det så kallade BDT-vattnet. 
Det som spolas ner är bland annat: hushållspapper, tops, våtservetter, sanitetsprodukter m.m. 
Anledningen till att detta inte ska spolas ner är på grund av att materialet inte löses upp i vattnet 
såsom toapapper gör. Vilket gör att detta oönskade avfall orsakar stopp i ledningsnät och 
pumpstationer, som i sin tur orsakar översvämningar med utsläpp av orenat avloppsvatten till 
närliggande vattendrag och mark. Det inkommande avfallet måste avskiljas via reningsverkens 
gallerrens och sedan transporteras till förbränning, vilket är ett kostsamt och onödigt steg i 
reningen som hade kunnat undvikas (svenskt vatten, 2017).  

Många av reningsverken arbetar med uppströmsarbete i syfte att hindra störningar i 
reningsprocesserna, förbättra arbetsmiljön, minska behovet av nya reningssteg, minska 
energiförbrukningen samt reducera föroreningarna till såväl recipient som slam (REVAQ, 2017). 
Uppströmsarbete handlar om att arbeta uppströms för att förhindra oönskade utsläpp redan vid 
källan, så att det helst inte ska hinna nå ut i vattendragen. På så sätt värnas miljön på lång sikt 
(svenskt Vatten, 2016). Genom att reningsverken blir REVAQ certifierade blir även deras arbete 
kvalitetssäkrat gällande uppströmsarbete och återföring av näringsämnen i slammet till 
jordbruken. Däremot understryker VA-branschen och livsmedelssektorn att REVAQ projektet 
inte ska ses som ett automatiskt klartecken att ta tillbaka slam i jordbruket igen, utan som en 
utvecklingsfas. Ett renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett mer hållbart 
samhälle. Ett renare avloppsvatten bidrar till renare sjöar, vattendrag och hav samt renare slam.  
Den viktigaste insatsen för att minska oönskade ämnen i slam och vatten är med riktade och 
systematiska insatser mot utsläpp från hushåll och industri (Svenskt vatten, frågor och svar om 
REVAQ, 2018). I avloppsreningsverken samlas främst fosforn i slammet som kan användas som 
gödselmedel på exempelvis åkrar. För att slammet ska kunna återföras till marken får det inte 
innehålla för mycket oönskade ämnen som tungmetaller eller organiska miljögifter. Genom ett 
kvalitetssäkringssystem som REVAQ säkras det att certifierade reningsverk aktivt arbetar för ett 
renare avloppsvatten samt för en bättre kvalitet på slammet (Naturvårdsverket, 2014).  

VA-bolagens branschorganisation; Svenskt Vatten är grundare för just projektet REVAQ, som 
startades år 2002 och blev ett certifieringssystem 2008. Det drivs i samverkan med 
Naturvårdsverket samt en styrgrupp som består av LRF, Livsmedelsföretagen och VA SYD 
(Svenskt vatten, frågor och svar om REVAQ, 2018). Svenskt Vatten har som ändamål att aktivt 
representera och fånga medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang 
samt bidra till medlemmarnas (VA-bolagens) utveckling. Svenskt Vatten arbetar för friskt 
dricksvatten, rena sjöar, hav och människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. VA-
organisationerna är aktörer för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling och trygga 
vattenresurser i framtiden. Den position som Svenskt vatten och VA-organisationerna vill ha i 
samhället är bland annat att Svenskt Vatten ska vara den självklara företrädaren för de svenska 
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VA-organisationerna även att de tillsammans ska arbeta för att hushållen ska uppskatta värdet av 
vatten och förstå vikten av att ta hand om resursen för framtiden (Svenskt vatten, 2018). 

När det kommer till VA-bolagens miljökommunikation och koppling till hushåll och allmänhet, 
visar nya observationer att avloppsreningsverk kan drabbas av en allmän nedgång i samhällets 
förtroende för myndigheter och tjänstemän. Undersökningar pekar på att de kommunala 
förvaltningar och bolag som erbjuder vattentjänster normalt får den minsta graden av samhällets 
förtroende medan exempelvis läkarutbildningen har den största delen av förtroendet, följt av 
folkhälsoorganisationer. Förtroendet har visat sig maximeras när vissa faktorer blir uppfyllda, 
bland annat att:  

 
- Dialogen är hållbar 
- Samhället har oberoende informationskällor  
- Samhället kan ställa frågor 
- Samhället blir involverade tidigt 
- Information är tillgänglig för alla 
- Alla åsikter är viktiga 

 
Det är självklart att människors acceptans för projekt varierar över tid och från ort till ort. Därför 
är studier på lokal nivå nödvändiga och viktiga för att hålla VA-bolagen informerade om 
hushållens synpunkter i varje enskilt fall (Khan, 2005). En effektiv tvåriktad kommunikation gör 
det möjligt för VA-bolag att utveckla en förståelse för sina intressenter. Profilen, som omfattar 
intressenters synpunkter, bekymmer och förväntningar, kommer att påverka VA-bolagens senare 
beslut samt framtida projekt och insatser. Det kommer att ge kommunikatörerna en tydligare bild 
av de kommunikationsstrategier som krävs för ett lyckat resultat (ibid).  

En av ståndpunkterna som flera studier pekar på är att den kommunikation som sker mellan VA-
organisationer och anslutna hushåll är viktig och betydande, främst för att samhället skall kunna 
utvecklas beteendemässigt med ett starkare miljötänk. Genom de lagar och regler som finns i dag 
krävs det även att kommunikationen fungerar mellan myndigheter, organisationer och 
privatpersoner.  De krav som finns inom VA-branschen är betydelsefulla att fullfölja för att 
undvika att miljön drabbas av föroreningar.  

5.1.  Allmänt  

5.1.1. Miljökommunikation 
 

Som fortsättning på tidigare stycke är kommunikation en komplex process som äger rum mellan 
två eller flera parter, där information lämnas, mottas, tolkas och besvaras. För att lyckas måste 
VA-bolag kommunicera effektivt med sina intressenter. Ett växande antal vattenåtervinnings-
projekt runt om i världen har misslyckats och blivit nedlagda och lämnade som ett direkt resultat 
av brist på samhällets förtroende för projekten, vilket oftast kan kopplas till otillräcklig 
kommunikation mellan organisation och intressenter (Khan, 2005). För många viktiga beslut bör 
det göras möjligt att hålla möte bland intressenter, dessutom bör möten och sammanträden 
välkomnas och uppmuntras eftersom det ofta kan leda till förbättrade eller mer ömsesidigt 
tillfredsställande resultat (ibid). Miljökommunikation handlar om avsiktligt utbyte av 
miljöinformation och kunskap (Flor, 2004). Hallgren & Ljung (2005) argumenterar för att 
huvudsyftet med miljökommunikation är främst att kunna hantera svåra och komplicerade 
problem relaterade till hållbar utveckling.  Kommunikation är mycket viktigt för människor då 
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det sammanför oss och binder ihop grupper och nätverk. Miljökommunikation har sina rötter i 
kultur som kan ses på den miljömässiga kunskap som förs vidare från en generation till en annan. 
(Flor, 2004).  

Miljökommunikation kan även ses som en teater med en scen, där människor kan handla genom 
gester, tal, kroppsliga förflyttningar och tankar, kommunicera och påverka varandra, varandras 
situationer och varandras påverkan på miljön. Mycket av kommunikation handlar även om att 
lyssna och förstå men även att kunna tala och göra sig förstådd. Människor har med andra ord 
olika perspektiv och synsätt på olika situationer vilket kan ge konsekvenser om hur vi ser på 
diverse strategier för att skapa förändringar i samhället, som exempelvis informationskampanjer 
(Hallgren & Ljung.2005). Kan miljökommunikation ha betydelse för VA-bolags utveckling 
inom arbetet med uppströmsarbete, och vad krävs för att de ska kunna hålla kvar en god dialog 
med anslutna hushållsanvändare?    
 

5.1.2. Avloppsreningsverk 
 

Reningsverken är byggda främst för att rena avloppsvatten från växtnäringsämnen och för att 
kunna binda föroreningar i slammet. Reningsverken tar emot bland annat spillvatten, så kallat 
BDT-vatten (Naturvårdsverket, 2014) från anslutna hushåll, men även från sjukhus, skolor, 
idrottsanläggningar och mindre industrier. Reningen sker oftast i tre steg, där det ingår mekanisk 
rening, biologisk rening och kemisk rening. Därefter sker även en behandling av slammet 
(restprodukt efter rening) (LBVA). Ett motståndskraftigt reningsverk eller VA-system ska 
uppfylla höga krav på hygien, miljö, resurshållning, ekonomi, funktion och bekvämlighet. 
Samhället tar vatten ur naturen, från våra vattentäkter, transporterar, behandlar, använder och 
lämnar tillbaka. Alltså är vattnet både källa och recipient (Johansson, 2016). Reningsverken är 
dock inte gjorda för att ta hand om farliga kemikalier och avfall då det kan orsaka störningar i 
reningsprocesserna. För att kunna rena ett avloppsvatten från kemikalier kan det krävas en teknik 
som är dyr och energikrävande. Avfall som spolas ner i avloppet kan fastna och orsaka stopp och 
igensättningar i maskiner, ledningsnät och pumpstationer vilket tar onödigt med tid, energi och 
kostnader för att kunna repareras (REVAQ, 2017,). Ibland händer det även att giftiga ämnen tar 
död på de organismer som används i reningsverkens bassänger och orsakar problem med 
reningen. Dessutom är risken att vissa av ämnena kan finnas kvar i slammet vid slamspridningen 
till jordbruksmark(Naturvårdsverket, 2014).  

Spillvatten från hushåll innehåller bland annat sjukdomsframkallande bakterier, organiskt 
material, kväve, fosfor och måste därför hanteras så att smittspridning kan förebyggas 
(Johansson, 2016). Det finns ca 2080 kommunala reningsverk i Sverige som tillsammans 
behandlar ca 2 miljarder kubikmeter avloppsvatten och utav det bildas det ca 200 000 ton slam/år 
(torrsubstans)(ibid). Dock förändras siffran för antal reningsverk ständigt. Genom att nya 
områden ansluts och små reningsverk ersätts av pumpstationer som pumpar avloppsvattnet till ett 
större reningsverk, därav minskar antalet reningsverk med tiden (Naturvårdsverket, 2014).  
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5.1.3. Miljöpåverkan 

 
Den främsta orsaken till övergödning av sjöar och vattendrag är utsläpp av fosfor från avlopp 
och industri samt diffust läckage från åkermark (Naturvårdsverket, 2003). Övergödning kan i 
värsta fall även leda till syrebrist som i sin tur slår ut bottenlevande djur och fiskar (Havs och 
vattenmyndigheten). Forskare har även på senare tid upptäckt att läkemedelsrester och mängden 
hormoner i avloppsvatten kan påverka reproduktionsförmågan negativt hos de fiskar som lever i 
närheten av ett avloppsvattenutsläpp (Naturvårdsverket). Haven som omger Sverige har 
uppmärksammats en del de senaste åren då dess miljösituation inte ser särskilt bra ut, exempelvis 
Östersjön där övergödningen ses som ett stort problem, då det bl.a. bidrar till syrefria bottnar 
(Naturvårdsverket, 2014).  

Slammet som produceras på reningsverken innehåller mycket näringsämnen som tagits tillvara 
på, det handlar om exempelvis fosfor, kalium, kväve, mikronäringsämnen och organiskt 
material. Det innehåller även en del oönskade ämnen som ex. PCB, PAH, nonylfenol, kadmium 
och silver. Dessa ämnen är skadliga för både miljö och hälsa. Idag ökar även nyttjandet av 
farliga kemikalier samt att nya ämnen ständigt tillkommer i kemikalierna på grund av att dem 
gamla fasas ut eller ersätts av andra. Dessa ämnen kan påträffas i slammet, några exempel på 
nyligen upptäckta kemikalier och ämnen är bromerade flamskyddsmedel, läkemedelsrester, 
ftalater (DEHP) och perflouerade ämnen. Miljögifterna sprids ut via vattnet eller slammet till 
miljön via reningsverken som då fungerar som en sekundär transportväg (Länsstyrelsen i Skåne 
län, 2014).  

 

5.1.4. Kemikalier och material  
 

Som tidigare nämnt finns olika sorters skadliga och oönskade ämnen som inte hör hemma i 
avloppet; lösningsmedel, färgrester, mediciner, snus och cigarettfimpar är några exempel på 
substanser och föremål som trots allt hamnar i avloppsvattnet. Tops, hår, tamponger, bindor, 
kondomer, fett, nylonstrumpor, kattsand m.m. är ytterligare exempel på föremål som inte heller 
ska spolas ner i avloppet. Troligen står hushållen för cirka hälften av föroreningarna som 
kommer in till reningsverken. En del av kemikalierna som hälls ut i avloppet kan störa 
reningsprocesserna i avloppsreningsverket. Dem kan även följa med i det vatten som går ut till 
recipienten eller hamna i slammet. Slammet som egentligen bör användas som gödsel men där 
kemikalierna försvårar återcirkuleringen av näringsämnen (Johansson, 2016).  
En studie gjord 2016 i norra delen av Tyskland undersökte hushållsprodukters roll som möjliga 
källor för biocidaktiva ämnen i kommunalt avloppsvatten. De ämnena som undersöktes var bl.a. 
produkter till för att bekämpa skadedjur, tvätt- och rengöringsmedel samt utvalda 
hygienprodukter som har ett högt utsläpp till avloppsvatten. Biocidaktiva substanser hittades i 
alla de 131 hushåll som undersöktes, vilket observerades främst i tvätt- och rengöringsmedel och 
hygienprodukter. Hela 64 % av observationerna av de biocidaktiva ämnena omfattas inte av 
förordningen om biocidprodukter och är därför inte ämnen som ingår i miljöriskbedömningar 
(ERA). Studien visar tydligt att riskerna för miljön underskattas eftersom oreglerade utsläpp till 
avloppsvatten förekommer. Det visar i sin tur att det finns luckor i den nuvarande kemiska 
lagstiftningen, som leder till att utsläpp sker till avloppsvattnet innehållande ämnen som inte 
omfattas av miljöriskbedömningar (Wieck, 2016). Därför är kemikalieföroreningar i miljön 
fortfarande en utmaning, där förebyggande metoder behövs för att minska global kemisk 
förorening. Utsläpp av mikroföroreningar från hushållen är ett av hoten för vattenkvaliteten i 
akvatiska system (ibid). 
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I en review har det identifieras olika områden där det skett en ökning av föroreningar (EC – eng. 
emerging contaminant), där forskning inom miljö och avloppsvatten rekommenderar riktlinjer 
för framtida kontroll och övervakning. Under nuvarande politik fokuseras det bland annat på de 
oreglerade spår av EC, läkemedel, narkotika och hygienprodukter i väntan på utgivning av 
miljölagstiftning (Petrie, 2014). Dessa EC ämnen är vanligt förekommande i vattenmiljön och de 
kommer huvudsakligen från de kommunala utsläppen av avloppsvatten. Förekomsten av dessa är 
oroande då det finns en risk för ekologisk påverkan som exempelvis uppkomsten av endokrina 
störningar på biota. För att kunna förstå bättre vad som sker med ECs i avloppsvatten och miljön 
krävs det en standardiserad metod för provtagning vid kontrollerna. Det är även brist på bra 
metoder för analyser av exempelvis partiklar i avloppsvatten vid rening, dels på grund av högre 
krav vid beredning av avloppsvatten. Vilket resulterar i underrapportering av flera inkommande 
ECs till reningsverken samt utgående till vattenmiljön. En restprodukt som slam kan fungera 
som ett koncentreringsmedium för vissa kemikalier vid avloppsvattenbehandling, största delen 
av behandlat slam sprids ut på jordbruksmark med bristande analys av ECs (ibid). Det finns även 
en brist på kunskap när det gäller effekterna av tillfälligt förhöjda nivåer av EC i avloppsvatten 
och om deras påverkan på avloppsreningsprestandan samt på biota vid recipienten (Petrie, 
2014). Som reviewen påpekar är det viktigt att nya och bättre metoder utvecklas i takt med att 
kraven höjs och utmaningarna ökar för reningsverken och dess reningsprocesser.  Det handlar 
om att den bästa metoden för tillfället behöver utvecklas och plockas fram, för att VA-bolag 
ständigt ska kunna utvecklas för framtiden. 
 

5.1.5. Best-practice  
 

Best practice eller bästa praxis handlar om olika metoder, riktlinjer och policyer hos 
verksamheter och bolag, utöver det finns även förordningar, lagar och direktiv. Best practice är 
strävan efter bästa möjliga metod för nuläget, samtidigt som det ger en grund för bedömningar 
byggda på principer och som grund för att överväga olika förbättringsområden (Cooper, 2014). I 
politik och praxis diskuteras det alltmer vattenetikens ämne, för hur vatten som resurs bör 
förvaltas. Vattenetik handlar bland annat om att besöka de verksamheter där dricksvattnet 
produceras, förstå dess flöde och känna till hur vattnet har blivit behandlat och renat. Det handlar 
även om det rätta förhållandet till vatten. För att vara i rätt förhållande med vatten måste man 
värna om vattnet, då vattnet värnar om oss (Hallenbeck, 2018). Det har gjorts många försök att 
uppnå ett internationellt avtal om vattenhanteringsmål, såsom millennieutvecklingsmålen från 
2000. Det uppfattas som att denna typ av global åtgärd inte kommer att leda till några 
förändringar på samhällets beteende. Då de beslut som fattas på basis av breda 
överenskommelser eller grundläggande regelefterlevnad är mindre troliga att uppnå “best 
practice” (Ramírez, 2016). Vattenresurshantering kan definieras som genomförande av ”bästa 
praxis”, för effektiv planering, utveckling, distribution och användning av vatten. Dessa 
hanteringsmetoder bör se till att en långsiktig samt stabil vattentillförsel uppnås, för att kunna 
möta flera ändamål i vattenutnyttjandet (ibid). När det gäller att utveckla "bästa praxis" föreslås 
det att en miljöetisk medvetenhet krävs både globalt och lokalt. För att uppnå denna etiska 
diskurs krävs det att möjlighet ges till individer och nationer att förflytta sig bortom 
individualistiskt beteende och juridisk efterlevnad, till en inställning av respekt för miljön och 
samhället som helhet (Ramírez, 2016). På många platser används globalt accepterad "bästa 
praxis" med liten utvärdering av huruvida de kommer att fungera eller inte. Anpassning krävs för 
att man ska lära sig från andra områden där de "anpassar" tillvägagångssättet för att passa de 
lokala förhållandena (Giordano, 2007). Flera experter inom vattenförvaltning konstaterar även 
att korrigerande tekniska lösningar för vattenförvaltning är otillräckliga. Det krävs rättsliga, 
institutionella, tekniska och ekonomiska verktyg samt etiska principer som tjänar till att styra och 
ändra mänskligt beteende (Ramírez, 2016). 
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5.2.  Syfte med studien 
 

Avsikten med studien var att undersöka vilka metoder och kommunikationsverktyg som används 
av VA-bolag, för att kunna minska utsläppet av oönskade kemikalier och föremål, från 
privatpersoner och hushåll till avloppsreningsverk som stör dess processer, ledningsnät och 
pumpstationer. För att få en bra grund och inblick i hur kommunikation inom VA-branschen bör 
se ut, har begreppet miljökommunikation närmare sets över genom en litteratursammanställning. 
Några aspekter i området har undersökas vilka var, vad miljökommunikation innebär och hur 
den kan tillämpas, samt vad som krävs för att kommunikation ska fortgå och fungera. Andra 
frågor som har undersökts under studiens gång var, vilken typ av kommunikation VA-bolagen 
använder vid dialog med anslutna hushåll, även hur pass mycket dem arbetar med frågan om 
kommunikation och om det görs regelbundet. Det har även sets över om VA-bolagen tagit fram 
någon form av policy eller handlingsplan samt om dem följer upp sitt arbete. Deras eventuella 
dokument för best-practise såsom deras internethemsidor har undersökts och jämförts för att se 
hur VA-bolagen jobbar med olika kommunikationsmetoder. 
En sammanställning ska göras om VA-bolagens likheter och skillnader i deras kommunikations- 
och informationsmetoder. Den mest effektiva metoden enligt VA-bolagen presenteras när 
studien är utförd, med effektiv metod menas att den kommunikationsmetod som de olika VA-
bolagen tycker gör positiv skillnad och visar på effekt i praktiken. Då VA-bolag ofta använder 
sig av kampanjer som en informationsmetod är frågan hur pass effektiv den metoden är på 
privatpersoner och anslutna hushåll, enligt VA-bolagen.  
 

5.3.  Frågeställningar 

 
1. Vilka kommunikationsvägar finns och används för att  

förmedla information från VA-bolagen till anslutna hushåll? 
2. Hur arbetar VA-bolag med kampanjer samt mäts effektiviteten av kampanjer?  

3. Finns best practice hos VA-bolag?  
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6.  Metod 
6.1.  Studiedesign 
 

Syftet med studien var att undersöka vilka metoder och verktyg som används hos VA-bolagen, 
för att minska utsläppen från privatpersoner och hushåll till avloppsreningsverken. Därför valdes 
det ut fyra VA-bolag för en intervjuundersökning angående deras metoder att nå ut till privat-
personer med information om vad som får och inte får hamna i avloppsvattnet. Nedan kommer 
en kort presentation av de valda VA-bolagen. 

 

- Stockholm vatten och avfall AB (SVOA) 
Verksamheten invigdes år 1861.  
Verksamheten består av ca 550 medarbetare varav en avdelning för kommunikatörer. 
Ansvarig för utgående information: Avdelningschefen, delegerat ansvar mellan 
avdelningarna.  

- Kalmar vatten AB (KVAB) 
Reningsverket stod färdigt år 1963.  
Verksamheten består av ca 95 medarbetare varav två kommunikatörer.  
Ansvarig för utgående information: Kommunikatörerna 

- Laholmsbuktens VA (LBVA) 
Sedan 2011 har de haft ansvar för VA-försörjningen i Halmstad och Laholm kommun.  
Verksamheten består av ca 90 medarbetare varav en kommunikatör på deltid.  
Ansvarig för utgående information: Avdelningschefen, samt anställda ansvarar för sitt 
eget område.  

- Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) 
Bildades 2009, driver VA-verksamheterna i Varberg och Falkenberg kommun. 
Verksamheten består av ca 160 medarbetare varav två kommunikatörer samt en 
kommunikationsassistent. 
Ansvarig för utgående information: ledningsgrupp och kommunikationsansvarig.   

 

6.2.  Varför valdes dessa VA-bolag?  
 
VA-bolagen valdes ut av olika anledningar, både på grund av storleken på bolagen men även den 
geografiska spridningen av dem.  
Stockholm vatten och avfall valdes då det är ett av de större VA-bolagen i Sverige (renat 
spillvatten: ca 355 miljoner liter/dygn).  
Vatten & Miljö i Väst AB (renat spillvatten: ca 38 miljoner liter/dygn) samt  

Laholmsbuktens VA (renat spillvatten: ca 45 miljoner liter/dygn) är lokalt placerade 
avloppsreningsverk och representerar därför närområdet och Halland. Det gav möjligheten att 
utföra intervjun på plats hos Laholmsbuktens VA i Halmstad.  
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Kalmar vatten (renat spillvatten: ca 17 miljoner liter/dygn) blev rekommenderade av en kontakt 
på Högskolan i Halmstad samt att de gör en storsatsning på ett nytt reningsverk 
(Kalmarsundsverket, klart år 2024-2025) för att kunna rena mer och med bättre teknik. Samtliga 
VA-bolag kontaktades via mail se Fig. 2 (appendix).  

6.3.  Litteratursökning 
 

I undersökningen har ett flertal vetenskapliga artiklar om miljökommunikation, best practice och 
reningsverk använts. Samt litteratur om kommunikationens grunder och miljökommunikation, 
för att få en grundlig uppfattning och förståelse om kommunikationens funktion och hur den kan 
användas i praktiken. En sammanställning har gjorts utav betydande delar ur kurslitteraturen 
Miljökommunikation: Aktörssamverkan och processledning av Hallgren & Ljung (2005) som 
presenteras i resultatet. Sammanställningen har gjorts för att poängtera att miljökommunikation 
har en betydande roll inom miljöarbetet hos VA-bolag.  

De databaser som använts för framtagning av vetenskapliga artiklar och litteratur har framför allt 
varit Halmstad högskolas egen databas OneSearch men även Google Scholar och Google. En del 
artiklar har rekommenderats av handledare samt har en del artiklar hittats via andra artiklars 
referenslistor. De sökord som använts är; miljökommunikation, environmental communication, 
communications strategies, best practice, best practice methods, wastewater treatment plant, 
environmental management och water management. De artiklar som använts har valts ut efter 
relevans till ämnet, alltså hur pass mycket dem behandlar området miljökommunikation hos 
avloppsreningsverk samt VA-bolag. För att finna relevanta artiklar har även avgränsningar i 
databasen OneSearch satts som; utgivningsår (2000 – 2018), ”peer reviewed” (refereegranskad), 
”academic journals” (akademiska tidskrifter), full text, samt språk (engelska).  

 
Tabell 1: Sammanställning av Databaser, sökord, antal artikelträffar samt utvalda artiklar.  

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

OneSearch Wastewater treatment, pollution effects 103,295 1 

 Environmental communication 911, 008 1 

 Best practices in water management 322,791 1 

 Best practice, environmental management 472,109 1 

Google 
Scholar 

Communication campaigns design 17’600 1 

Google Naturvårdsverket, rening av 
avloppsvatten, pdf 

35’000 1 

 Slamkvalité 2780 1 
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6.4.  Materialinsamlingsmetod 
 

Materialet som samlats in kommer främst från tre telefonintervjuer med VA-bolagen; Stockholm 
vatten och avfall AB, Kalmar vatten AB och Vatten & Miljö i Väst AB samt ett personligt möte på 
plats hos Laholmsbuktens VA. Intervjuerna gjordes med personer på VA-bolagen som har 
relevanta yrkesroller och positioner för denna studie. De intervjuade fick svara på 14 halv-öppna 
frågor från en intervjuguide (Fig. 3 appendix) som fungerade som ett stöd i dialogen och 
eventuella följdfrågor kunde ställas fritt och anpassas efter samtalets innehåll. Intervjuerna 
bokades in via mail (Fig. 2, appendix) där VA-bolaget själv fick välja ut vem som var mest 
lämpad att ställa upp i intervjun. Varje intervju varade mellan 25 minuter och upp mot 45 
minuter.  
Övrigt material som samlats in kommer ifrån VA-bolagens hemsidor där framförallt material 
som; kommunikationsmetoder, fakta och information har hämtats. Hemsidorna har använts för 
att analysera hur pass enkelt eller svårt samt tidskrävande det är som privatperson att finna den 
information eller fakta besökaren letar efter. Detta har gjorts genom att räkna hur många “klick” 
det krävs för att nå den informationen som söks. Här har det satts begränsningar till specifika 
ämnen; kontaktuppgifter, “avloppsetikett”, studiebesök, fakta om vatten och avlopp, aktuella 
projekt/ nyheter samt driftstörningar, miljömål och policy se Tabell 5.  

6.5.  Intervjuer 
 
Det har valts att göra kvalitativa intervjuer i denna studie för att få en bättre uppfattning om den 
miljökommunikation som idag sker mellan VA-bolag och privatpersoner. Intervjuerna är av 
slaget semistrukturerade intervjuer där man enligt Martin (2011) utgår från frågeområden snarare 
än exakta, detaljerade frågor. Alltså får man en bättre inblick i en persons syn på sin verklighet 
och man kan därför låta personen berätta mer öppet om ämnet och frågorna utan att ledas så 
mycket av personen som för intervjun. 
 
Intervjuerna utfördes per telefon, då VA-bolagen ligger utspridda i landet, bortsett från 
Laholmsbuktens VA där intervjun skedde på deras kontor i Halmstad. Intervjuguiden lät skickas 
till de VA-bolag som begärde den, då det gav informanterna möjlighet att förbereda sig före 
intervjutillfället, vilket gjorde att de kunde svara på frågorna med en större säkerhet. Varje 
intervju genomfördes enligt samma intervjuguide och på liknande sätt för att samtliga 
informanter skulle få lika förutsättningar men även att strukturen på intervjuerna skulle bli så 
likartade som möjligt.  

6.6.  Analysmetod 
 
Hedins (1996) “lathund” har använts som stöd för bearbetning av intervjumaterialet. 
Intervjumaterialet har inte transkriberats på grund av tidsbrist. Det har istället valts att plocka ut 
de viktigaste delarna från intervjuerna som använts till resultatet. I dessa delar har nyckelord 
sorterats ut därefter har de placerats under teman som identifierats med hjälp av nyckelorden. 
Därefter har citat valts ut för att kunna identifiera underteman för att sedan identifiera mönster, 
samband, likheter och skillnader mellan teman i allt intervjumaterial. Men även genom de 
underteman som hittats kunna slå ihop gemensamma teman för samtliga intervjuer.  
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6.6.1. Avgränsningar 

Det har gjorts avgränsningar i studien till stor del på grund av tidsbrist. En avgränsning som 
valdes var att intervjua endast fyra VA-bolag av anledning att det skulle bli för stor mängd 
material att bearbeta. Det valdes även bort att inte utföra en enkätstudie mot olika målgrupper 
exempelvis hushåll (för att få en förståelse om hur de uppfattar och tar åt sig den information 
som VA-bolagen förmedlar), då det skulle utgöra en stor del av arbetet och krävt mycket tid för 
bearbetning. När det gäller frågeställningen ”Hur arbetar VA-bolag med kampanjer samt 
huruvida mäts effektiviteten av kampanjer?” avgränsades frågan till att endast fokusera på svaren 
av VA-bolagens åsikter i frågan. Det valdes att inte utföra en egen mätning eller granskning av 
kampanjers effektivitet i studien främst p.g.a. tids begränsning samt att datamängden skulle bli 
otymplig. Ytterligare en avgränsning som gjordes var att begränsa sig till endast spillvatten från 
hushåll alltså BDT-vatten (Bad, Disk, Tvätt och toaletter) och inte titta på exempelvis dagvatten 
eller avrinningsvatten från hustomter då det skulle bli för många aspekter att ta hänsyn till i 
denna studie. Det har även valts att inte specificera studien till ett visst ämne eller förorening. 
Det har istället valts att ta med alla oönskade utsläpp från hushåll.  

 

6.7. Introduktion: Sammanställning av miljökommunikation 

 

Vad innebär egentligen miljökommunikation och hur bör den användas?  
Två huvudfrågor lägger grunden för Miljökommunikation:  

1) Vad som händer i människors interaktion vid hantering av miljöfrågor?  
2) Hur gör man för att förenkla kommunikationen som bidrar till hållbar utveckling? Dessa 

två vad- och hur-frågor är exempel på situationsbeskrivningar som ställs parallellt med 
varandra.  

Med detta menas exempelvis: Vad som sker när en förargad kund ringer in till reningsverket för 
att klaga på ett stopp eller läckage i avloppet och Hur VA-bolaget ska hantera denna typ av 
situation. Dels ställs frågan vad interaktionen mellan VA-bolaget och hushållen betyder och hur 
kommunikationen i planeringsprocessen för exempelvis uppströmsarbete och 
kommunikationsinsatser bör läggas upp för att bidra till fattande och genomförande till en 
hållbar utveckling. Frågorna Hur och Vad går att kopplas till sånär alla typer av frågor även 
miljöfrågor. När man talar om hur-frågan behöver man även förstå vad-frågan, alltså VAD som 
sker (Hallgren & Ljung.2005:23-28). Fem punkter behöver fullföljas för att kommunikationen 
ska kunna fortgå, för att budskap och förståelse ska förmedlas.  
 

● Handling (vad) – vad som händer, gester, tal, kroppsliga förflyttningar och tankar. 
● Scen (var) – bakgrund och situation, plats, material och verktyg.  
● Aktör (vem) – den som utför handlingen. Individens namn, identitet, roll, titel eller 

egenskaper m.m.  
● Medel (hur) – verktyg som tillämpats ex. för att skriva behövs penna och papper men 

även ord och grammatik. För att tala; stämband, kropp, gester och symboler och 
kunskapen hur de kan användas.  

● Syfte (varför) – varför man handlade, drivkraften som fick aktören att handla ex. syftet 
att tjäna pengar eller att minska klimatpåverkan.  
 

Dessa punkter är beroende av varandra och kan ge de instrument som behövs för att kunna ställa 
frågor i och om en situation för att kunna skapa en bättre bild om vad som sker. Denna 
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analysmetod kan hjälpa till att besvara huvudfrågorna vad händer? samt Hur gör vi nu? 
(Hallgren & Ljung.2005:30). I en kommunikationssituation behövs det även talas om det 
outtalade. Det handlar om att kunna specificera och förtydliga, allt för att undvika 
missuppfattningar och att budskap uteblir. Hur specifik behöver man vara? Det hänger på hur 
mycket mottagaren är insatt i situationen och ämnet sedan tidigare(Hallgren & Ljung.2005:31).  

 
”En viss människas miljöpåverkande beteende är inte avhängigt antingen hennes 
psykologi eller det samhällsskick hon lever i, utan kombinationen av henne själv, 
situationen hon befinner sig i, de människor som omger henne, de medel som står tillbuds 
och hur hon upplever syftet med situationen.”(Hallgren & Ljung.2005:35).  

 

Man finner att människor ser på olika situationer med olika perspektiv och synsätt vilket kan 
leda till konsekvenser. Att människor har olika perspektiv betyder även att man väljer de 
aspekter som bör lyftas av en händelse och lämnar andra åt sidan beroende på vilka aspekter man 
som person tycker är viktiga att lyfta fram (Hallgren & Ljung.2005:35-39). 

Att lyssna, förstå, tala och göra sig förstådd är även en stor del av vad kommunikation handlar 
om. Men även att personerna, personen ska vara villig att låta den andre påverka samtalet och 
själv vara förstående och kunna göra sig förstådd. Dock kan samtalet uppkommit på den andres 
initiativ vilket betyder att samma villkor inte alltid delas och samtalet kan leda till konflikter 
(Hallgren & Ljung.2005:53). Komplexitet och just konflikter är två av de fenomen som 
kännetecknar stor del av förändringsarbete i organisationer och samhället. Vilket är något som är 
väldigt vanligt inom miljöarbete, när man väl förstår att det inte finns någon simpel lösning kan 
man lära sig att hantera komplexitet och konflikter. Det som främst bidrar till dessa 
sakförhållanden är exempelvis:  
 

● Flera intressenter och aktörer är delaktiga och har alla olika perspektiv.  
● En enskild aktör kan inte ha tillräckligt med kunskap eller överblick för att kunna hantera 

problemen.  
● Antalet relationer och aktörer ökar ständigt och måste även hanteras.  
● Att det är riskabelt att experimentera metoder i verkliga situationer – då man vet vad man 

har, men man vet inte vad man får. 
● Begränsningar som lagar och formella krav som begränsar utveckling och nyskapande 

(Hallgren & Ljung.2005:74-75).  

 
När det kommer till samhällsutveckling finns det ett gemensamt ansvar fördelat över flera 
aktörer utefter deras kunskap och förutsättningar. Att påbörja en förändring, göra om ett system, 
bryta upp strukturer och så vidare, krävs ledarskap som kan leda aktörerna genom processen. 
Någon som kan skapa förutsättningar och driva aktörerna mot gemensamma mål, med andra ord 
en processledare eller en miljökommunikatör. Deras uppgift är att se till att aktörerna får en med-
vetenhet om vem som gör vad, varför och hur det ska göras för att skapa en helhet i arbetet och 
processen (Hallgren & Ljung.2005:80-83). Genom att följa nedanstående tre punkter skapas ett 
logiskt och bra upplägg för en process.  
 

1. Nulägesbeskrivning – beskriva situationen (fysiskt, tekniskt, ekologiskt, ekonomiskt etc.) 
2. Framtidsvision – jämföra framtidsbilder aktörer emellan, hjälper till att identifiera vilka 

åtgärder som bidrar till framsteg i processen.  
3. Handlingsplaner – utveckla konkreta åtgärder och handlingsalternativ 
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Figur 1. Figur inspirerad av Hallgren, Ljung (2005) som visar hur de tre grundmomenten kan 
delas upp i nio mindre delmoment. Förkortningar: kons.= konsekvens -er, utv= utveckla. 
 

7. Resultat   

7.1.  Vilka kommunikationsvägar finns för att förmedla information från VA-
bolagen till anslutna hushåll? 

 

Vilka informationsvägar har de olika VA-bolagen? I de genomförda intervjuerna svarade 
samtliga VA-bolag att de använder nedanstående kommunikationsvägar (Tabell 2) för att nå ut 
till allmänhet, kunder och privatpersoner med information. VA-bolag utnyttjar däremot de 10 
punkterna i olika stor utsträckning, beroende på vilken typ av kommunikation de behöver 
förmedla samt vilken typ av insats de planerar att utföra.  

 
Tabell 2: Kommunikationsvägar som används av VA-bolagen för att nå ut till allmänheten 

1 Webbaserad hemsida 6 Broschyrer  

2 Sociala media  7 Studiebesök 

3 Telefon 8 Media/press 

4 Mailkontakt 9 Utskick 

5 Besöksadress (platsbesök) 10 Kampanjer 
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7.1.1. Intervjuernas teman 

 
De gemensamma teman som framtagits genom intervju med samtliga VA-bolag är hela 15 
teman. VA-bolagen talar om liknande problem och teman, dock finner man inget särskilt tema 
som visar sig vara utstickande hos något av bolagen. Teman har tagits fram med hjälp av 
analysmetoden under punkt 6.6. De olika teman tas upp, förklaras och ges sammanhang under 
resultatets gång.  

 
Tabell 3: Gemensamma teman hos samtliga VA-bolag  
 Teman Kommentarer 

1 Uppströmsarbete Finns alltid behov, ständigt arbete 

2 Förebygga Regelbunden kommunikation 

3 Samarbete Tips, idéer och möten med andra VA-bolag 

4 REVAQ Informationskrav (VIVAB ≠ REVAQ) 

5 ABVA Allmänna Bestämmelser för användare av VA-anläggning, 
ingår kommunikationskrav för fastighetsägare 

6 Resurser Brist, använder de resurser som finns 

7 Problem återkommande stopp i pumpstationer 

8 Ändra beteende kunskap, ständig påminnelse, tar lång tid 

9 Kampanjer/Projekt Följer ofta Svenskt Vatten, riktade små kampanjer 

10 Avlopp & Avfall samspelar, går ofta in i varandra 

11 Metoder & kanaler  Media, Sociala media, Skolprojekt, Målgrupper etc.  

12 Kommunikationsplan Ettårig plan, aktivitetsplan, kommunikationsstrategi  

13 Utvärdering/uppföljning I mån av tid, försöker, så ofta som möjligt 

14 Kommunikationsansvarig Avdelningschef, kommunikatörerna, ledningsgrupp, uppdelat 
ansvar.  

15 Best practice Utefter kommunen, kommunikationsstrategi (3 år), jobbar ej 
aktivt med best practice 
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7.1.2.  Granskning av VA-bolagens hemsidor 

 
Webbaserade hemsidor är en av de kommunikationsvägar som VA-bolagen använder för att 
förmedla information till anslutna hushåll, privatpersoner, verksamheter och allmänhet. Via 
hemsidorna delar även bolagen med sig av andra vägar för kommunikation, exempelvis 
kontaktuppgifter och sociala medier. Däremot måste webb-besökaren själv göra ett aktivt val att 
ta kontakt med VA-bolaget. Webb-besökaren behöver även ha ett syfte för att söka sig till själva 
hemsidan. Hemsidor baseras till största del på fakta och information om främst dricksvatten, 
avloppsvatten, aktuella projekt och om själva bolaget. Information om exempelvis 
driftstörningar, praktiska problem, fakturor och allmänna tips m.m. går även att finna på 
hemsidan. Utöver tidigare nämnt finns även information som är specifikt riktad till företag, 
skolor, allmänheten samt VA-bolagens kunder. Nedan beskrivs hur VA-bolagen har valt att 
lägga upp sin information på webbsidorna utefter sex valda informationstyper.  

Tabell 4: Exempel på typer av information som finns på VA-bolagens webbsidor  

Kontaktuppgifter Fakta om vatten och avlopp 

Avloppsetikett* Aktuella projekt/ nyheter samt driftstörningar 
Studiebesök Miljömål och policy  

*Med avloppsetikett menas vad som får och inte får spolas eller sköljas ner i avloppet.  
 

Kontaktuppgifter finns alltid att hitta längst ner på samtliga webbsidor. Det finns även en flik 
som benämns med ”kontakta oss” eller ”Kundtjänst/service” men som även kan finnas under 
”Om oss”. Där det går att finna bland annat telefonnummer, besöks- och mailadress. 
Avloppsetikett går oftast att nå via huvudfliken ”avlopp” därefter under fliken etikett/ tips eller 
under uppströmsarbete hos VIVAB. Det är inte helt enkelt att hitta just information om 
studiebesök, då det är många flikar som behöver sökas igenom för att hitta rätt hos majoriteten 
av VA-bolagen. Däremot har Kalmar vatten AB en helt egen flik för just studiebesök.   
Söks det å andra sidan efter ren fakta om vatten och avlopp nås det under fliken vatten och 
avlopp som är en av huvudflikarna på alla VA-bolagens hemsidor, där det bland annat finns 
information om reningsverkets olika reningsmetoder för avloppsvatten. Aktuella projekt/nyheter 
och driftstörningar är något av det första som syns när webbsidorna öppnas, vilket underlättar 
sökning av den sortens information. När det gäller VA-bolagens miljöpolicy och mål krävs det 
att besökaren söker sig längre in på hemsidorna, främst gällande VIVAB och SVOAs hemsidor. 
Det krävs även att besökaren laddar ner viss information till dator eller liknande för att kunna ta 
del av den, som exempelvis: broschyrer eller årsredovisningar. 
Om informationen som söks inte går att nå eller finnas under webbsidornas huvudflikar finns 
möjligheten att kunna söka fritt med hjälp av fritext i sökrutan under ”förstoringsglaset”, placerat 
högst upp i högra hörnet på samtliga webbsidor. Det krävs här att besökaren specificerar sina ord 
utefter den information som söks. I nästa stycke presenteras en ”klick-undersökning” som 
utvecklar denna gransknings resultat, genom att visa hur många ”klick” ifrån rätt information en 
webbsidas besökare är.    
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7.1.3. Antal klick-undersökning 
 

 Denna undersökning går ut på att ta reda på hur många “klick” som krävs för att nå den 
information som besökaren vill komma åt på VA-bolagens webbsidor. Denna undersökning är 
baserad på samma informationstyper som i Tabell 4. Antalet “klick” som krävs beror på om 
besökaren tidigare använt sig av webbsidan och har erfarenhet om hur webbplatsen är uppbyggd. 
Tabell 5 visar den kortaste vägen till de utvalda informationstyperna. Till att börja med finns 
samtliga VA-bolagens kontaktuppgifter på webbsidans startsida, alltså krävs inga “klick” för att 
nå dessa uppgifter till VA-bolagen. När det gäller bolagens miljömål och policy behövs det 
mellan 2 - 5 “klick” för att finna just den informationen, vilket visar på att det krävs att 
besökaren måste söka sig djupare in på webbsidan vilket därmed leder till att det kan ta längre tid 
att finna den typen av information i jämförelse med resterande områden i tabell 4 och 5. Området 
gällande Avloppsetikett och Fakta: vatten/avlopp kräver endast mellan 2 till 3 “klick” för att 
komma fram till rätt information, ses det däremot till studiebesök hittas den sortens fakta längre 
in på webbsidan med 3 till 4 “klick”. De aktuella projekten, nyheterna samt driftstörningar 
prioriteras av VA-bolagen med 0 till 3 “klick” beroende på vad som söks, generellt sett krävs 
minst “klick” alltså 0 till 1 för att finna driftstörningar.  

 
Tabell 5. Tabellen är baserad på hur många “klick” som krävs för att nå den information som 
söks. 0 – betyder att informationen finns direkt på webbsidans startsida därmed krävs inga 
“klick” alls.  

VA BOLAG →  LBVA VIVAB KVAB SVOA 

Kontaktuppgifter 0 0 0 0 

Avloppsetikett 2 3 3 3 

Studiebesök 3 3 3 4 

Fakta: vatten/avlopp 2 2 2 3 

Aktuella projekt, nyheter 
samt driftstörningar 

1 0 - 2 0 - 3 0 - 1 

Miljömål och policy 4-5 3 2 3-4 

 
I Tabell 5 ovan, syns tydligt hur VA-bolagen prioriterar sin information på vardera webbsida. 
Kontaktuppgifter samt aktuella projekt/ nyheter/ driftstörningar visar högst prioritet på samtliga 
hemsidor, som påvisar att det kan vara enklare att ta del av den informationen. Därefter 
prioriteras fakta om vatten och avlopp vilket visa på att denna fakta har relativt hög betydelse för 
VA-bolagen att delge besökarna av webbsidan. Avloppsettiket placeras strax därefter tillsammans 
med studiebesök där det pekar på att dessa områden inte är av VA-bolagens mest centrala. 
Däremot syns det att de flesta webbsidor bortsett från KBVA, inte lägger stort fokus på att lyfta 
fram bolagens policyer och miljömål. Det uppmärksammas ett mönster över hur VA-bolagen 
arbetar med sina hemsidor och vilken information som ligger i fokus. Dem arbetar snarlikt med 
sina hemsidor och prioriterar sin information likvärdigt.  
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7.2. VA-bolagens svar angående kommunikation och informationsvägar 
 

“Dem flesta vill nog göra rätt, men man tänker inte i dem banorna överhuvudtaget. Vatten 
och avlopp, det är icke frågor för de flesta. [...] vi försöker ständigt på alla möjliga sätt få 
media att skriva om våra frågor men det är samma sak där, det är sällan intressant att 
skriva om det, om det inte är ett problem.” ~ SVOA 

 
Enligt Stockholms vatten och avfall AB krävs det återkommande information som uppträder i 
flera sammanhang och där folket som vill nås befinner sig. SVOA nämner även att det läggs en 
tanke på de resurser och personal som finns, samt att de resurserna bör kunna delas upp i de olika 
avdelningarna såsom vatten-, avlopp- och avfallsavdelning. Däremot väger 
“avfallskommunikationen” väldigt tungt och är mycket kommunikationsintensiv på ett helt annat 
sätt vad VA-verksamheten är. Då dessa två avdelningar är lika på många sätt med snarlika 
frågeställningar och krav försöker VA-bolaget att jobba ihop dessa två avdelningar genom att få 
dem i ett samspel.   

“[...] avlopps-sidan säger att: Vi vill inte ha det (oönskat avfall) här, då säger man istället 
på avfalls-sidan att: Släng det här istället. [...] Och det tar ju tid att förändra ett 
beteende.” ~SVOA 

Vatten och miljö i väst AB (VIVAB) anser att man bör gå ut upprepade gånger med information 
som riktar sig till olika målgrupper och även använda sig av olika kommunikationskanaler som 
exempelvis: sociala media, affischering eller ta fram handledningsmaterial till förskolor.  

“Främst så är det kunskapen som är det man behöver i första hand för att kunna förändra 
sina vanor. Det som vi brukar jobba på, budskapsmässigt i största möjliga mån, är att inte 
använda dem negativa formuleringarna utan att man satsar mer på “hur-information” - så 
här ska du göra!”  

Både SVOA, KVAB och VIVAB deltar även i en del skolprojekt på olika vis, att skolorna får 
komma på studiebesök och öppet hus hos reningsverken, att skolorna får material att undervisa 
med, en kulturvecka med olika teman som riktar sig till bland annat skolor och konstnärer eller 
lägger ut undervisningsmaterial av olika slag på sina hemsidor.  

“Vi får mycket gratis av att informera om båda ämnena samtidigt (avlopp och avfall) och 
för barn och ungdomar blir det ganska logiskt. [...] Vi repeterar så sett under hela 
grundskolan våra budskap på ett eller annat sätt. Och det som vi ser som värdefullt här, är 
att barnen är ju väldigt bra ambassadörer för dem här frågorna.”  ~VIVAB 

Tanken bakom skolundervisning och studiebesök är främst att eleverna ska ta till sig 
informationen men även att de ska ta med sig informationen hem och föra den vidare till familj 
och vänner. Skolelever och barn är en långsiktig men viktig källa som där det inte kan märkas av 
någon skillnad eller effekt direkt.  
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7.2.1.  Vilken metod för att förmedla information gör mest skillnad? 

 
Frågan gav likartade svar från samtliga intervjuade VA-bolag. Nämligen att de anser att främst 
riktade mindre kampanjer och riktade utskick mot rätt målgrupp, samt att man både syns och 
hörs mycket i media är något av de bättre metoderna för att nå ut till folket. Det har visat sig att 
en mer riktad och lokal insats gör bra intryck och ger snabbt effekt än de större kampanjerna. I 
de större kampanjerna och större insatser är det istället svårare att märka och mäta om det gjorts 
någon skillnad efter en insats. Dessa mindre insatser gör även att det blir enklare att läsa av 
skillnaden när en utvärdering görs.  

Det finns däremot ett bekymmer som kan minska lönsamheten med exempelvis kampanjer och 
insatser och det är den grupp individer som inte vill komma till insikt om, eller försöka förstå 
vad som krävs samt vad som behöver göras både för miljön och för att underlätta för VA-
bolagen. Dessa individer försvårar VA-bolagets arbete genom att inte engagera sig eller följa de 
krav och regler som är satta. Enligt LBVA är det enklare att kontrollera och ställa krav på företag 
och verksamheter än på hushåll och privatpersoner, då VA-bolaget har rätt till att exempelvis 
stänga av vattnet för företag och verksamheter om de inte uppfyller de krav och riktlinjer som 
finns i för yrkesmässiga verksamheter. Den möjligheten finns inte när det gäller hushåll på grund 
av att VA-bolagen inte kan ställa sådana krav och kontroller på hushåll och privatpersoner.  

“Det finns ju alltid dem som inte vill lära sig och det går inte att nå ut till dem. Det är lätt 
att nå dem som redan har ett intresse och är intresserade. [...] Jag skulle nog säga att den 
mest effektiva metoden är just när man kommer ut i massmedia på ett bra sätt och gärna 
från många håll samtidigt.” ~ Laholmsbuktens VA  

Kalmar vatten säger “Vi skulle vilja jobba mer med riktade insatser mot områden så det blir mer 
personligt. [...] sen så gäller det att man når alla oavsett språkgrupp.”  

“Jag tror det är det långsiktiga mötet med människor så att man får en känslomässig 
koppling till det.”  

Man får även lägga en tanke på att “VA-bolag är uppbyggda på olika sätt, landet är långt, det är 
olika kulturer i landet på olika ställen, och det är skillnad på storstad och mindre stad, om du 
sitter i en teknisk förvaltning eller om du är ett eget bolag. [...] Det ständiga mötet gör nog mest 
skillnad, att vi syns och hörs och att man inte glömmer bort oss” ~ Stockholms vatten och avfall 
AB  

Det ska även nämnas att VA-bolagen är REVAQ certifierade bortsett från VIVAB. Som 
REVAQ certifierade är syftet bland annat att minska inflödet av farliga ämnen till de certifierade 
reningsverken. Här har Kalmar vatten tagit fram en plan för kommunikation och en årsplan för 
vilka frågor de ska lyfta upp, samt vilken målgrupp de ska kommunicera information till. 
Stockholms vatten och avfall AB berättar under intervjun om det informationskrav dem har som 
REVAQ certifierade, även de utsläppsrätter som finns, alltså hur pass höga ämnenshalter och 
nivåer som avloppsvattnet får innehålla och där finns det som motkrav också att man måste gå ut 
med information till den certifierade verksamheten, just för att sänka förhöjda halter.  

“Certifieringsorganet är inte ansvarigt för produkter från den certifierade verksamheten.    
Certifieringsorganet skall ha rutiner för information och skall informera certifierade 
organisationer om ansvar för sina produkter.” (REVAQ, 2017). 
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Tabell 6: Vilka informationsmetoder är mest effektiva anser ni? 

 VA-bolagens informationsmetoder enkelt sammanfattade. Under varje VA-bolags förkortning 
finns metoderna listade, tre för varje bolag.  

SVOA KVAB LBVA VIVAB 

Ständiga mötet Riktade insatser Massmedia Riktade insatser 

Synas, höras Långsiktiga mötet Synas, höras Info till skolor 

Återkommande info Info - skapar känslor Info från många håll Upprepad info 

 

Ur intervjuerna har det tagits fram tre kommunikationsmetoder som varje VA-bolag anser bör 
fungera bäst i praktiken. Det märks att VA-bolagen tycker olika och väljer att fokusera på skilda 
metoder. Det dem har gemensamt är att informationen ska komma ut till användarna för att 
skapa en relation mellan användare och bolag. Det handlar om “ständiga mötet”, långsiktiga 
mötet”, “information från många håll” och “upprepad information”, att regelbundet ha kontakt 
med användarna för att kunna uppdatera med ny information samt för att sträva efter en 
beteendeförändring hos användarna.  
 

7.3.  Hur arbetar VA-bolag med kampanjer samt mäts effektiviteten av 
kampanjer? 

 

Kampanjer tycks inte uppnå det syfte de är menade att nå, då flertalet kampanjer inte följs upp 
och utvärderas i den utsträckning som de borde. Att kampanjen inte följs upp eller utvärderas 
beror bland annat på tidsbrist och bristen på resurser och på grund av detta kan heller inte 
effektiviteten av kampanjer mätas på ett bra sätt. Trots det startas en del kampanjer upp som 
exempelvis: kampanjer om fett, skräp, vattenbrist m.fl. samt att det finns en plan för uppföljning 
men genomförs i mån av tid. Att starta upp egna kampanjer är inte något som i första taget görs, 
utan det är mer vanligt att bolagen hakar på Svenskt Vattens årliga kampanjer. Detta bortsett från 
Stockholms vatten och avfall AB (SVOA) som säger:  

“Vi har ju jobbat med kampanjer, riktade kampanjer till stockholmarna sen början av 90-
talet. Och vi undersöker alla kampanjer som vi gör, så följer vi upp dom med enkäter på 
något sätt, med telefonintervjuer och kollar statistik på webben och sociala medier.”   

De nämner även att de telefonintervjuer som gjorts visar att färre stockholmare slänger skräp i 
toaletter och avlopp nu än tidigare, den nivån har sjunkit väldigt mycket.  

“Vi har också sett i och med att våra avloppsreningsverk mäter inkommande mängd skräp 
och där ser vi liksom den stora skillnaden. [...] på 90-talet så låg den (inkommande 
mängden skräp) kring 70 ton i veckan och nu är vi nere på 27 ton.”  

SVOA säger sedan att de som kommunikatörer inte kan ta på sig äran för hela den sänkningen då 
tekniken har ändrats och avvattningen av skräpet som kommer in är mycket bättre än tidigare. 
Men att det säkerligen även har gjorts en skillnad på beteendet, tack vare det återkommande 
mötandet och att samhället har blivit mer miljömedvetet, vilket har haft gynnsam effekt för VA-
bolaget. De måste även tänka på att “det är svårt att veta vad som kommunikationsinsatsen 
bidragit med och vilka faktorer som spelat in.” ~VIVAB 
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De större kampanjer som de fyra VA-bolagen har gemensamt är Världstoalettdagen som 
uppmärksammas på olika sätt exempelvis genom pressmeddelande, öppet hus, annonser i 
lokaltidning, sociala medier, via webbsida m.m. Stockholms vatten och avfall AB och Kalmar 
vatten AB brukar har någon form av aktiviteter för barn när dem till exempel har öppet hus. Om 
kampanjen (Världstoalettdagen) visar sig vara effektiv eller inte är svårt att veta då mätningar 
eller utvärderingar är svåra att utföra eller att det saknas de resurser som krävs.  
Mindre, lokala kampanjer eller riktade utskick har även vidtagits om så varit nödvändigt. Dessa 
har visat sig fungera i de flesta fall, man har sett att de problem som vanligen uppstår är stopp i 
pumpstationer. Dessa problem har avtagit kort efter eller under själva kampanjen eller utskicket. 
Samtliga intervjuade VA-bolag visade sig ha minst ett konkret exempel på att mindre riktade 
kampanjer och utskick fungerar i praktiken.  

“[...] väldigt problem med avloppspumpstationen, dem fick åka ut och rensa i vissa fall tre 
gånger per dag för att det var stopp. Och det visade sig att det var någon/ några som 
spolat ner skurmoppar sannolikt något städföretag [...] då gick vi ut med en riktad 
kampanj, vi skickade ut vykort till alla bonde och alla företag på hela ön. Och det här var 
så knäppt så att vi fick jättebra genomslag i media också, vi fick både radio på det och 
lokaltidningar och problemet löste sig.“ ~ SVOA (Lilla Essingen, Stockholm)  
 
“ Vi kan se att i ett område så blir det ofta stopp i en pumpstation och då kan man härleda 
det till viss del och så kan man göra ett riktat utskick till det området. Då kan man se 
effekten enklare, genom att det inte blir stopp lika ofta. [...] Det är repetitionen som är 
viktig, för informationen går in och hänger kvar ett tag och måste förnyas efter ett tag.” ~ 
VIVAB 
 
“Ett bostadsområde där det var jättemycket tvättlappar och då skrev vi ett brev och tog 
foto på dem två personerna som hade hand just om den pumpstationen. “Snälla, släng inte 
våtservetter i toan. I det här området har vi sett extra mycket våtservetter.” [...] Sen efter 
det var det slut.“  ~ KVAB (Område med förskola)  

Ett exempel på en större kampanj som däremot inte är relaterad till någon av studiens 
frågeställningar eller avloppsfråga, men som trots allt gav ett lyckat resultat var “Vattenbrist 
kampanjen” i Halmstad. Den visar på att det krävs stort engagemang och samarbete av VA-
bolag, kommun och kommuninvånare för att visa någon effekt och för att kunna gå igenom. 
Laholmsbuktens VA flaggade redan för att det skulle bli vattenbrist (i mars månad 2017) för att 
sedan i april införa ett bevattningsförbud.  

“När det väl var dags så kom det ut överallt; på hemsidan, facebook, dagstidningar och 
till och med i TV. [...] Vi började med bevattningsförbudet och målet var att vi skulle ligga 
20 % under det normala.” ~ LBVA 

Dem nådde inte målet helt, men LBVA lyckades men stor kraftansträngning minska 
vattenförbrukningen med hela 17 % tack vare en väl organiserad kampanj, tidiga insatser och bra 
samarbete med kommunen. Det handlar även om att detta problem var akut och det krävdes 
drastiska åtgärder vilket inte kan göras på samma sätt när det kommer till uppströmsarbete.  

“Den typen av drastiska, viktiga grejer så går det att göra så, men man kan inte göra 
något liknande med uppströmsarbete tyvärr, för det är inte akut på det viset. Och det kan 
man inte få folk att reagera lika passionerat på.” ~ LBVA  
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7.4.  Finns best practice hos VA-bolagen?’ 
 

Samtliga VA-bolag arbetar inte aktivt med just best practice däremot följer VA-bolagen de krav 
och regler som finns i ABVA alltså Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna 
vatten- och avloppsanläggningen som grundar sig i lagen om allmänna vattentjänster, 
vattentjänstlagen (2006:412) där det inte framkommer att VA-bolagen är skyldiga att informera 
hushåll respektive privatpersoner eller allmänhet om vilka krav och regler som gäller. Dock 
nämns det i ABVA (se appendix, p.1) att “Fastighetsägare får inte tillföra avloppet…“ diverse 
ämnen som exempelvis: avfettningsmedel, färger, olja, bensin etc. Det skrivs även “Vad som 
enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast 
egendom med tomträtt [...].”. Det innebär att den individ som innehar fastighet eller egendom 
med tomt måste följa ABVAs skrivelser samt att “Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i 
och tillägg till dessa allmänna bestämmelser.”. Det nämns däremot inget om att VA-bolagen är 
skyldiga att informera användarna om dessa bestämmelser men av eget intresse och egen fördel 
väljer VA-bolagen att informera sina användare om de regler som finns genom de 
kommunikationsvägar som nämns i Tabell 2.  

“ I ABVA så finns det skrivningar om att man inte får hälla ut saker i avloppet som kan 
påverka det skadligt. Men i och med att våra kunder, användare inte har den nära 
relationen med oss. Alltså, även om du bor i ett eget hus och har tecknat avtal med oss och 
fått ABVA:n så finns det inget lagligt krav, så vi kan inte sätta dit folk på det sättet. Därför 
gör vi det av eget intresse att lyfta dem frågorna för kunderna.” ~ SVOA  

 

“Verksamhetsplanen med verksamhetspolicyn som bygger på hur kommunen ska jobba i 
frågorna, så det är utgångspunkten hur man ska jobba med VA-frågorna och avfalls 
frågorna. [...] för uppströmsarbete så har vi en liten form av plan med information i en 
del. Där har jag för min del en plan för året; vilka kampanjer vi ska vara med i eller vilken 
information vi ska nå ut med, vilka insatser och vilka företagsbesök som ska göras. Dock 
så ligger den utanför verksamhetsplanen.” ~ VIVAB 

Kalmar vatten har en kommunikationsstrategi uppdelad på tre år med vilka områden de ska 
jobba med samt en aktivitetsplan (ganttschema) på ett år med vad som ska utföras under årets 
gång.  

“Best practice är ju det vi delar med medlemmarna i Svenskt Vatten både på facebook och 
på vår webbsida.” ~ KVAB 

Enligt Stockholms vatten och avfall AB har dem mål för verksamheten som är nedbrutna i mindre 
delmål. Där varje process, kund- och kommunikationsprocess är nedbrutna till en aktivitetsplan 
för vad som ska göras över en viss tid, vilka typer av frågor och problemställningar som ska tas 
upp, och hur dessa är kopplade till målen för att kunna uppfylla dem.  

“Det är ett ganska väl utarbetat strategiskt tänk med det. [...] Det känns tryggt att ha det 
att luta sig mot.” ~SVOA  

Dem nämner även i ett svarsmail att det inte arbetar aktivt med best practice men att de 
utvärderar från gång till gång samt går tillbaka och tittar på tidigare statistik. De går även ut med 
frågor i sina undersökningar om hur kunderna helst vill få information från SVOA. 
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7.4.1. Svenskt Vatten som branschorganisation  

 
Svenskt Vatten antog 2015 en verksamhetsstrategi (se appendix, p.2) samt en verksamhetsplan 
(se appendix, p.2) där deras vision för perioden mellan 2015-2019 är att “Sverige ska ha friskt 
dricksvatten, rena sjöar och hav och människor ska ha tillgång till långsiktigt hållbara[1]) 
vattentjänster. [...] [1] *) Med hållbarhet menas att såväl miljömässig, social som ekonomisk 
hållbarhet uppnås.”. I denna verksamhetsstrategi finns det bland annat effektmål där ett av dem 
är: “Medvetenheten ökar hos medborgarna och hos politiska beslutsfattare om vattnets värde 
och att vattenresurser och vattentjänster måste tryggas för framtiden.”. För att strategiskt ta sig 
fram mot de olika effektmålen har det identifierats olika arbetssätt ex. vägledande riktlinjer, 
standarder och kunskapsöversikter i strategiskt valda frågor, samt verktyg åt medlemmar för 
utveckling av verksamheten och där i bland Mitt Vatten, som är Svenskt Vattens medlemmars 
gemensamma kommunikationssatsning. Däremot skrivs det väldigt lite och kort om hur 
medlemmarna ska kommunicera och informera sina kunder om de krav och regler som finns. De 
skriver bland annat att “Svenskt Vattens kunskap inom Vattenområdet ska spridas effektivt och 
kunna anpassas till olika målgrupper. - Kommunikationsstrategin är utgångspunkten för vår 
kommunikation om ståndpunkter och påverkansinsatser och är ett dokument som ständigt 
utvecklas.” samt att de gemensamt med sina medlemmar driva kommunikationskampanjer för att 
nå allmänheten med budskap om att värna vattnets kretslopp genom: Världsvattendagen 22 mars 
– fokus Kranmärkning och  Världstoalettdagen 19 november. Vilket samtliga VA-bolag redan 
gör dock utan vidare utvärdering och uppföljning bortsett från SVOA. Vidare nämns inte mycket 
om kommunikation i det samband att informera användare, kunder och allmänhet.  
 

8 Diskussion 
 

8.1. Vilka kommunikationsvägar finns och används av VA-bolagen? 
 

VA-bolagen använder sig av så många olika kanaler som möjligt för att nå ut till en stor mängd 
individer, med hjälp av de resurser som VA-bolagen har till sitt förfogande. Däremot används 
kommunikationsvägarna inte tillräckligt effektivt. VA-frågorna måste lyftas och synas mer från 
fler håll, för att kunna ge mer effekt på hushåll och privatpersoner. Dock finner man att den 
verkliga bristen ligger i hur pass VA-bolaget väljer att följa upp och utvärdera sina insatser, det 
vill säga att skaffa sig en uppfattning om vilken effekt exempelvis en kampanj, utskick eller 
studiebesök gett på hushållen. Utan utvärdering kan inte insatser förbättras då det inte skapas 
någon uppfattning om insatsens resultat. Inga förbättringar för framtida insatser kan inte heller 
utvecklas utan utvärdering. Syftet med VA-bolagens miljökommunikation är bland annat att i 
större utsträckning sprida information och att öka invånarnas kunskap för att till sist åstadkomma 
beteendeförändringar. Metoden för att ta fram kommunikationen hos VA-bolagen är en konstant 
bedömning mellan vad bolaget tror att hushållen och privatpersoner behöver för information, 
vilket budskap bolagen vill förmedla och hur de ska få ut detta med en bra metod. Bolagens 
kommunikation är en sorts envägskommunikation då de fastställer det budskap som ska 
kommuniceras sedan riktar bolagen det mot bestämd målgrupp samt en passande 
kommunikationsväg för att förmedla informationen.  
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8.1.1. VA-bolagens hemsidor  

VA-bolagen måste mer effektivt marknadsföra hemsidorna så att fler individer kan få vetskap 
om dem och komma åt den information VA-bolagen vill förmedla. Samt vara mer informativa 
och tydliga med de konsekvenserna fulspolning och fultorkning kan skapa. Webbsidorna bör 
uppdateras med exempelvis en ordförklaring, då många ord (ex. uppströmsarbete) kan vara 
svårbegripliga för privatpersoner. Utöver detta är webbsidorna bra utformade och relativt enkla 
att orienteras sig i, med enkla och breda huvudrubriker, bra prioritering av vilka ämnesområden 
som är lättåtkomliga samt bra och enkelt utseende.  

8.2.  Hur arbetar VA-bolag med kampanjer samt mäts effektiviteten av 
kampanjer? 

Enligt Nathanail & Adamos (2012) är det viktigt att utvärdera kampanjens inverkan. Däremot är 
det emellertid svårt att avskilja möjliga förändringar i beteendet på grund av en kampanj, 
förutom när det gäller olika mätningar. Endast genom en välstrukturerad utvärderingsmetod med 
vetenskaplig grund kan få fram de mätningar som visar hur pass effektiv kampanjen kommer 
vara. Som Hallgren & Ljung (2005) skriver kan en analysmetod bidra till att bolagen får en 
bättre förståelse om en situation, för att sedan ta sig an problemet krävs ett logiskt och bra 
upplägg för att en process ska kunna driva aktörerna mot gemensamma mål. VA-bolagen 
behöver skapa en bättre struktur i uppläggen av sina kampanjer samt att det krävs uppföljning 
och utvärdering av insatserna, för att skapa förbättringar i uppläggen. Och på så sätt genomföra 
effektgivande kampanjer.  

Mindre utskick och kampanjer kan ge tydligare effekt då VA-bolagen uppfattar förändringen 
som skett av insatsen genom att problemet försvinner eller minskar. Detta beror troligen på att 
det är enklare att rikta och specificera en insats till en viss målgrupp när problemet är fastställt. Å 
andra sidan räcker det inte i längden med små insatser, det krävs större fungerande insatser där 
det krävs stort för- och efterarbete vid insatserna, för att kunna påverka stora målgrupper 
beteendemässigt. VA-bolagen arbetar väldigt lika när det gäller kommunikation till allmänhet 
och anslutna hushåll.  

 
8.3. Finns best practice hos VA-bolag? 
Många VA-bolag deltar i Svenskt Vattens årliga kampanjer och ser upp till dem som deras 
branschorganisation. I Svenskt Vattens verksamhetsstrategi samt verksamhetsplan (Svenskt 
Vatten AB (2015), Svenskt Vatten AB (2018) har det identifierats olika arbetssätt ex. vägledande 
riktlinjer och standarder vilket möjligen kan ses som en typ av “bästa praxis” då både 
verksamhetsstrategi och -plan innehåller: vision, mission, position, effektmål samt arbetssätt, 
däremot är detta inte tillräckligt för att förändra människors beteende då det även krävs ett stort 
engagemang av VA-bolagen som aktörer. Ramírez skriver i sin rapport att det är ett miljöetiskt 
medvetande som krävs både lokalt och globalt för att kunna utveckla best practice. Det måste ges 
möjlighet för individer och nationer att ändra sitt individualistiska beteende och juridiska 
efterlevnad mot ett mer respektfullt synsätt framförallt för miljön men även för samhället som 
helhet. Samt att det krävs etiska principer som kan ändra och rikta mänskligt beteende. Svenskt 
Vatten tar upp i sin verksamhetsplan att de vill att VA-bolagen ska engageras i deras kampanjer. 
Däremot nämns inget om att insatserna ska utvärderas eller följas upp efteråt. VA-bolagen följer 
sina riktlinjer, policys, verksamhetsplaner samt REVAQs certifieringskrav men jobbar inte aktivt 
utefter en best practice. Å andra sidan hur ska VA-bolagen kunna göra det om inte 
branschorganisation själv gör det tillräckligt. Att ta fram en best practice för VA-bolagen skulle 
troligtvis bidra med bättre metoder för kommunikation med större engagemang, samt bättre 
intryck hos hushåll/ privatpersoner och ett steg i rätt riktning för vattenetiken och miljön. Det 
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krävs även skärpta regelverk där inte bara verksamheter utan även hushållen kan drabbas och 
sanktioneras vid upptäckt av regelbrott. En lag som kan inkludera privatpersoner och inte bara 
verksamheter när krav inte uppfylls. 

8.3.1. Svenskt Vatten  
 

Svenskt Vatten kontaktades med frågor angående om branschorganisationen följer best practice i 
sitt arbete samt om de för statistik över hur stor mängd oönskade utsläpp som samlas i VA-
bolagens gallerrens. Svenskt Vatten svarar med hänvisningar till sin egen webbsida men även att 
de inte för någon samlad statistik över hur stor mängd avfall som samlas vid VA-bolagens 
gallerrens utan här hänvisar de till att kontakta själva VA-bolagen istället.  

Svenskt vatten som branschorganisation har en bristande uppföljning av sina aktörer och deras 
arbete. VA-bolagen som aktörer följer och använder sig av det material som Svenskt vatten 
delger, dock utan krav på att varken kommunicera med anslutna hushåll eller att utföra 
uppföljning på insatser, bör Svenskt vatten ändra bland annat ABVA genom att bygga upp krav 
för anslutna hushåll samt privatpersoner. Hårdare krav på VA-bolag angående insatser samt att 
Svenskt Vatten själva bör arbeta fram en best practice där förarbete samt efterarbete bör ingå för 
en insats. Svenskt Vatten bör även uppmuntra fler VA-bolag att sträva efter en REVAQ 
certifiering, då REVAQ ställer högre krav på slamkvalitet samt visst krav på kommunikation. På 
så vis har VA-bolagen och hushållen större och bättre chans att påverkas och utvecklas mot en 
positiv, miljömässig beteendeförändring.  

Enligt Jenkins (2003) bör olika riktlinjer introduceras som ett medel för att utvärdera och uppnå 
best practice. Samt att den så kallade ”Best Practice Environmental Licences” (som The WA 
Department of Environmental Protection (DEP, 1998) har utvecklat) har bidragit med många 
förmåner som exempel: att flytta fokus från att bara följa regelverkens skrivelser för att kunna 
uppnå högre standard på sin miljöprestanda. Ytterligare en fördel är att definitionen av kritiska 
miljömål och prestationsmål blivit tydligare och det har därmed blivit enklare att hantera dessa 
frågor. Det är även viktigt att aktörer förstår de processer som ligger bakom och hör ihop med de 
kritiska frågorna för att kunna utveckla en förbättring av arbetet. 

8.4. Fortsatt forskning  
 
För en fortsättning av denna studie krävs det en vidareutveckling av intervjufrågorna. Det är 
dock svårt och tidskrävande med öppna intervjuer när det gäller att ta fram ett resultat, särskilt 
när det handlar en större grupp som ska intervjuas. Däremot kan den redan befintliga frågeguiden 
användas som ett underlag för att förbättra och specificera nya frågor som sedan kan användas i 
intervjuer och enkäter för att göra en utökad studie med fler informanter. 

Dessutom skulle möjligen en enkätstudie kunna utföras där VA-bolagens kunder och användare 
kan ingå för att få en inblick i hur de uppfattar den kommunikation och information som VA-
bolagen förmedlar samt för att ta reda på var det brister i kommunikationen.  
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8.5. Felkällor  
 
Då VA-bolagen inte använder sig av best practice gavs inte möjligheten att granska deras 
dokument gällande best practice. Därför valdes det att även maila Svenskt Vatten angående best 
practice samt att utöka frågeguiden för att de skulle innehålla fler frågor och däribland om best 
practice.  
När det gäller att genomföra intervjuer per telefon finns både för- och nackdelar dels att man inte 
kan se informanten man talar med och läsa av det kroppsliga språket samt att misstolkningar 
lättare sker över telefon. Däremot kan det uppfattas som lättare att våga yttra sig och inte lika 
omständligt och tidskrävande för bland annat resor. För att få en bättre översikt skulle det krävas 
att fler VA-bolag intervjuats, dock är intervjuer en metod som är tidskrävande att genomföra.  

 

9 Slutsatser  
 

9.1.  Vilka kommunikationsvägar finns och används för att förmedla 
information från VA-bolagen till anslutna hushåll? 

Det finns en rad olika kommunikationsvägar vilka alla används av VA-bolagen på ett eller annat 
sätt. Det är bra att de olika kanalerna används, å andra sidan handlar det om hur själva innehållet 
presenteras och att syftet bakom presentationen måste vara klart och tydligt. VA-bolagen har 
olika åsikter om vilka informationsvägar som fungerar mest effektivt och är mest lönsamma, 
dock ska det handla om att använda metoderna på rätt sätt. Därför skulle en utredning av 
metoderna behövas för att fastställa vilken/vilka metoder som har en bra funktion samt hur de 
bör tillämpas. 
 

9.2.  Hur arbetar VA-bolag med kampanjer samt huruvida mäts effektiviteten 
av kampanjer? 

Kampanjer kan vara effektiva om de är riktade mot rätt målgrupp samt att de är väl planerade. 
Vilket innebär att det krävs att det görs en del förarbete innan själva kampanjen som exempelvis 
mäta mängden gallerrens före en kampanj för att sedan jämföra med en mätning gjord efter 
arbetet är klart. Det krävs även att man tar fram bra upplägg för en process med 
nulägesbeskrivning, framtidsvision och handlingsplaner. En kampanj ska även vara tydlig, 
beroende på hur pass mycket mottagarna i fråga är insatta. I samband med detta kan även 
enkätundersökning göras för att få en inblick om mottagarnas kunskap. VA-bolagen måste kunna 
specificera och förtydliga för att förhindra missuppfattningar och att själva budskapet uteblir av 
en insats. Därför har det genom intervjuerna visat sig att den mest effektiva metoden för samtliga 
VA-bolag har varit lokala, mindre och riktade kampanjer eller utskick till problemområden. 
Främst för att på just de insatserna är förändringarna lätta att se, utan utvärdering. Problemen 
som vanligen uppstår är stopp i pumpstationer, vilket efter en mindre kampanj eller utskick har 
minskat eller avtagit helt. Mindre insatser funkar möjligtvis för just den plats och vid det tillfälle 
de görs, å andra sidan håller det inte i längden.  När det gäller större kampanjer krävs det stort 
engagemang och samarbete med flera aktörer samt att information kommuniceras ut genom 
många olika kanaler, för att ge visad effekt på anslutna hushåll och större målgrupper. Samt att 
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studiebesök och undervisning för barn ses som en viktig långsiktig lösning, då barn får lära sig 
tidigt om vattnets kretslopp, vattenetik samt hur reningsverken fungerar. 
 

9.3.  Finns best practice hos VA-bolag?  
Best practice är inte något som prioriteras hos VA-bolagen, däremot har Svenskt Vatten antagit 
en verksamhetsplan samt en verksamhetsstrategi som skulle accepteras som bästa praxis, 
Däremot fattas det en bild av hur dagens läge ser ut inom VA-branscherna och dess arbete. 
Samtliga VA-bolag jobbar endast utefter deras aktivitetsplaner, kommunikationsplaner, årsplaner 
samt policys. VA-bolagen behöver strukturera upp sitt arbete när det gäller kommunikation med 
hushållen och tänka över hur de ska lägga upp sina kommunikationsmetoder för att verkligen 
skapa någon beteendeförändring hos hushållen. Hårdare krav och regler behövs när det gäller 
hushållens användning av avlopp där ett slags kontrollsystem bör utvecklas, där regelbrott får 
följder i form av sanktioner. Svenskt Vatten bör även skapa en best practice samt utveckla 
ABVA genom att höja kraven på kommunikation med hushåll och privatpersoner. Best practise 
bör kunna driva VA-bolag till bättre och effektivare insatser med bättre kommunikation samt 
bättre relation med kunder och anslutna hushåll. Genom en bättre relation med anslutna hushåll 
kan en bättre dialog utvecklas där det även kan bli enklare att påverka anslutna hushåll och 
privatpersoners beteende, samt att trovärdigheten för Svenskt Vatten och VA-bolagens arbete 
skulle kunna stärkas i allmänhetens ögon.  
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11 Appendix  
1. ABVA för samtliga VA-bolag: 
- Stockholm Vatten och Avfall (2018), ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten- och 
avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge.  
 
- Vatten & Miljö i Väst AB (2017) ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av 
Varbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
 
- Laholmsbuktens VA (2012) ABVA -  Allmänna bestämmelser för användande av Halmstads 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
  
- Kalmar vatten AB (2009) ABVA - Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten 
AB´s allmänna vatten- och avloppsanläggning.  
 
2. Verksamhetsstrategi och -plan för Svenskt Vatten  
- Svenskt Vatten AB (2015) - Verksamhetsstrategi 2015–2019 (upplaga 2, juni 2015).  
- Svenskt Vatten AB (2018) - Verksamhetsplan 2018 med utblick mot 2019. 

 
Figur 2. Mail som skickades ut till VA-bolagen.  
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Figur 3. Intervjuguide med frågor som ställdes under intervjuerna med VA-bolagen. 
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