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Förord
Studien som presenteras i rapporten genomfördes i samarbete mellan Chalmers DRICKS och Livsmedelsverket och finansierades med medel från
Svenskt vatten utveckling och anslag 2:4-Krisberedskap från Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap.
I studien undersöktes hur informations- och kommunikationsstrategier
implementeras i flera kommuner samt hur kedjan händelse-beslut-kommunikation fungerar. Konsumenters nöjdhet med informationen undersöktes
vid normala driftstörningar på ledningsnätet.
Det är vår förhoppning att resultaten och rekommendationerna som presenteras i den här rapporten är till hjälp för dricksvattenproducenter och
kommuner som underlag vid planering av kommunikationsstrategier.
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Sammanfattning
Inom VA-verksamheten är de nöjda konsumenterna oftast tysta eftersom de
har begränsade möjligheter att göra aktiva val när det gäller dricksvattnet.
Ibland uppstår det kriser i dricksvattenförsörjningen, och studier har visat
att det är bra med goda relationer mellan beslutsfattare och allmänhet före
en kris. Det gör att krisen hanteras på ett bättre sätt, och att förtroendet
mellan allmänhet och beslutsfattare påverkas mindre av krisen. Ett snabbt
informationsflöde är ett effektivt och viktigt sätt för vattenleverantören att
minska de negativa sociala konsekvenserna av ett sjukdomsutbrott, förutsatt
att man har allmänhetens förtroende.
Kvaliteten på den information som kommuniceras är avgörande för
konsumenternas förtroende. Tidigare studier av krishantering har genomförts efter större händelser, som vattenburna sjukdomsutbrott. En studie i
Lilla Edet efter norovirusutbrottet år 2008 visade att de som upplevde att
informationen var av hög kvalitet också var de som upplevde lägre risk att
dricka vattnet. Det kan ibland vara svårt att tolka resultaten från studierna
eftersom det ofta är extrema engångsföreteelser som har inträffat. Sådana
extrema händelser är svåra för VA-ansvariga att förutse, och de är händelser
som kanske de flesta svenskar aldrig råkar ut för.
Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur informations- och
kommunikationsstrategier genomförs i ett antal kommuner, samt hur kedjan händelse–beslut–kommunikation fungerar. Konsumenternas nöjdhet
med informationen har undersökts vid normala driftstörningar på ledningsnätet. Projektet har genomförts av forskare vid Chalmers tekniska högskola
och Livsmedelsverket. Medfinansiärer är Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap och Svenskt Vatten Utveckling. Författarna lämnar följande
rekommendationer till kommuner och dricksvattenproducenter.
Rutiner. Följ regelbundet upp dokumenterade rutiner för hur kommunikation ska ske internt och externt vid olika typer av händelser. Följ också
regelbundet upp nöjdhet hos konsumenterna och utvärdera resultatet, och
följ upp tillfällen med ökat antal inkommande samtal till kundtjänst. Det är
svårare att nå ut med information under kvällar och helger samt till områden där ägarna inte bor permanent.
Målgrupper. Målgruppen är nästan alltid heterogen. Informationen kan
anpassas för exempelvis olika geografiska områden, åldersgrupper, för oroliga och missnöjda konsumenter, samt för konsumenter med annat modersmål än svenska. För att undvika att information försvinner på vägen är det
viktigt att i största möjliga mån rikta sig direkt till konsumenterna och undvika mellanhänder.
Kommunikationskanaler. Webbplatsen är stommen i kommunikationen,
och konsumenter söker självmant information på internet och hittar till
webbplatsen. Den bör därför hållas uppdaterad och ha information som är
anpassad till målgrupperna. Direkt kommunikation, till exempel via sms, är
ett effektivt sätt att nå ut till berörda konsumenter, men träffbilden för olika
kommunikationskanaler kan variera mellan olika kommuner.
6

Summary
Consumer perspectives are generally considered important, but in the water
and sanitation sector the satisfied consumers tend to be silent, mainly because
of the limited options to make active choices when it comes to which drinking water to use. Studies have shown that a good relation between decision
makers and the public before a crisis has a positive impact on how well the
crisis is managed, and also to which extent consumers’ trust to the decision
makers is affected by the crisis. These studies have also shown that a rapid
flow of information is an effective and important way for the water supplier
to reduce the negative social consequences of an outbreak, provided they
have the trust of the public. A study conducted in Lilla Edet, shortly after
the waterborne norovirus outbreak in 2008, showed that those who felt
that the information about the outbreak was of high quality, were also those
who perceived a lower risk of drinking the water. The quality of the information communicated is also crucial for consumer confidence. Previous
evaluations of crisis management have been done for major events such as
water-borne outbreaks. It can sometimes be difficult to interpret the results
of these studies, since reference data are lacking and because the events are
extreme and unique by nature. Such extreme events are difficult for risk
managers to predict and most consumers may never experience them. The
purpose of this study was to examine how information and communication
strategies were implemented in several municipalities and how the chain
event-decision-communication operates within these municipalities. Consumer satisfaction with the information were studied for normal operating
disruptions on the distribution network. Recommendations to local drinking water producers are:
Routines: Documented procedures for how the organization communicates internally and externally at different types of events should be regularly
examined and evaluated. Regularly follow up satisfaction among consumers
and evaluate the results. Follow up occasions with an increased number of
incoming calls to customer service.
It is difficult to distribute information during evenings and weekends as
well as to areas where homeowners are not permanent residents.
Target groups: The target group is nearly always heterogeneous and need
to be characterized so that the information can be adapted to, for example,
different geographical areas, age groups, for distressed and dissatisfied consumers, and consumers with a mother tongue other than Swedish.
To avoid misinformation being spread it is important to target consumers directly and avoid intermediaries.
Communication channels: The website is the backbone of communication
and consumers seek information on the internet by themselves. The website
should be updated and have information tailored to the target audience.
Direct communication, e.g. SMS, is an effective way to reach out to the
consumers, but the hit rate for various communication channels may vary
between municipalities and should be investigated further.
7

Författarnas tack
Ett stort tack till medverkande vattenproducenter, kommunikatörer och
konsumenter som har ställt upp med datainsamling och deltagit i intervjuer.
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1

Inledning

En konsument är en person som använder vattentjänsten, till skillnad från
en kund som är den som VA-verksamheten har ett ekonomiskt förhållande
till. Konsumentperspektiv brukar generellt anses mycket viktigt, men inom
VA-verksamheten är de nöjda konsumenterna oftast tysta, huvudsakligen
för att möjligheten är begränsade till att göra aktiva val när det gäller dricksvattnet. Konsumenten har oftast inte all kunskap att bedöma hur verksamheten bäst bedrivs, om risker och vilka åtgärder som bör vidtas.
De nordiska länderna har under senaste åren drabbats av ett flertal utbrott
av dricksvattenburen smitta där några av de mer kända utbrotten hör bl.a.
Giardia-smittan i Bergen 2004 och utbrotten av Cryptosporidium i Östersund och Skellefteå 2010 och 2011 samt utbrottet av norovirus 2008 i Lilla
Edet. Med största sannolikhet påverkar sådana händelser konsumenternas
attityd gentemot dricksvatten och dricksvattenproducenter negativt. Sådana
attitydförändringar kan innefatta att konsumenterna upplever att risken med
att dricka vatten blir högre, att deras acceptans (tolerans) för avbrott i leveransen minskar, samt att deras förtroende för vattenproducenten minskar.
Goda relationer mellan beslutsfattare och allmänhet före en kris har
en positiv inverkan på hur väl en kris hanteras [1]. De myndigheter och
beslutsfattare som inte byggt upp trovärdiga och tillitsfulla relationer före en
kris kommer att ha svårt att bygga upp förtroendet efter en kris. Ett snabbt
informationsflöde är ett effektivt och viktigt sätt för vattenleverantören att
minska de negativa sociala konsekvenserna av ett utbrott, förutsatt att de
har allmänhetens förtroende på sin sida. En studie utförd i Lilla Edet visade
att de som upplevde att informationen om utbrottet var av hög kvalitet,
var de som upplevde en lägre risk att dricka vattnet [1]. Kvaliteten på den
information som kommuniceras är också avgörande för konsumenternas
förtroende [1, 2, 3].
Tidigare utvärderingar av krishantering har genomförts efter större händelser såsom vattenburna utbrott [1,3]. Det kan ibland vara svårt att tolka
resultaten från dessa studier, eftersom referensdata saknas och eftersom det
ofta är extrema engångsföreteelser som skett. Sådana extrema händelser är
svåra för VA-ansvariga att förutse och de är händelser som kanske de flesta
svenskar aldrig råkar ut för. Därför ville vi i detta projekt genomföra en prospektiv studie där vi följder normala driftstörningar i ett antal kommuner.
Vi undersöker hur VA-verksamheten kommunicerar riskerna med konsumenten och hur konsumentens attityd påverkas samt hur krisberedskapen
ser ut inom VA-verksamheten. Att förstå hur det fungerar under normala
driftstörningar kan vara nödvändigt för framtida kriskommunikation.

1.1

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur informations- och kommunikationsstrategier implementeras i flera kommuner samt hur kedjan händelse-beslut-kommunikation fungerar inom dessa kommuner. Konsumen9

ternas nöjdhet med informationen undersöktes vid normala driftstörningar
på ledningsnätet. Vi hoppas därmed dra lärdom om olika strategier som kan
användas för utformning av generella rekommendationer till kommuner
och dricksvattenproducenter.
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2

Kunskapsöversikt

Den sammanlagda uppfattningen och bilden av dricksvattenproducenter
är dess varumärke, något som byggs upp och utvecklas över lång tid. Ett
starkt varumärke ökar förutsättningarna för att hantera framtida utmaningar. Genom att bevara och stärka varumärket i vardagen finns ett förtroendekapital vilket ger ett ökat handlingsutrymme i händelse av kris [4].
Konsumenter förlitas sig framförallt på vattnets lukt, smak och färg för att
avgöra om dricksvattnet är säkert [5]. Dricksvatten i Europa håller generellt
en hög kvalitet. Därför är förtroendet för vattenproducenter högt i Europa
och 90 procent av EU-medborgarna uppger at de är nöjda med kvaliteten
på sitt vatten [6].
För att upprätthålla det höga förtroendet är det emellertid viktigt för
kommuner och dricksvattenproducenter att sträva efter en konsekvent och
öppen strategi när de kommunicerar riskinformation [7]. Kommuner har
det grundläggande ansvaret för riskkommunikation vid hantering av risker
för folkhälsan. Därtill bör kommunikationen vara målgruppsanpassad och
begriplig och den ska vara öppen, saklig och trovärdig [4]. Kommunikationsstrategier kan variera för olika frågor och olika målgrupper. Detta är
mest uppenbart när det handlar om frågor där särskilda grupper har olika
uppfattningar av en risk. Sådana skillnader i uppfattning kan bero på ekonomiska, sociala eller kulturella skillnader [7].
All kommunikation bör vara planerad och integrerad i alla beslut. En
kommunikationsplan grundar sig på en mer eller mindre ambitiös omvärldsanalys av olika grupper och personer som kan tänkas påverkas av en händelse eller en åtgärd i positiv eller negativ riktning. I analysen bör också en
bedömning av vilka frågeställningar som kan tänkas bli aktuella ingå. Kommunikationsplanen fastställer hur kommunikation ska ske med de utvalda
målgrupperna som berörs av en specifik händelse, åtgärd eller ett projekt.
Att ha en dokumenterad kommunikationsplan kan också ses som en effektivisering, då man inte tvingas ”uppfinna hjulet” om och om igen. Grafiska
riktlinjer och mallar för informationsmaterial bidrar till att såväl bild som
text ska ge ett enhetligt intryck och representera organisationen [4].
Konsumenternas och omvärldens uppfattning om ett varumärke påverkas
också kraftigt av hur det speglas i media. För att säkerställa ett professionellt
agerande är det viktigt att den som har kontakt med media är mediatränade
och är väl förtrogen med förvaltningens förhållningssätt och riktlinjer [4].
Valet av media eller olika kanaler för information vid en händelse eller
kris bör till stor del styras av vilka kanaler som är effektiva i den normala
situationen. Konsumenters medievanor till vardags styr ofta vilka medier de
väljer att vända sig till när en kris/händelse uppstår och detta val styrs i sin
tur ålder, kön, utbildning, etnicitet m.m. Medieanvändningen ökar vid en
kris, men information via sociala medier har inte samma trovärdighet som
andra digitala medier. Fördelen med de digitala medierna är möjligheten att
snabbt gå ut med ett meddelande. Nackdelen är kravet från medborgare,
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journalister, med flera, att informationen ska uppdateras kontinuerligt utan
avbrott, vilket kräver resurser [8].
Den interna informationen i organisationen är en förutsättning för att
den externa kommunikationen ska fungera väl, därför är det viktigt att all
extern kommunikation föregås av intern kommunikation. Det är även viktigt att målgruppsanpassa internkommunikation [4].
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3

Metodbeskrivning

Sammanlagt sex kommuner har deltagit i studien. Vattenproducenterna
har anonymiserats i denna rapport och namngivits enligt principen vattenproducent 1 till och med vattenproducent 6. Studien har genomförts i
samarbete mellan Chalmers DRICKS och Livsmedelsverket med finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Svenskt Vatten
Utveckling. För att undersöka hur konsumenters attityd till dricksvatten
och dricksvattenproducenter påverkas av händelse på ledningsnätet samt
hur informations- och kommunikationsstrategier inverkar på konsumenters
attityd så har tre delstudier utförts.

3.1

Delstudie A: Vattenproducenters
kommunikations- och informationsstrategier

För att undersöka hur kedjan händelse-beslut-kommunikation ser ut för
respektive vattenproducent så har intervjuer genomförts med vattenproducenter och personer ansvariga för kommunikations- och informationsstrategier. I denna delstudie har alla sex vattenproducenter deltagit. Vattenproducenterna intervjuades av Chalmers genom telefonintervjuer och/eller
mailkontakt under perioden oktober till december 2016.

3.2

Delstudie B: Vattenproducenters
val av kommunikationskanal och
konsumenters nöjdhet med information

Studien genomfördes som en del av en större studie om risken för magsjuka
i samband med händelser på distributionsnät (resultat om magsjuka presenteras i separat rapport i Livsmedelsverkets rapportserie). Studien genomfördes för vattenproducent 1-5 vilka är placerade i mellersta och södra Sverige. När en händelse på ledningsnätet inträffat (exempelvis trycklöst nät
eller ledningsbrott) fick vattenproducenter och konsumenter svara på frågor
kring händelsen samt hur informations- och kommunikationskampanjer
har genomförts/uppfattats. En händelse följdes upp om 20 eller fler hushåll drabbats av händelsen. Ett webbaserat frågeformulär skickades ut till
vattenproducenterna med frågor kring händelsen samt vilka kommunikationskanaler som använts. Konsumenterna från det berörda området samt
konsumenter från ett referensområde intervjuades per telefon av undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Livsmedelsverket. Konsumenterna kontaktades och telefonintervjuades 7–14 dagar efter händelsen. Sammanlagt
61 händelser följdes upp med telefonintervjuer under 2014 och 2015. Vattenproducent 1 samt vattenproducent 5 valde att delta i en kompletterande
studie där ett webbaserat frågeformulär skickades till informations- och
kommunikationsansvariga inom kommunen i samband med varje händelse.
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3.3

Delstudie C: Konsumenters
val av kommunikationskanal
samt nöjdhet med information

För att undersöka hur konsumenter vill bli informerade samt hur de tar del
av allmän information kring vattenrelaterade frågor har en kompletterande
enkätstudie genomförts. Denna enkätstudie genomfördes inom ramen för
en annan studie av Livsmedelsverket och därför har endast vattenproducent
6 deltagit i delstudie C. Konsumenterna intervjuades per telefon vid ett
tillfälle under hösten 2015. Intervjuerna genomfördes av företaget Ipsos på
uppdrag av Livsmedelsverket och Chalmers.
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4

Resultat delstudie A:
Vattenproducenters kommunikations- och informationsstrategier

Vattenproducenterna använder olika terminologi för att benämna en konsument men i denna rapport används termen konsument konsekvent. Konsument definieras som den person som konsumerar vattnet.

4.1

Vattenproducent 1

4.1.1

Rutiner för kommunikation

Vattenproducenten är ett kommunalägt aktiebolag. Bolaget har en egen
kommunikationsenhet. Ansvaret att informera konsumenterna ligger på det
kommunalägda bolaget d.v.s. vattenproducenten. Under normala förutsättningar är det bolagets kommunikationsenhet som sköter kommunikationen
mellan dricksvattenproducenten och konsumenterna. Vattenproducenten
framställs som avsändare av informationen när den går ut till konsumenten.
Kommunikationsrutiner för händelser på ledningsnätet finns fastställda
och dokumenterade för bolaget. Rutinerna och mallarna ses över årligen
samt vid behov i samarbete mellan säkerhetsansvarig, driftchefer och kommunikatörer. Vid större händelser utvärderas kommunikationsinsatsen och
eventuella förändringar eller brister åtgärdas. Kommunikationsrutinen vid
en oplanerad händelse beskrivs i Figur 4‑1.
Larm vid oplanerade händelser kan komma in från olika håll. Larm från
vattenproduktion som ser onormal förbrukning via driftövervakningssystemet går vidare till driftschefen. Inringande privatpersoner som upptäcker
läckor kontaktar vattenproducenten via numret för felanmälan. Vid normal
arbetstid hamnar detta samtal hos kundservice. Utanför normal arbetstid
hamnar samtalet hos SOS Alarm vilka kontaktar arbetsledaren i beredskap.
Alla avvikelser och störningar dokumenteras i vattenproducentens verksamhetssystem.
Ansvarig driftchef i samråd med affärsområdeschef avgör vilka som bör
informeras om händelsen. Om händelsen skett utanför normal arbetstid tas
beslut om vilka som bör informeras av arbetsledare och personal i beredskap. När beslut tagits om vilka som ska informeras tas kontakt med kommunikationsavdelningen. Beroende på händelsens art kan driftschef eller
arbetsledare i beredskap även kontakta prioriterade konsumenter, säkerhetschef på kommunen, miljökontoret, räddningstjänst samt involvera den
egna krisorganisationen.
Kommunikationskanalerna som används för att informera berörda konsumenter varierar beroende på händelse. Vid planerat underhåll meddelas
konsumenterna via SMS, hemsidan, utskick och eventuellt via media om
det berör många konsumenter. Vid en oplanerad händelse meddelas konsumenterna via SMS, hemsidan och eventuellt via media om det berör många
konsumenter. I samråd med miljökontoret tar man beslut om man ska gå
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ut med en kokningsrekommendation. En koknings-rekommendation går
ut via media. Information kring alla händelser läggs även upp på intranätet
för att säkerställa att all personal har tillgång till uppdaterad information
kring händelsen.
Kommunikationsenheten ansvarar för att gå ut med information via
lokal media. Vid större händelser så går kommunikationsenheten ut med
information på hemsidan. Vid mindre händelser, såsom underhållsarbete
och mindre läckor, informerar kundservice på hemsidan. Kundservice och
berörd driftenhet ansvarar för att gå ut med information via direkt kommunikation t.ex. brev, mail, telefonsamtal, SMS eller lapp på dörr. Valet av
dessa kommunikationskanaler är framförallt för att få maximal spridning
av budskapet inom det drabbade området för att nå berörda konsumenter.
Man vill undvika att oroa konsumenter i onödan om dessa inte påverkats av
händelsen och valet av kommunikationskanaler syftar därför inte till att nå
alla medborgare i kommunen. Ett aktivt beslut har tagits att inte använda
sociala medier som en kommunikationskanal. Sociala medier kräver personalresurser och redaktörer vilket inte finns. Man resonerar även att risken är
stor att man inte når rätt målgrupp via t.ex. Facebook. Istället riskerar man
att skapa ett Facebookflöde med händelser som inte berör större delen av
mottagarna av meddelandena. Det kan skapa en oro hos konsumenter som
egentligen inte drabbats av någon av händelserna som skett.
Kommunikationsrutinerna och kommunikationskanalerna är samma för
varje typ av händelse för att säkerställa att konsumenterna lätt kan förstå
budskapet. Konsumenterna ska lätt kunna känna igen meddelandena. Det
är därför viktigt att meddelandena utformas på samma sätt även om de
kan ha olika innehåll. Kommunikationen med konsumenterna ska vara rak,
tydlig, faktabaserad och lättförstådd. För hushåll där modersmålet inte är
svenska så finns möjlighet att få budskapet översatt till olika språk på hemsidan. Via kommunen finns även tolkservice.
I samband med en händelse på ledningsnätet ska berörda konsumenter
informeras om händelsen så snabbt det finns information tillgängligt. Hur
många gånger som berörda konsumenter informeras efter en händelse kan
variera beroende på vilken typ av händelse det handlar om. För en vattenläcka från en avgrävd vattenledning går man exempelvis ut med information
när det har skett och när den väl har lagats. För en kokningsrekommendation kan det vara en gång per dygn samt när något händer och ny information blir tillgänglig. Alla typer av avvikelser meddelas konsumenten så tidigt
som möjligt och kontinuerligt i syfte att konsumenterna ska känna förtroende och trygghet för vattenproducenten och de tjänster den tillhandahåller.
Kommunikationsstrategin syftar till att nå alla som är berörda av händelsen. SMS har visat sig fungera bra för att nå alla som är berörda av händelsen
då informationen går ut till alla som är folkbokförda på adressen. Information går även ut till fastighetsägare och verksamhetsutövare. Egna kundenkäter hos vattenproducenten visar att man når de flesta konsumenterna via
den valda kommunikationsstrategin. Det kan uppstå svårigheter att nå ut
med information i områden med många sommarstugor där personerna inte
är permanent bosatta. Även nattetid kan det vara svårt att nå ut med information.
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4.1.2

Konsumentnöjdhet

Man har noterat att kunderna generellt är nöjda med sitt vatten. Detta har
man sett i både internt och externt genomförda kundenkäter. Klagomål
som mottas från konsumenter dokumenteras och åtgärdas i ett verksamhetssystem. Minde klagomål kan lösas snabbt men är det är mer omfattande
bakomliggande orsaker så kan en utredning behövas för att lösa avvikelsen.
Den insamlade information från konsumenterna används som ett underlag
för övergripande planering och förbättringsarbete samt åtgärdsplaner.
4.1.3

Terminologi för benämning av konsumenter

Terminologin varierar mellan vattenproducenten och kommunikationsenheten när det gäller benämning av konsumenten. Hos vattenproducenten
använder man termen kunder. Valet av terminologi kommer sig av att konsumenten (kunden) köper en vara (vatten) och en tjänst av vattenproducenten. Vattenproducenten är då leverantör av denna vara och tjänst. Kommunikationsenheten använder både brukare och kunder. Brukaren definieras
som den som konsumerar vattnet.
4.1.4

Relation till media

Vattenproducenten uppfattar att de har en bra relation till media. Media
används för att få ut meddelanden till konsumenter kring händelser som
skett. Man arbetar med att ligga steget före media och informera aktivt
snarare än att media efterfrågar information.

Figur 4‑1

Kommunikationsrutin för vattenproducent 1 vid oplanerad händelse. Orange färg markerar inkommande
information om att en oplanerad händelse skett. Denna information meddelas vidare inom organisatio‑
nen. Grön färg indikerar det meddelande som skickas ut från organisationen till konsumenten kring den
oplanerade händelsen.
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4.2

Vattenproducent 2

4.2.1

Rutiner för kommunikation

Vattenproducent 2 är ett kommunalägt bolag. Bolaget har en kommunikatör som sköter kommunikationen med stöttning från kundservice. Ansvaret att informera konsumenterna ligger på det kommunala bolaget. Bolaget
framställs som ansvarig för informationen när den går ut till konsumenten.
Kommunikationsrutiner för händelser på ledningsnätet finns fastställda
för verksamheten. Rutinerna är uppdelade i normala driftsstörningar och
större händelser (kriser). Rutinerna följer bolagets värderingar, policy samt
strategier. Regelbundna möten genomförs för att utvärdera rutinerna. Kommunikationsrutinen vid en oplanerad händelse beskrivs i Figur 4‑2.
Larm vid oplanerade händelser kan komma in från flera håll. Inringande
privatpersoner som upptäcker läckor under dagtid kontaktar kundtjänst.
Kundtjänst kontaktar sedan berörd avdelning. Under kvällstid och helger
går samtalen till en larmcentral, vilken sedan tar kontakt med beredskapsledaren.
När en händelse har inträffat så skickar projekt- eller störningsledaren
information som ska gå ut till konsumenten till kommunikatören. Kommunikatören förmedlar sedan informationen till berörda konsumenter. Hur
snabbt en konsument informeras om en händelse beror på om det är en
planerad eller akut händelse. För planerade händelser ska de berörda konsumenterna informeras tre dagar innan den utförs, medan akuta händelser
ska informeras om så snart man får kännedom om dem. Antalet gånger som
konsumenterna blir informerade om samma händelse beror också vilken
typ av händelse det är. För akuta händelser med större dignitet går man
löpande ut med information. Kundservice ansvarar för att stämma av med
driften för att säkerställa att korrekt information går ut. Avstämning sker
per telefon eller så träffas man för att stämma av mellan kommunikatör och
drift.
Kommunikationskanalerna som används för att informera berörda konsumenter varierar beroende på händelse och kan anpassas beroende på antalet personer som påverkats av händelsen. De överväganden som är viktigast
i valet av kommunikationskanaler är att få maximal spridning av budskapet
och att man enkelt ska kunna nå rätt målgrupp. SMS är huvudkanalen när
det gäller störningar i vattenleveransen. Hemsidan uppdateras alltid löpande
med information vid händelser. Vid planerade händelser då avbrott i vattenleveransen kommer att ske så skickas ett SMS till alla personer äldre än 16
år som är folkbokförda inom det drabbade området. I SMS:et hänvisar man
till hemsidan för den som söker ytterligare information. De personer som
har en företagstelefon kan själva registrera den hos vattenproducenten. Då
går SMS-meddelandet även till denna telefon. Via fakturan har vattenproducenten vid ett flertal tillfällen bifogat ett nyhetsbrev. I nyhetsbrevet har
man bland annat informerat kunder om att de har möjlighet att registrera
sitt telefonnummer. Vid vissa händelser som påverkar flerfamiljshus kontaktar man fastighetsägaren direkt eller så sätter man upp lapp i trappuppgången. Vid större händelser använder man även lokal media.
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Kommunikatören med stöttning från kundservice ansvarar för att gå ut
med information via hemsidan, SMS och lokal media. Information om en
händelse går även ut via sms till medarbetarna inom organisationen.
I samband med en händelse på ledningsnätet ska berörda konsumenter
informeras om händelsen så snabbt det finns information tillgängligt. Vid
planerat underhåll ska man informera konsumenterna i förväg. Om ingreppet tar mellan två till fem timmar så går man ut med information tre dagar
i förväg.
Kommunikationsrutinerna och kommunikationskanalerna är samma för
varje typ av händelse. Vid händelser i flerfamiljshus så informeras både fastighetsägaren och hyresgästerna. Vattenproducenten arbetar med att få ut
information på andra språk än svenska då man har fått synpunkter på detta.
Kommunikationsstrategin syftar till att nå alla som är berörda av händelsen. Man försöker rikta informationen som går ut beroende på om målgruppen är invånare eller kunder. Vattenproducenten uppskattar att man
har en bra träffbild med den valda kommunikationsstrategin. Det kan vara
svårt att nå ut med information nattetid. Man märker att man missat att
informera när det kommer in många samtal till kundtjänst. Man försöker
aktivt hänvisa alla till hemsidan så att alla vet att det är dit man ska vända
sig för att få information.
4.2.2

Konsumentnöjdhet

Konsumenterna uppfattas som nöjda och vartannat år genomförs konsumentenkäter för att följa upp konsumentnöjdhet. Klagomål från konsumenter följs upp inom organisationen.
4.2.3

Terminologi för benämning av konsumenter

Vattenproducent 2 anger att kunden definieras som den som betalar räkningen, brukaren är den som nyttjar vattnet och konsumenter inkluderar
både brukare och kunder. Kommunikationsavdelningen anger att man
använder termen invånare för att beskriva konsumenterna. Invånaren behöver inte vara medborgare i kommunen utan är en person som använder vattnet i kommunen. Ibland delas målgruppen upp och man riktar sig enbart
till kunderna, d.v.s. de som betalar för vattnet.
4.2.4

Relation till media

Vattenproducent 2 uppger att de har en god relation till media. De har haft
händelser i närtid där media varit till stor hjälp. Media följer även informationen som läggs upp på hemsidan. Det finns en kommunikationsstrategi i
bolaget och där är media inkluderat.
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Figur 4‑2

Kommunikationsrutin för vattenproducent 2 vid oplanerad händelse. Orange färg markerar inkommande
information om att en oplanerad händelse skett. Denna information meddelas vidare inom organisatio‑
nen. Grön färg indikerar det meddelande som skickas ut från organisationen till konsumenten kring den
oplanerade händelsen.

4.3

Vattenproducent 3

4.3.1

Rutiner för kommunikation

Vattenproducent 3 är en VA-avdelning på kommunen. VA-avdelningen
har ett visst kommunikationsansvar och kan kommunicera ut information
själva men den kan även ta hjälp av kontaktcenter och kommunikationsavdelningen hos stadskontoret. Eftersom vattenproducenten är en kommunal
avdelning är det kommunen som ansvarar för att informera om dricksvattennätet. Kommunikationsrutiner finns dokumenterade för hur händelserna ska hanteras. Det finns inte regelbundna möten angående kommunikationsrutinerna hos kommunikatörerna.
Larm vid oplanerade händelser kan komma in från olika håll. Vem som
först får kännedom om en händelse varierar beroende på vilken typ av händelse det handlar om. Det kan vara VA-avdelningens egna tekniker som
upptäcker något själva eller så kan det vara en konsument som ringer in till
kommunens kontaktcentrum som då registrerar det i sitt ärendehanteringssystem och skickar vidare informationen till arbetsledarna för ledningsnätet.
Arbetsledarna för ledningsnätet rapporterar händelsen vidare till sina
överordnade som, beroende på hur allvarlig händelsen är, kan ta ärendet
vidare uppåt till den kommunala VA-chefen. För mindre ärenden diskuterar ansvarig arbetsledare med kontaktcentret vilken information som ska
gås ut med. För större händelser blir även VA-chefen inblandad och avgör
vilken information som ska gås ut med, även miljö- och hälsoskyddskontoret kan bli rådfrågade för vad man ska gå ut med.
Det rutiner för kommunikation som finns är följande: (1) Vid planerat
underhåll läggs information ut på hemsidan. (2) Vid oplanerat underhåll
beror det på storleken på händelsen. Vid en större händelse utanför normal
arbetstid kan lokalradion användas eller så kallas någon med befogenhet in
och lägger ut på hemsidan. Vid större händelser kontaktas kommunikatörer
på stadskontoret som kan lägga ut information på hemsidan och skicka ut
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ett pressmeddelande om det bedöms vara nödvändigt. Man stämmer av
mellan VA och kontaktcenter genom muntlig kontakt eller via mejl för att
säkerställa att korrekt information går ut.
Kommunikationskanalerna är samma för varje typ av händelse. Kommunikationsavdelningen avgör om informationen är tillräckligt viktig för
att läggas ut på kommunens hemsida och Facebooksida. Direkt kommunikation via brev, telefon eller lapp på dörr sköter VA-avdelningen. VAavdelningen har möjligheten att själva gå direkt till lokalmedia, men även
kommunikationsavdelningen kan gå ut med ett pressmeddelande eller sammankalla till en presskonferens. Det finns även en möjlighet för tvåvägskommunikation med hjälp av kommunens kontaktcentrum. Vid kontaktcentrum kan man ha direkt kontakt via telefon med de som har hört av sig,
så länge det inte är en större händelse där många som hör av sig. Kommunikationskanalerna har valts för att få maximal spridning av budskapet samt
att de är lätta att använda.
I samband med oplanerade händelser ska berörda konsumenter informeras om händelsen så snabbt information finns tillgänglig. I samband med
händelser vid hyreskomplex informeras både fastighetsägaren och konsumenterna vid en planerad händelse. Vid oplanerade händelser blir konsumenterna informerade med lapp på dörr eller i brevlåda samt dörrknackning
vid mindre händelser. Man riktar sig då främst direkt till konsumenterna
för att undvika mellanhänder där information kan försvinna på vägen. Vid
tidigare stora planerade händelser informerade man endast hyresvärden och
förutsatte att hyresvärden informerade de näringsidkare som skulle påverkas
av händelsen. Detta skedde inte och man har nu utvecklat rutiner där man
själva kontaktar konsumenter/näringsidkare som kommer att påverkas av
händelsen. Man upplever att dessa rutiner har förbättrat acceptansen för
planerade händelser. Man utformar inte informationen utifrån att mottagaren möjligtvis kan ha olika behov. I dagsläget finns inga rutiner för kommunikation med hushåll som inte har svenska som modersmål.
Kommunikationsrutinen syftar till att nå alla konsumenter i kommunen
men man har inte själv undersökt hur träffbilden ser ut. Man uppskattar att
man når 40 till 50 procent av konsumenterna. Vattenproducent 3 uppger
att det är svårt att nå ut med information på kvällar och helger. Vattenproducent 3 har upplevt att det kommer fler klagomål kring bristfällig information vid dessa tidpunkter. Man undersöker just nu vad som kan göras
för att förbättra kommunikationen vid dessa tider. Kommunikatören anger
att man ser över möjligheterna att kunna skicka ut direktmeddelanden via
SMS.
4.3.2

Konsumentnöjdhet

Vattenproducent 3 deltar i SKLs undersökning vart tredje år samt genomför
egna undersökningar för att följa upp konsumentnöjdhet. I områden med
omfattande problem har man också tillfrågat samtliga konsumenter för att
få en klar bild av läget och kunna utföra korrekta åtgärder. I SKLs undersökningar ligger man generellt väldigt stabilt med endast mindre variationer.
SKL följs noga för att se eventuella nya tendenser
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4.3.3

Terminologi för benämning av konsumenter

Vattenproducent 3 använder konsumenter för att beskriva alla som använder
vattnet och som kan bli berörda i samband med vattenproblem. Konsumenter inkluderar därmed de som bor i hyresrätter och inte betalar själva för
vattnet. Kunder är fastighetsägare och betalar för vattnet.
4.3.4

Relation till media

Relationen till media anses vara god och man försöker ge korrekt information för att vara så rak och öppen som möjligt. Det är VA-chefen eller någon
av enhetscheferna under VA-chefen som sköter kontakten med media för
att fältpersonalen ska kunna arbeta ostört. Kommunikatörerna har möjlighet att kontakta media direkt via mail.

Figur 4‑3

Kommunikationsrutin för vattenproducent 3 vid oplanerad händelse. Orange färg markerar
inkommande information om att en oplanerad händelse skett. Denna information meddelas
vidare inom organisationen. Grön färg indikerar det meddelande som skickas ut från
organisationen till konsumenten kring den oplanerade händelsen.

4.4

Vattenproducent 4

44.1

Rutiner för kommunikation

Vattenproducent 4 är ett kommunalägt bolag som ägs av flera kommuner.
Ansvaret att informera konsumenterna ligger på det kommunalägda bolaget. Vattenproducenten framställs som ansvarig för informationen när den
går ut till konsumenten. Kommunikationen sköts av avdelningen kundnära
tjänster genom gruppen kundservice och gruppen kommunikation.
Kommunikationsrutiner för händelser på ledningsnätet finns. Kommunen, kundtjänst och drift-avdelningen är involverade i att sammanställa
denna strategi. Kundtjänst går löpande igenom rutinen och kommunikatörerna är med i nätverk som diskuterar kommunikation.
Larm vid oplanerade händelser kan komma in från olika håll. Larm kan
komma från driften som uppmärksammar ett fel eller så kommer larm från
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konsumenter som ringer in. Kundtjänst bestämmer vilka som ska informeras utifrån fastställda rutiner. Antalet konsumenter som informeras beror
på händelsens omfattning. Drift och kundtjänst försöker ha kontinuerlig
kontakt med varandra för att veta vilken information som gått ut till konsumenten. Verksamheter med kritisk vattentillgång försöker man kontakta
personligen via telefon eller besök. Vid större händelser med kokningspåbud så aktiveras krisorganisationen.
Kommunikationskanalerna som används för att informera berörda konsumenter varierar beroende på händelse. Valet av kanaler är främst för att få
maximal spridning av budskapet. Man använder brev, sociala medier (Facebook, Twitter, Linkedin), annonser, SMS, RSS (teknik för att användare ska
kunna prenumerera på webbflöden), skyltar och hemsida. När det är färre
drabbade så lägger man brev i brevlådan medan om fler har drabbats så väljer man i större utsträckning media, hemsida, annons, SMS m.m. Utskick
via brev går till kunden d.v.s. fastighetsägare. Vid behov skickar man SMS
eller sätter upp lappar i trappuppgångar när det gäller flerfamiljshus.
Kundtjänst ansvarar för att gå ut med information via hemsidan, brev,
SMS och sociala medier. Arbetsledaren ansvarar för att gå ut med information via e-post, telefonsamtal och lapp på dörr. Gemensamt ansvar finns för
media där både kundtjänst och arbetsledaren har möjlighet att gå ut med
information. Man försöker rikta informationen till berörda konsumenter
för att förekomma frågor och vara transparanta i hantering av händelsen för
att minimera antalet frågor som kan uppkomma. Via hemsidan gör man
informationen tillgänglig för alla.
Kommunikationsrutinerna och kommunikationskanalerna är samma för
varje typ av händelse men beroende av händelsens storlek. Om händelsen
drabbar många konsumenter så aktiveras krisorganisationen och andra kommunikationsrutiner används. Man går ut med samma budskap för samma
slags händelse oavsett om den skett i stadsbebyggelse eller i ytterområde
eller lägenhetsområde eller villaområde. Man har inte någon rutin för att
informera hushåll med annat modersmål än svenska.
I samband med en händelse på ledningsnätet ska berörda konsumenter informeras om händelsen så snabbt det finns information tillgängligt.
Vid planerade avbrott försöker man informera konsumenten 1–3 dagar
innan händelsen. Konsumenten informeras via vykort, SMS och information på hemsidan. Vid vissa fall använder man även pressmeddelanden och/
eller annonser. Vid oplanerade händelser är målet att konsumenten ska ha
informerats inom en timme efter kännedom om händelsen. Beroende på
omfattning informerar man aktuell kommun, pressmeddelande och SMS.
Driftinformationen på hemsidan uppdateras löpande när ny information
finns tillgänglig. Om händelsen bedömts vara en kris så uppdateras informationen på givna klockslag. Om mail eller SMS har gått ut så hänvisar
man i dessa till hemsidan för löpande uppdateringar.
Kommunikationsstrategin syftar till att nå alla berörda konsumenter.
Vattenproducenten vet inte om man har undersökt träffbilden, men uppskattar att man når cirka två tredjedelar av berörda konsumenter med kommunikationsstrategin. Vid kvällar och nätter samt vid akuta händelser så
är det svårare att nå ut med information. Vattenproducenten har endast
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möjlighet att lägga upp information på hemsidan vid dessa tillfällen. Man
anser att kommunikationen fungerar bättre vid planerade arbeten då man
har tid på sig att välja lämpliga kanaler att informera i.
4.4.2

Konsumentnöjdhet

Vattenproducent 4 använder enkäter vid speciella arbeten för att följa upp
arbetet med dessa, men enkäterna används inte i det dagliga arbetet för att
mäta konsumentnöjdhet. Alla klagomål från konsumenterna följs upp och
sparas sedan. Insamlade data används för att få en bild över eventuella problemområden som behöver åtgärdas.
4.4.3

Terminologi för benämning av konsumenter

Vattenproducent 4 och kundtjänsten använder termen kunder för att
benämna konsumenterna. Kunderna köper en tjänst av vattenproducenten.
4.4.4

Relation till media

Vattenproducent 4 uppfattar relationen till media som god och att man kan
utnyttja media för att nå ut till kunderna. Kundtjänst anger att de strävar
efter att vara öppna och transparenta i dialogen med media. Vid större händelser skriver man pressmeddelanden vilka lokala media ofta uppmärksammar. Media bevakar även hemsidan. Vid kriser utses en talesperson och man
anger tidpunkter då talespersoner kommer att uttala sig.

Figur 4‑4

Kommunikationsrutin för vattenproducent 4 vid oplanerad händelse. Orange färg markerar
inkommande information om att en oplanerad händelse har skett. Denna information meddelas
vidare inom organisationen. Grön färg indikerar det meddelande som skickas ut från organisationen
till konsumenten kring den oplanerade händelsen.

4.5

Vattenproducent 5

4.5.1

Rutiner för kommunikation

Vattenproduktionen i denna kommun utförs av VA-avdelningen medan
kommunikationsavdelningen är en separat avdelning som ligger under en
annan förvaltning, men båda är dock en del av samma kommunala organi24

sation. Ansvaret att informera konsumenterna ligger hos VA-avdelningen.
Kommunen framställs som ansvarig för informationen när den går ut till
konsumenten.
Kommunikationsrutiner för händelser på ledningsnätet finns i både digitalt och i pappersformat (om t.ex. datorer skulle slås ut) hos vattenproducenten. Dessa uppdateras vid behov när personal slutar eller börjar men
utöver denna uppdatering finns ingen rutin att se över och uppdatera den
med jämna mellanrum. Kommunikationsansvarig anger att det finns en
kriskommunikationsplan som uppdateras vart fjärde år. Kommunikationsrutinen vid en oplanerad händelse beskrivs i Figur 4‑5.
Larm vid oplanerade händelser kommer normalt via SOS alarm. Konsumenter som ringer hamnar hos SOS-alarm som larmar vidare till arbetsledningen i beredskap. Arbetsledaren vidarebefordrar informationen om
händelsen till VA-chefen. Vid större händelser förs informationen om händelsen vidare till förvaltningschefen. Krisledningsgruppen sammankallas av
VA-chefen och om VA-chefen inte kan nås så är det den som har ärendet
som samman kallar krisgruppen.
Ansvaret att kommunikationsarbetet kommer igång ligger hos arbetsledare i beredskap sedan sköter kommunikationsavdelningen den faktiska
kommunikationen speciellt för oplanerade händelser. För oplanerade händelser har man avstämningar via telefon. VA-avdelningen kontaktar kommunikations-avdelningen och lämnar de uppgifter de har och så bestämmer
man när nästa kontakt ska ske. Om man blir osäker på någon information
så kontaktar man VA igen. Vid planerade händelser har kommunikationen
inte alltid fungerat och olika budskap har gått ut till konsumenterna. Man
ser just nu över rutinerna för denna kommunikation. När kommunikationsavdelningen går ut med information på webben så går informationen
per automatik till samtliga berörda verksamheter internt i kommunen (telefonväxel, reception, felanmälan m.fl.). Vid några tillfällen har kommunikations-avdelningen kontaktat prioriterade konsumenter via direktkontakt.
Detta förfarande är inte med i någon kommunikationsrutin utan det var
endast vid ett enskilt tillfälle.
Kommunikationskanalerna som används för att informera berörda konsumenter varierar beroende på vilken händelse som skett. Vid planerat
underhåll är rutinen att alla berörda konsumenter ska få en lapp i brevlådan
med information om underhållet. Vid flertalet planerade underhåll annonseras det även i media. Vid oplanerat underhåll beror valet av kommunikationskanal på händelsens storlek. Vid mindre händelser går man inte alltid
ut med information. Om händelsen är lite större så går man ut med information på hemsidan och ibland går man även ut med ett pressmeddelande.
Om det finns risk för förorening av vattnet så går man ut med en kokningsrekommendation.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att gå ut med information
via hemsidan, sociala media samt lokal media. När kommunikationsavdelningen går ut med information på webben så går det per automatik ett
mejl och ett RSS till media och till samtliga berörda verksamheter internt i
kommunen (telefonväxel, reception, felanmälan m.fl.). Informationen läggs
manuellt ut på Facebook och då går det per automatik ut på Twitter. VA25

avdelningen ansvarar för direkt kommunikation genom brev och lapp på
dörr, men stöttas av kommunikationsavdelningen med hur meddelanden
formuleras och uttrycks. VA-avdelningen ansvarar för att gå ut med information via hemsidan vid akuta händelser. Vid planerat underhåll använder
man oftare tryckt information såsom information utdelad i brevlådan och/
eller annons i tidningen. Vid akuta händelser är tryckt information för långsam och andra kanaler används istället. Kommunikationsstrategin bygger
på att informera alla medborgare i kommunen snarare än att försöka nå
endast berörda konsumenter. Man vill hellre nå för många än för få med
informationen man går ut med. För akuta händelser är valet av kommunikationskanalerna framförallt för att få maximal spridning av budskapet. Det
gör inget om man når konsumenter utanför sin målgrupp. Vid planerade
händelser väljer man kommunikationskanaler utifrån geografiska aspekter
för att nå sin målgrupp.
I samband med en akut händelse på ledningsnätet så ska berörda konsumenter informeras om händelsen så snabbt som det finns information
tillgänglig. I det flesta fallen är informationen ute inom en timme oavsett
tid på dygnet. Informationen som skickas ut till de berörda kompletteras
allteftersom ny information kommer in då den första informationen kan
vara rätt knapphändig. Antalet gånger som berörda konsumenter informeras varierar. I uppstarten av en händelse går man ut med information mer
frekvent. Vid större händelser med många berörda konsumenter finns det
som rutin att man uppdaterar informationen var fjärde timme, oavsett om
det hänt något nytt, för att skapa trygghet och visa att man arbetar med
händelsen. Om händelsen pågår under flera dagar så frångår man rutinen
om uppdatering var fjärde timme när läget har stabiliserat och man minskar
då ner på antalet informations tillfällen.
Kommunikationsrutinerna och kommunikationskanalerna är samma för
varje typ av händelse. Det finns ingen särskild rutin för att nå hushåll med
annat modersmål än svenska. Vid en specifik händelse med kokningsrekommendation översattes information till engelska på hemsidan och berörda
flyktingförläggningar informerades, men det vara bara vid ett enskilt tillfälle.
Kommunikationsstrategin syftar till att nå alla som är berörda av händelsen. Vid planerade avstängningar av större områden och när man inte lagt
en lapp i brevlådan men informerat via tidning, hemsidan och radio så är
det ofta någon konsument som hör av sig och har missat informationen.
Svårigheterna att nå alla konsumenter har lett till att man nu undersöker
möjligheterna att kunna använda SMS. Det är generellt svårt att nå ut med
information angående driftstörningar på nätterna, då man inte vill väcka
folk i onödan. Vissa typer av händelser kan vara rätt självmarkerande, t.ex.
när det är trycklös. Vid dessa händelser börjar folk själva att söka efter information. Det är viktigt att informationen är tillgänglig och går lätt att hitta
på t.ex. hemsidan.
4.5.2

Konsumentnöjdhet

Vattenproducent 5 använder SKLs undersökning vart tredje år för att följa
upp konsumentnöjdhet. Utifrån resultaten utvärderar man vad som är bra
och dåligt, både internt och i jämförelse med övriga kommuner som är med
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i undersökningen. Från utvärdering ser man vilka åtgärder som kan behövas
för att förbättra situationen. För klagomål finns ett system för felanmälan
där allting samlas in, klagomålen går man igenom kontinuerligt för att se
hur de ska hanteras och slutligen görs det en sammanställning.
4.5.3

Terminologi för benämning av konsumenter

Inom organisationen för vattenproducent 5 använder man termen kunder
till vardags och lite mer formellt används termen abonnenter. Kunder definieras som alla som använder vattnet. Kunder inkluderar därmed de som
bor i hyresrätter och inte betalar själva för vattnet. Abonnenter definieras
som de som betalar för vattnet. Kommunikationsavdelningen använder
man termen kunder.
4.5.4

Relation till media

Vattenproducenten uppfattar relationen till media som god. Lokalmedia så
som tidningar, radio och tv får information via RSS och är snabba att be
om mer fakta. Inom VA-organisationen har man tagit ett beslut om att all
kontakt med media sker genom VA-chefen. Vid större händelser kallas till
presskonferens så att alla ska få samma information.

Figur 4‑5

Kommunikationsrutin för vattenproducent 5 vid oplanerad händelse. Orange färg markerar inkommande
information om att en oplanerad händelse har skett. Denna information meddelas vidare inom organi‑
sationen. Grön färg indikerar det meddelande som skickas ut från organisationen till konsumenten kring
den oplanerade händelsen.
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4.6

Vattenproducent 6

4.6.1

Rutiner för kommunikation

Vattenproducent 6 är ett kommunalägt bolag. Inom bolaget finns flera
tekniska verksamheter utöver VA-sidan. Ansvaret att informera konsumenterna ligger hos det kommunalägda bolaget, d.v.s. hos vattenproducenten.
Bolaget framställs som ansvarig för informationen när det kommunicerar med konsumenter. Under normala förutsättningar så är det bolagets
marknadsavdelning som sköter kommunikationen. Marknadsavdelningens
kundtjänst är indelad i Front office samt Back office.
Kommunikationsrutiner finns fastställda. Marknadsavdelningen har fastställt en informations och kommunikationsplan som är mer allmänt hållen och som är tänkt att passa alla produkter och tjänster som de tekniska
verksamheterna tillhandahåller. Marknadsavdelningen sköter och ser över
denna en gång per år. Kommunikationsrutinen vid en oplanerad händelse
visas i Figur 4‑6.
Konsumenten kontaktar vattenproducenten via Front office. Front office
tar emot samtal från konsumenten och svarar på merparten av konsumentens frågor i ett snabbt svar. Front office skickar frågor som behöver lite
mer utredning till Back office. Om Back office inte kan svara skapar de
ett kundärende som går ut till VA-organisationen via epost. I systemet
kan Front och Back office se att ärendet mottagits och slutförts. Systemet
möjliggör uppföljning och förhindrar att ärenden hamnar mellan stolarna.
Även hemsidan ska uppdateras och en chatt implementeras. Via chatten ska
konsumenten kunna kommunicera med kundtjänst. Man undersöker även
möjligheter att utveckla en app där konsumenten får allmän- och driftinformation om bland annat dricksvatten.
Larm kommer in via Back office, jourtelefoner som finns på bolagets
hemsida eller via SOS Alarm. SOS Alarm kontaktar vattenproducenten
via journummer. Vid en normal störning så hanterar jouren och personal
i beredskap situationen. Vid en större händelse som VA-verksamheten inte
själv klarar av, utan behöver stöttning av övriga resurser inom bolaget för
att t.ex. köra ut dunkar med vatten, kontaktas affärsområdesansvarige (i
detta fall VA-chefen). Då ringer arbetsledaren i beredskap till VA-chefen
och sedan går ärendet uppåt i linjen till VD beroende på hur stor händelse
det är. Kommunens beredskapssamordnare informeras vid stora händelser.
Arbetsledaren i beredskap avgör vilka som ska informeras i första steget.
Beredskapen tar beslut om de kan hantera situationen själva eller om affärsområdeschef ska informeras. I samråd bestämmer man sedan om det ska gå
uppåt i linjen. Alla incidenter dokumenteras som driftledningsrapporter.
Kommunikationskanalerna som används för att informera konsumenterna varierar beroende på händelse. Vid planerat underhåll aviseras med
lapp i brevlådan. Om arbetet berör en hyresvärd så kontaktar man hyresvärden och överlåter till hyresvärden att informera boende. Det har att göra
med att fastighetsvärden är den formella kunden och då är det deras ansvar
att informera. Vid oplanerat underhåll förlitar man sig inte på att värden ska
ha möjlighet att informera utan då knackar man eventuellt dörr och aviserar på hemsidan. Vid längre avbrott lägger man lapp i brevlådan. Vid risk
28

för förorening av dricksvattnet kontaktar man miljökontoret och i samråd
med dem går man ut med information. Om det är en förorening orsakad
av bakterier så går man ut med en kokningsrekommendation via hemsida
och radio. Är det riktigt allvarligt kan man gå ut med VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) om det skulle behövas. Information läggs även ut
på bolagets och kommunens hemsidor.
Kommunikationsrutinerna och kommunikationskanalerna är samma för
varje typ av händelse. Marknadsavdelningen arbetar nu med att ta fram
rutiner för att gå ut med information på andra språk än svenska.
I samband med en händelse på ledningsnätet ska berörda konsumenter
informeras löpande när ny information kommer in. Löpande information
läggs framförallt upp på hemsidan. För att snabbt nå ut med information
om att något hänt kan man ibland använda lokalradion. Man hoppas att
SMS och den planerade appen i framtiden kommer att underlätta den initiala kontakten med konsumenterna.
Kommunikationsstrategin syftar till att nå få maximal spridning av budskapet, att kanalerna är lätta att använda och gör det lätt att välja lämplig målgrupp. Man har inte undersökt hur många man når med strategin.
Marknadsavdelningen följer upp hur många som klickar på vattenproducentens hemsida. Utöver detta har man inte undersökt träffbilden ytterligare. SMS och en app-funktion ska införas och man hoppas kunna följa
upp träffbilden bättre med dessa verktyg. VA-avdelningen har inte funderat
på när det är svårt att nå ut med information. Marknadsavdelningen märker även tydligt när någon glömt lägga ut information på hemsidan då de
snabbt får fler samtal till både Back och Front office.
4.6.2

Konsumentnöjdhet

Under 10 år tid har man årligen genomfört en marknadsundersökning med
telefonintervjuer hjälp av ett konsultföretag. Kundindex brukar vara högt
och konsumenterna brukar vara nöjda. Kundundersökningen används för
att studera om någon fråga avviker från trenden.
4.6.3

Terminologi för benämning av konsumenter

Vattenproducenten använder terminologin kunder men även ägare eftersom
i princip alla invånare i kommunen är delägare i bolaget. Bolaget finns till
för att tillhandahålla en service till invånarna i kommunen, d.v.s. kunden/
ägaren.
4.6.4

Relation till media

Vattenproducenten har rutiner för vem som ska uttala sig i media. Det är
affärsområdeschefer, verksamhetschefer och uppåt i hierarkin som ska uttala
sig i media.
4.6.5

Allmän information kring dricksvatten

Konsumenterna får allmän information via bolagets hemsida. På hemsidan
finns bland annat dricksvattenanalyser. Utöver detta går man ibland ut med
information via kommunens informationsblad som skickas ut varannan/var
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tredje månad till alla hushåll i kommunen. Det kan vara information kring
dricksvattenanalysprov eller information som ”tänk på detta när ni tvättar
bilen”. Man har inte undersökt var konsumenten söker efter information
själv, men om många ringer in kan man lokalisera området där problemet
verkar ha uppstått. Vid driftstörningar tar VA-avdelningen ofta fram ett
utkast till text som man ska gå ut med vilken sedan ses över av marknadsavdelningen. Vid planerad information är det en fortlöpande dialog där VAavdelningen står för sakkunskapen medan marknadsavdelningen står för
layout och språklig granskning.
Man arbetar aktivt för att engagera skolungdomar. I årskurs 5 bjuds skolor in till studiebesök på vattenverket och får genomföra ett antal experiment. I årskurs 7 bjuds skolor in till studiebesök på reningsverket.
Allmän information kring dricksvattnet går ut via följande medier: informationsblad från kommunen, sociala medier (nyligen infört) och vattenproducentens hemsida. Länk på vattenproducentens hemsida till Livsmedelsverket finns också. Vid några tillfällen har man även informerat via lokal
media eller via informationsfilmer på biografer. Man planerar att införa
SMS.
VA-chefen anger att alla konsumenter uppmanas kontakta vattenproducenten när de upplever förändrad vattenkvalitet eller om vattnet är avstängt.
Kommunikationsavdelningen uppger däremot att om konsumenten bor i
hyresrätt eller i bostadsrätt så ska konsumenten kontakta sin hyresvärd. Bor
man i villa så ska man kontakta vattenproducenten.

Figur 4‑6

Kommunikationsrutin för vattenproducent 6 vid oplanerad händelse och allmän information. Orange färg
markerar inkommande information om att en oplanerad händelse har skett eller en fråga från konsumen‑
ter. Denna information meddelas vidare inom organisationen. Grön färg indikerar det meddelande som
skickas ut från organisationen till konsumenten.
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5

Resultat delstudie B:
Vattenproducenters val av
kommunikationskanal och konsumenters nöjdhet med information

5.1

Händelser

Totalt följdes 61 händelser upp med efterföljande enkätstudie bland konsumenterna. Händelserna som följts upp var beroende av bland annat icke‐planerat underhåll och fördelningen av antalet händelser skiljer sig därför mellan
kommunerna, Tabell 5-1. Det minsta antal händelser som har följts upp är
6 stycken (vattenproducent 3) och flest antal händelser som följts upp är 19
stycken (vattenproducent 2), Tabell 5-1. När antalet händelser fördelas enligt
SMHI:s meteorologiska definitioner av årstider ser vi att höst och sommar har
fler händelser som har följts upp jämfört med vinter och vår. Antalet intervjuade konsumenter följer inte riktigt samma mönster, Tabell 5-2. Minst antal
konsumenter som har intervjuats är för vattenproducent 3 och flest antal konsumenter som har intervjuats är för vattenproducent 1, Tabell 5-2. Orsaken
till skillnaderna är att händelserna kan ha påverkat ett olika stort antal konsumenter, vilket har lett till fördelningen av intervjuade konsumenter.
Tabell 5-1

Antal händelser som följts upp per vattenproducent uppdelat
efter årstid (SMHI).

Vattenproducent 1

Vinter
3

Höst
5

Sommar
4

Vår
1

Totalt
13

Vattenproducent 2

3

7

5

4

Vattenproducent 3

1

2

2

1

6

Vattenproducent 4

4

3

2

3

12

Vattenproducent 5
Totalt

Tabell 5-2

19

1

2

6

2

11

12

19

19

11

61

Antal intervjuade konsumenter per årstid. Detta är konsumenter
i både opåverkat och påverkat område.
Vinter

Höst

Sommar

Vår

Totalt

Vattenproducent 2

116

265

177

114

672

Vattenproducent 3

28

135

154

26

343

Vattenproducent 4

258

160

34

30

482

Vattenproducent 5

26

191

447

29

693

614

995

1 069

213

2 891

Vattenproducent 1

Totalt

186

244

257

14

701

Av händelserna som följts upp har 16 händelser skett i ytterområden medan
45 händelser har skett i centralområden (definierat som tätort enligt SCBs
definition). Områdets storlek har delats in i kategorierna: 20–49 hushåll,
50–99 hushåll, 100–499 hushåll och 500 hushåll eller fler och endast ett
fåtal händelser drabbade uppemot 500 hushåll medan flertalet händelser var
mindre, Tabell 5-3 och Tabell 5-4.
31

Tabell 5-3

Antal händelser uppdelat per storlek på händelse samt om händelsen har skett i centralområde eller i
ytterområde.

Områdets storlek

Vattenproducent 1

20–49
Central
Ytter
4

2

Vattenproducent 2

10

Vattenproducent 3
Vattenproducent 4
Vattenproducent 5
Totalt

Tabell 5-4

50–99
Central
Ytter
1

2

0

5

2

0

8

0

5
29

100–499
Central
Ytter

0

2

2

0

0

0

1

1

2

0

0

1

0

2

1

0

0

0

1

1

2

1

0

1

2

8

4

8

7

0

3

20–49

50–99

100–499

≥500

Totalt

Vattenproducent 1

111

133

126

331

701

Vattenproducent 2

243

136

293

0

672

Vattenproducent 3

68

52

223

0

343

Vattenproducent 4

183

31

268

0

482

Vattenproducent 5

101

27

392

173

693

Totalt

706

379

1 302

504

2 891

Kommunikationskanaler

De kanaler som använts för att informera konsumenterna om en händelse
skiljer sig åt mellan vattenproducenterna. Endast driftansvarig har svarat på
vilka kanaler som använts vid kommunikation med konsumenten. Kompletterande enkät till kommunikationsavdelningen för vattenproducent 1
och 5 visar att ytterligare kommunikationsval har använts. För vattenproducent 5 har hemsidan inte rapporterats som ett kommunikationsval av
driftansvarig, Tabell 5-5, men kompletterande enkät visar att kommunikationsavdelningen använt hemsidan vid flertalet händelser. I valet mellan
nationella och lokala media har endast lokala media använts vid rapporterade händelser. Vattenproducent 5 har rapporterat att de utnyttjat lokala
media fler gånger än övriga vattenproducenter. Denna vattenproducent har
haft flest tillfällen där tillfällig vattenförsörjning har satts in. Detta kan ha
spelat roll för kommunikationsvalet, Tabell 5-6. Vid en händelse hos vattenproducent 3 samt vid fyra händelser hos vattenproducent 4 anger driftansvarig att inga kommunikationskanaler har använts. Ventiler har varit
stängda från en till fem timmar under dessa händelser.
VA-chef och kommunikatör för vattenproducent 1 nämner i intervjuerna att det är ett aktivt val att framförallt använda direkt kommunikation
och hemsidan som kommunikationskanaler. Sociala medier utnyttjas inte
av vattenproducenten som en kommunikationskanal. Traditionell media
används i den mån det behövs och för de händelser som följts upp så kan
det ha varit så att man inte behövt gå ut med information i media.

32

Ytter

1

Antal intervjuade konsumenter per storlek på händelse. Detta är
konsumenter i både opåverkat och påverkat område.

0

≥500

1

Områdets storlek

5.2

Central

2

Tabell 5-5

Kommunikationskanaler som använts vid händelser rapporterad av driften för respektive vattenprodu‑
cent. Endast driftansvarig har svarat på vilka kanaler som använts vid kommunikation med konsumenten.
Kompletterande enkät till kommunikationsavdelningen för vattenproducent 1 och 5 visar att ytterligare
kommunikationsval har använts.
Vattenproducent

Kommunikationsval

1

Totalt antal händelser

13

Information via hemsida

2

3

4

8

11

19

5

5

13

3

0

7

0

Direkt kommunikation (t.ex. brev, e-post, telefonsamtal, SMS, lapp på dörr)

6

18

2

3

2

Sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, Reddit)

0

0

5

0

7

Traditionell lokal media (t.ex. TV, radio, tidningar)

0

1

0

1

10

Traditionell nationell media (t.ex. TV, radio, tidningar)

0

0

0

0

0

Tabell 5-6

Kommunikationsval för respektive vattenproducent vid tillfällig
vattenförsörjning. Tillfällig vattenförsörjning har endast rappor
terats för vattenproducent 1, 2 och 5.
Vattenproducent

Kommunikationsval

1

2

5

Totalt antal händelser

3

4

10

Information via hemsida

3

0

0

Direkt kommunikation (t.ex. brev, e-post,
telefonsamtal, SMS, lapp på dörr)

1

4

2

Sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, Reddit)

0

0

6

Traditionell lokal media (t.ex. TV, radio, tidningar)

0

0

9

Traditionell nationell media (t.ex. TV, radio, tidningar)

0

0

0

Kommunikatören och vattenproducent 2 anger att det är ett aktivt val
att kommunicera via direkt kommunikation. Detta ses även i Tabell 5-5
där direkt kommunikation använts vid 18 av 19 händelser. Sociala medier
utnyttjas inte av vattenproducenten som en kommunikationskanal. Kommunikatören och vattenproducenten uppger att eftersom endast driftledaren har intervjuats så har troligen vissa kommunikationskanaler missats.
När direktkommunikation används så läggs alltid information ut på hemsidan också. Även till lokalradion meddelas händelser, men lokalradion väljer
själva om de går ut med informationen. Därför bör kommunikationskanalerna angivna i Tabell 5 kompletteras med information från hemsida och vid
behov även med information från lokalradion.
För vattenproducent 3 har sociala medier använts vid 5 av 6 tillfällen.
Vattenproducenten anger att Facebook fungerade bra när det fanns en länk
på kommunens hemsida till kommunens Facebooksida. Nu, efter att studien har genomförts, så har länken tagits bort. Kommunikationen via Facebook upplevs som att den inte fungerar lika bra längre sedan länken togs
bort. På frågan om konsumenterna fått information från hemsida eller via
media hänvisar vattenproducenten till kommunikationsavdelningen vilka
anger att man vanligtvis lägger upp information på hemsidan, Twitter och
via radio P4.
Kommunikatören för vattenproducent 4 anger att det är ett aktivt val
att använda hemsidan. På hemsidan uppdateras informationen löpande.
Kommunikatören ställer sig frågande till att ingen information gått ut till
konsumenten men anger att det kan ha berott på händelsens art. Eftersom
33

endast driftansvarig har svarat på enkäten så är det möjligt att information
har gått ut till konsumenten från kommunikationsavdelningen då rutinen
är att driftansvarig ska rapportera in kända störningar till kommunikationsavdelningen.
Enkätstudien som har genomförts visar att direkt kommunikation
använts 2 av 11 gånger för vattenproducent 5. Kommunikatören hos vattenproducent 5 anger att direkt kommunikation endast används vid planerade händelser. Underlaget för att bestämma om händelsen varit akut
eller inte är begränsat, men indikationen är att 2 av 11 händelser varit av
planerad karaktär. Detta skulle överensstämma med kommunikationsvalet.
Driften ansvarar för att kontakta kommunikatören för att initiera kommunikation med konsumenterna vid akuta händelser. Kommunikationsavdelningen sköter sedan kommunikationen. Kommunikatörerna ansvarar för
att lägga upp information på hemsidan.

5.3

Konsumentperspektiv

Intervjuer av konsumenterna påbörjades 7–14 dagar efter att en händelse
skett. Konsumenter kontaktades i det drabbade området samt i ett likvärdigt referensområde. I påverkat område har det skett en händelse medan det
i ett opåverkat område inte har skett en händelse. Mellan 4 och 11 procent
av de tillfrågade i opåverkade områden hade upplevt en förändring i sitt
dricksvatten, Tabell 5-7. Denna förändring i referensområdet är inte dokumenterad och vi kan därför inte veta vad den beror på. Mellan 31 och 43
procent av de tillfrågade i påverkade områden har upplevt en förändring av
sitt dricksvatten, Figur 5‑1. Den förändring som troligen flest konsumenter
noterat och kommit ihåg är om vattnet stängts av. Mellan 15 och 29 procent
av intervjuade konsumenter anger att de har märkt att vattnet stängts av.
Tabell 5-7

Har du märkt förändringar i dricksvattenkvalitet eller vattentryck för 7 till 14 dagar sedan?
I påverkat område har det skett en händelse. I opåverkat område har det inte skett en händelse.

Vattenproducent
Samtliga
1
2
3
4
5

Ja,
vattenkvalitet

Ja,
vattentryck

Ja, vattenkvalitet och
vattentryck

Ja, vattnet
avstängt

Annan
förändring
1%

62%

opåverkat

3%

3%

0%

1%

0%

93%

påverkat

5%

8%

1%

20%

1%

64%

opåverkat

3%

4%

0%

1%

1%

91%

påverkat

5%

7%

1%

29%

1%

58%

opåverkat

1%

1%

0%

1%

0%

96%

påverkat

6%

9%

1%

15%

1%

69%

opåverkat

2%

1%

0%

0%

0%

96%

påverkat

5%

7%

1%

20%

1%

66%

opåverkat

3%

7%

0%

0%

0%

89%

påverkat

4%

12%

2%

24%

1%

57%

opåverkat

4%

4%

1%

1%

0%

91%

Område

påverkat

5%

9%

1%

Av de intervjuade konsumenterna i påverkat område så uppger cirka en
tredjedel att de har fått information, Tabell 8. Av de intervjuade konsumenterna i påverkat område för vattenproducent 1 och 2 uppger cirka 50
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22%

Nej

procent av konsumenterna att de har fått information. För vattenproducent
1 har en bättre träffbild uppnåtts när man använt SMS. Tre av händelserna
för vattenproducent 1 och tre av händelserna för vattenproducent 5 har
skett under lördag eller söndag medan resterande händelser som följts upp
har skett under vardagar. Vid händelser under helger har man en sämre
träffbild. Tillfrågade konsumenter i opåverkat område visar att mycket få
konsumenter har tagit del av vattenrelaterad information, då det inte skett
någon händelse.
Träffbilden för respektive åldersgrupp är relativt jämn sett till alla händelser, Figur 5‑2. Vattenproducent 1 har en god träffbild bland tillfrågade konsumenter för samtliga åldersgrupper. Vattenproducent 2 har bättre träffbild
för åldersgruppen 35–49 och sämre träffbild för åldersgrupp 18–34. Vattenproducent 3 har bättre träffbild för 35–49 och 65–85 och sämre träffbild
för 18–34 och 50–64. Vattenproducent 4 och 5 har relativt jämnt fördelad
träffbild för åldersgrupperna, med något sämre träffbild för åldersgrupp
35–49 respektive 18–34. Fördelningen mellan könen är relativt jämn men
där vattenproducent 3 och 5 har nått något fler män medan vattenproducent 1 har nått något fler kvinnor.

Figur
visar
andel konsumenter
som
en iförändring
i sin dricksvattenkvalitet
eller
att
Figur
5-15‑1
FigurenFiguren
visar andel
konsumenter
som upplevt
en upplevt
förändring
sin dricksvattenkvalitet
eller att vattnet
varit
varit avstängt,
åldersgrupp.
avstängt, uppdelatvattnet
per åldersgrupp.
Dettauppdelat
är endast per
påverkat
område. Detta är endast påverkat område.

35
Tabell 8 Intervjuade konsumenter fick svara på frågan: Har du fått information från din kommun eller dricksvattenproducent
om att det skulle ha inträffat en händelse på ledningsnätet för
f 7 till 14 dagar sedan?

Vattenproducent Område

Ja

Nej

Tabell 5-8

Intervjuade konsumenter fick svara på frågan: Har du fått
information från din kommun eller dricksvattenproducent om
att det skulle ha inträffat en händelse på ledningsnätet för 7
till 14 dagar sedan?

Vattenproducent

Område

Ja

Nej

Samtliga

Påverkat

36%

64%

5%

95%

51%

49%

3%

97%

48%

52%

6%

94%

1
2
3
4
5

Figur 5‑2

Opåverkat
Påverkat
Opåverkat
Påverkat
Opåverkat
Påverkat
Opåverkat
Påverkat
Opåverkat
Påverkat
Opåverkat

23%

77%

0%

100%

15%

85%

6%

94%

25%

75%

8%

92%

Andel tillfrågade konsumenter som uppger att de har fått
information från sin vattenproducent per åldersgrupp.

De konsumenter i påverkat område som sagt att de har fått information, fick
frågan om hur nöjda de var med informationen, Figur 5‑3. Nöjdhet med
informationen angavs på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar ”inte nöjd”
och 5 motsvarar ”mycket nöjd”. Medelvärdet hur nöjda konsumenterna är
per åldersgrupp skiljer sig något där 18–34 samt 35–49 har ett medelvärde
på 3,9, 50–64 har det högsta medelvärdet på 4,1 och åldersgruppen 65–85
ger det lägre medelvärdet 3,8. Medelvärdet för män och kvinnor skiljer sig
inte, men däremot skiljer sig fördelningen mellan höga och låga betyg mellan könen. Kvinnor har i denna enkätstudie tenderat att oftare ge låga eller
höga betyg jämfört med män. Medelvärdet visar även att det skiljer sig mellan vattenproducenterna, Tabell 5-9. De konsumenter man nått har varit
mindre nöjda med vattenproducent 4 och 5 medan vattenproducent 1 och
3 har nöjdare konsumenter. Vattenproducent 3 och 4 har endast nått ett
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nnor har i denna enkätstudie tenderat att oftare ge låga eller höga betyg jämfört med
elvärdet visar även att det skiljer sig mellan vattenproducenterna,
vattenproducenterna Tabell 9. De
er man
n nått har varit mindre nöjda med vattenproducent 4 och 5 medan vattenproducent
har nöjdare konsumenter. Vattenproducent 3 och 4 har endast nått ett litet antal
litet antal konsumenter med sin information och därför är underlaget litet
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informatio
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n De
ochkonsumenter
därför är
och osäkerheten stor. De
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mervattenproducent
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ucent 4.

konsumenter i påverkat
at område, som sagt att de har fått information fick frågan ’Hur nöjd är du med den
Figur 5‑3
De konsumenter i påverkat område, som sagt att de har fått
u fått om underhåll
av ledningsnätet
för 7 till 14 dagar sedan?’.
sedan?’. Resultatet som visas är för samtliga
information fick frågan ”Hur nöjd är du med den information du
fått om underhåll av ledningsnätet för 7 till 14 dagar sedan?”.
Resultatet som visas är för samtliga vattenproducenter uppdelat
i ålderskategori respektive
32kön. Nöjdhet med informationen
angavs på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar ’inte nöjd’ och 5
motsvarar ”mycket nöjd”.

Tabell 5-9

De konsumenter i påverkat område, som sagt att de har fått information fick frågan ”Hur nöjd är du med
den information du fått om underhåll av ledningsnätet för 7 till 14 dagar sedan?” Nöjdhet med informa‑
tionen angavs på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar ”inte nöjd” och 5 motsvarar ”mycket nöjd”.

Vattenproducent
Samtliga

Inte nöjd
(1)

2

3

4

Mycket nöjd
(5)

Ej svar

Medel

8%

7%

16%

23%

1

5%

5%

12%

24%

51%

2%

4,1

2

9%

6%

17%

23%

42%

3%

3,9

3

3%

3%

6%

26%

61%

0%

4,4

4

18%

4%

43%

18%

14%

4%

3,1

5

9%

14%

21%

24%

29%

2%

3,5
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43%

2%

3,9

Data har visats för (1) om konsumenten har upplevt en förändring i
dricksvattenkvalitet, (2) om konsumenterna har fått information samt (3)
om konsumenterna är nöjda med informationen. I Tabell 5-10 kombineras dessa data. 15 procent av konsumenterna har märkt en förändring i
dricksvattenkvalitet och/eller i vattentryck. Av dessa 15 procent har nästan
hälften fått information om att det skulle ha hänt något på ledningsnätet.
Dessa konsumenter har gett ett medelbetyg på 3,7. Tjugotvå procent av
konsumenterna har angett att vattnet har varit avstängt. Av dessa konsumenter har man nått nästan hälften med information om att vattnet stängts
av. Dessa konsumenter ger ett medelbetyg på 4. Resterande konsumenter
uppger att de varken har märkt någon förändring i dricksvattenkvaliteten
eller att vattnet har stängts av. Ungefär en tredjedel av dessa konsumenter
har fått information om att en händelse har skett. Dessa konsumenter ger
ett medelbetyg på 3,9. Således är man mindre nöjd med informationen när
man har upplevt en förändring av dricksvattenkvalitet och/eller vattentryck.
Det finns skäl att följa upp dessa informationskampanjer och vidare undersöka vilka delar som eventuellt har saknats i informationsmeddelandet.
Tabell 5-10

Kombination av (1) om konsumenten har upplevt en förändring i dricksvattenkvalitet, (2) om de har fått
information samt (3) om konsumenterna är nöjda med informationen. Nöjdhet med informationen
angavs på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar ”inte nöjd” och 5 motsvarar ”mycket nöjd”.

Har du märkt förändringar i dricksvattenkvalitet
eller vattentryck för 7–14 dagar sedan?

15%

Ja, dricksvattenkvalitet och/eller vattentryck

Har du fått information?
Ja

22%

Ja, vattnet avstängt

63%

Nej

60%

-

Ja

48%

4,0

Nej

52%

-

Ja

31%

3,9

Nej

69%

-

I kommun 1, 2 och 5 tillhandahölls tillfällig vattenförsörjning.
I tabellen visas svaren från de konsumenter som fick tillfällig
vattenförsörjning i påverkat område. Nöjdhet med informatio‑
nen angavs på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar ”inte nöjd”
och 5 motsvarar ”mycket nöjd”.

Vattenproducent

Har du fått information?

Nöjdhet

Ja

Nej

Medel

1

47%

53%

2

54%

46%

4,0

5

26%

74%

3,5

4,3

Träffbilden är något bättre för avbrott under fem timmar och för händelser
som har skett i ytterområde, Tabell 5-12. Dessa data är för alla kommuner
men det skiljer sig något mellan kommunerna. Av intervjuade konsumenter uppger fler konsumenter i ytterområde än i centrala delar att de har
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3,7

Nej

I upptagningsområdet för vattenproducent 1, 2 och 5 tillhandahölls tillfällig vattenförsörjning, Tabell 5-11. Det verkar inte som att fler av de tillfrågade konsumenterna har fått information när man tillhandahöll tillfällig
vattenförsörjning men generellt verkar konsumenterna som fått information vara lite nöjdare med denna.
Tabell 5-11

Är du nöjd med informationen?

40%

fått information för vattenproducent 2–5. För vattenproducent 1 gäller
dock det omvända. Tillfrågade vattenproducenter formulerar inte budskapet olika beroende på om det är central eller ytterområde som informeras.
Detta ser man även i att använda kommunikationskanaler inte skiljer sig
nämnvärt mellan central och ytterområde (visas ej).
Tabell 5-12

Träffbild utifrån olika kategorier samt ett medelbetyg för hur
nöjda konsumenterna var med informationen. Nöjdhet med in‑
formationen angavs på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar ”inte
nöjd” och 5 motsvarar ”mycket nöjd”.

Kategori

Nöjd med
informationen

Har du fått information?

Medel

Ja

Nej

Över 5h

3,9

34%

66%

Under 5h

3,9

38%

62%

Centralt område

3,8

31%

69%

Ytterområde

4,0

44%

56%

20

3,8

33%

67%

50

4,2

38%

63%

100

3,8

32%

68%

500

4,0

51%

49%

Vinter

4,0

32%

68%

Höst

4,0

41%

59%

Sommar

3,8

36%

64%

Vår

3,6

30%

70%

Längd på avbrottet

Område

Storlek på område

Säsong

Träffbilden är något bättre för stora händelser, Tabell 5-12. Fördelningen av
intervjuade konsumenter beroende på storlek av händelse, visar att procentuellt så uppger fler intervjuade konsumenter att de har fått information när
en större händelse inträffat. Antalet konsumenter man nått varierar dock
mellan vattenproducenterna.
Träffbilden är något bättre för händelser som skett under hösten, Tabell
5-12. Antalet intervjuade konsumenter, som anger att de fått information,
är jämnt fördelade beroende på säsong om man ser till alla vattenproducenter. Det varierar dock mellan vattenproducenterna. För vattenproducent 3
har man under hösten nått många konsumenter medan man under sommaren har haft svårare att nå konsumenterna med informationen.
Konsumenterna är mer nöjda med informationen som de tagit del av vid
de händelser där träffbilden varit över 50 procent jämfört med när man har
haft en sämre träffbild, Tabell 5-13. Vid de händelser där 50 procent eller
fler av konsumenterna anger att de har fått information har man i medel nått
70 procent av konsumenterna. Direkt kommunikation har använts vid 85
procent av dessa händelser medan sociala medier och traditionell media inte
har använts lika frekvent. Liknande resultat får man om man istället sorterat
utifrån högsta nöjdhet hos konsumenterna. Tyvärr går det inte att utläsa varför man är mindre nöjd med informationen när träffbilden är sämre.
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Tabell 5-13

Träffbild utifrån olika kategorier samt ett medelbetyg för hur nöjda konsumenterna var med informatio‑
nen. Antalet gånger kommunikationskanalen använts för varje kategori anges. Nöjdhet med informatio‑
nen angavs på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar ”inte nöjd” och 5 motsvarar ”mycket nöjd”.
Nöjd med
informationen

Har du fått
information?

Traditionell
media (t.ex. TV,
radio, tidningar)

Direkt kommunikation (t.ex. brev,
e-post, telefonsamtal, SMS)

Hemsida

Medel

Ja

Nej

Sociala medier
(t.ex. Facebook,
Twitter, Reddit)

Över 50%

4,1

70%

30%

15%

10%

85%

50%

Under 50%

3,7

25%

75%

37%

33%

48%

52%

-

0%

100%

11%

11%

22%

56%

4-5

4,3

56%

44%

17%

4%

74%

52%

3-4

3,4

31%

69%

39%

50%

61%

61%

Under 3

2,3

5%

95%

21%

14%

29%

43%

Kategori
Träffbild

Ingen information
Nöjdhet

VA chefen hos vattenproducent 1 resonerar att konsumenternas nöjdhet med
informationen som de fått kan bero på användningen av SMS vilket styrks
av resultatet från enkätstudien, Tabell 5-13. VA-chefen poängterar att de försöker vara noga med att meddela alla direkt berörda vid en driftstörning. De
kommunicerar också alla typer av avvikelser så tidigt som möjligt och kontinuerligt i syfte att konsumenterna skall känna förtroende för och trygghet för
de tjänster som tillhandahålls. Målgruppen för kommunikationen är berörda
konsumenter och man strävar efter en god träffbild inom målgruppen utan
att nå alltför många andra konsumenter utanför målgruppen.
Kommunikatör och vattenproducent 2 tror att SMS-tjänsten kan vara
en av orsakerna att konsumenterna nåtts av informationen vilket styrks av
resultatet från enkätstudien, Tabell 5-13. Man upplever att ju fler som själva
registrerar kontantkort eller företagsmobiler, desto fler når man.
VA-chef för vattenproducent 3 resonerar att träffbilden inte är så bra och
att man bör se över varför den inte är bättre. Trots sämre träffbild så uppger
de konsumenter som fått information att de är nöjda med den. VA-chefen
resonerar att det kan bero på att informationen svarat på konsumenternas
frågor, att händelsen gått snabbt att åtgärda och att konsumenterna troligen
inte har fått några störningar i form av t.ex. brunt vatten. Dock anger en
av tre konsumenter att de upplevt någon förändring i dricksvattenkvalitet,
tryck eller att vattnet varit avstängt, Figur 5‑1. Ventiler har varit stängda
under 1–5 h under dessa händelser. Informationsmaterialet som getts till
konsumenten kan ha svarat på de frågor som konsumenten hade och resulterat i nöjda konsumenter. Kommunikatören anger att man ser över möjligheterna att kunna skicka ut direktmeddelanden via SMS.
Vattenproducent 4 uppger att de gärna sett en bättre träffbild. Vid större
händelser har man själva följt upp träffbilden och den har vid dessa tillfällen
varit bättre.
VA-chef för vattenproducent 5 resonerar att man vid akuta händelser inte
hinner gå ut med information och att detta kan ha bidragit till den sämre
träffbilden. Man överväger att börja använda SMS och hoppas att denna
ska förbättra träffbilden. Kommunikatören för vattenproducent 5 anger att
man först vill förbättra träffbilden och sedan arbeta med informationen som
går ut till konsumenterna.
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5.3.1

Generell information kring ledningsnätet

Konsumenterna tillfrågades hur nöjda de är generellt med den information de får om underhåll av ledningsnätet. Medel ligger på 3,2 och 2,9 för
påverkat respektive opåverkat område. Betyget är något högre för påverkat
område. Dessa konsumenter har fått information rätt nyligen och detta kan
ha påverkat betyget. Vattenproducent 1 har ett högre medelvärde medan
andra vattenproducenter får ett lägre värde, Tabell 5-14.
Tabell 5-14

Konsumenterna tillfrågades hur nöjda de är generellt med den information de får om underhåll av led‑
ningsnätet. Nöjdhet med informationen angavs på en skala från 1 till 5 där 1 motsvarar ”inte nöjd” och 5
motsvarar ”mycket nöjd”.

Vattenproducent
Samtliga
1
2
3
4
5

Område
Påverkat

Inte nöjd
(1)

2

3

4

Mycket
nöjd (5)

Ej svar

Medel

17%

13%

26%

18%

Opåverkat

22%

14%

25%

15%

16%

7%

2,9

Påverkat

10%

8%

27%

19%

34%

2%

3,6

Opåverkat

19%

14%

22%

17%

19%

8%

3,0

Påverkat

12%

13%

27%

17%

24%

7%

3,3

Opåverkat

23%

14%

29%

12%

15%

7%

2,8

Påverkat

20%

19%

21%

17%

18%

6%

2,9

Opåverkat

24%

15%

27%

17%

10%

7%

2,7

Påverkat

31%

15%

24%

14%

13%

3%

2,6

Opåverkat

32%

14%

19%

16%

11%

7%

2,6

Påverkat

17%

15%

28%

19%

17%

4%

3,0

Opåverkat

16%

14%

26%

16%

21%

6%

3,1

41

23%

4%

3,2

6

Resultat delstudie C:
Konsumenters val av
kommunikationskanal samt
nöjdhet med information

Enkätstudien genomfördes hos vattenproducent 6. Antalet intervjuade
kommuninvånare anslutna till det kommunala dricksvattennätet var 824.
Yngsta personen som intervjuades var 21 år.

6.1

Allmän information kring dricksvatten

Konsumenterna tillfrågades var de skulle söka efter allmän information
kring sitt dricksvatten. En större andel yngre personer svarar att de skulle
använda sociala medier jämfört med äldre personer. En större andel äldre
personer svarar att de skulle kontakta kommunen eller vattenproducenten
jämfört med yngre personer.

Figur 6‑1

Konsumenterna fick frågan ”Var skulle du söka efter allmän
information som rör ditt dricksvatten?”.

Konsumenterna tillfrågades varifrån de senast fick allmän information kring
deras dricksvatten. Vanligaste kanalen som man fått information från är
informationsblad från kommunen, men strax efter kommer dagstidning
och att man själv sökt information på internet. Tjugo procent uppger att de
inte har fått någon information. Yngre personer har mer sällan fått information via dagstidningar i jämförelse med äldre personer. Fler yngre personer
uppger att de inte fått någon information kring sitt dricksvatten. Fler yngre
än äldre uppger att de själva sökt information på internet.
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Figur 6‑2

Konsumenterna fick frågan ”Varifrån fick du allmän information
om ditt vatten senast?”

Konsumenterna tillfrågades hur de skulle vilja få information kring sitt
dricksvatten. Informationsblad från kommunen favoriseras av alla åldersgrupper. Åldersgrupperna 50–64 samt ≥65 föredrar dagstidningar jämfört
med yngre personer. Yngre personer föredrar mail och de i åldersgruppen
35–49 föredrar sms-meddelande.
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Figur 6‑3

6.2

Konsumenterna fick frågan ”Hur skulle du vilja få allmän
information som rör ditt dricksvatten?”

Vem kontaktar konsumenten om det
har skett en förändring i vattenkvalitet?

Om man upplever en förändring i vattenkvalitet så kontaktar majoriteten
av konsumenterna kommunen eller vattenproducenten. Majoriteten av de
tillfrågade bor i villa eller radhus och därför är underlaget för hyresrätt och
bostadsrätt mycket litet. Oavsett om man har förändrad vattenkvalitet eller
vattnet är avstängt så verkar man vända sig till samma informationskälla.
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Figur 6‑4

Konsumenterna fick frågan vem de skulle kontakta om deras
vatten har stängts av eller om man upplevt förändring i dricks‑
vattenkvaliteten.

6.3

Information när det skett något

6.3.1

Oplanerat avbrott

Elva personer hade upplevt oplanerat avbrott i dricksvattenleveransen den
senaste månaden. De hade fått information enligt följande: Dörrknackning
(2), Informationsblad från vattenproducenten i trapphus eller i brevlåda
(1), Sökte efter information själv på kommunens hemsida (1), Sökte efter
information själv på vattenproducentens hemsida (2). Fem personer uppger
att de inte fick någon information. Alla konsumenter som fått eller själva
sökt information var nöjda med informationen. Konsumenten som själv
sökte efter information på kommunens hemsida kontaktade kommunen
för ytterligare information och var sedan nöjd med svaret. En person som
inte fick någon information kontaktade själv kommunen och var nöjd med
informationen.
6.3.2

Planerat avbrott

Fjorton personer har upplevt ett planerat avbrott i dricksvattenleveransen
den senaste månaden. De har fått information enligt följande: Informa45

tionsblad från kommunen i trapphus eller i brevlåda (5), informationsblad
från vattenproducenten i trapphus eller i brevlåda (5), informationsblad
från hyresvärden/bostadsrättsföreningen i trapphus eller i brevlåda (2),
informationsblad från kommunen i trapphus eller i brevlåda och informationsblad från vattenproducenten i trapphus eller i brevlåda (2). Alla utom
en konsument var nöjd med informationen och kontaktade inte vattenproducenten eller kommunen. En konsument hade fått informationsblad från
vattenproducenten i trapphus eller i brevlåda. Denna konsument var inte
nöjd med informationen då hen hade velat få längre framförhållning samt
att informationen inte beskrev var man kunde hämta dricksvatten. Konsumenten kontaktade inte någon.
6.3.3

Förändrad vattenkvalitet – färg, lukt och smak

Tolv personer hade upplevt förändrad vattenkvalitet med färg den senaste
månaden. De konsumenter som har fått information fick detta genom:
Dörrknackning (1), Sökt efter information själv på kommunens hemsida
(1), Sökt efter information själv på vattenproducentens hemsida (1). Alla
var nöjda med informationen de fått. De två konsumenter som sökt på
internet valde att kontakta vattenproducenten och var nöjda med informationen de fick. Sju konsumenter fick inte någon information från vattenproducent eller kommun kring varför förändringen uppstått. Två av dessa
konsumenter valde att kontakta kommunen respektive vattenproducenten.
De var nöjda med informationen de fick. Två konsumenter som uppgett
att de inte har fått information uppger att de kontaktade grannar/bekanta
för att få information. Dessa personer valde att inte kontakta någon annan.
En person hade upplevt förändrad vattenkvalitet med lukt under senaste
månaden. Denna konsument fick ingen information och valde att kontakta
vattenproducenten. Konsumenten fick inte något svar och var därför inte
nöjd. Vattenproducent 6 anger i intervjun att kommunikationsavdelningen
har strukturerats om sedan enkätstudien genomfördes för att säkerställa att
konsumenterna får svar på sina frågor.
Fyra personer hade upplevt förändrad vattenkvalitet med smak under
den senaste månaden. Tre personer uppger att de inte fått någon information. En av dessa tre personer kontaktade vattenproducenten. Personen var
inte nöjd med informationen ”Nej, jag fick inte tillräckligt med information”. En person uppger att den sökt efter information själv på vattenproducentens hemsida. Personen var nöjd med informationen som hittades.
Personen kontaktade vattenproducenten och var nöjd med svaret.
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7

Diskussion

7.1

Kommunikations- och informationsstrategier

Kommunikationsstrategier och rutiner skiljer sig mellan de kommuner som
deltagit i denna studie. Generellt går alla larm till arbetsledaren i beredskap
som sedan avgör vem som ska informeras internt och externt. Det är endast
hos vattenproducent 4 som kommunikationsavdelningen avgör vilka konsumenter som bör informeras.
Valet av kommunikationskanaler varierar mellan vattenproducenterna.
Vilka kanaler man väljer att använda sig av beror ofta på vilken typ av händelse som skett. Hemsidan utgör stommen i kommunikationen och alla vattenproducenter informerar via den egna eller kommunens hemsida. Även
konsumenterna söker sig till hemsidan. Nästan två tredjedelar av konsumenterna hos vattenproducent 6 anger att de skulle söka allmän information på vattenproducentens eller kommunens hemsida. Sociala medier är
en mindre vanlig kommunikationskanal hos vattenproducenterna. Vissa
vattenproducenter upplever att sociala medier fungerar bra medan andra
har valt bort dessa. Att vara aktiv på sociala medier kräver att man har resurser för att hålla dessa uppdaterade och för att kunna bemöta konsumenters frågor och diskussioner. Endast ett fåtal av konsumenterna från vattenproducent 6 anger att de fått eller vill få allmän information kring sitt
dricksvatten från sociala medier. I en studie av ett antal kriser, dock inte
vattenrelaterade, så angav myndigheterna den egna hemsidan som centrum
för all extern kommunikation [8]. I studien [8] varierade valet av kommunikationskanaler men flertalet ansåg att t.ex. Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), nyhetsmedier och Facebook bör användas utöver den egna
hemsidan beroende på krisens art. Fördelarna med de digitala kommunikationskanalerna uppgavs vara att de ger möjlighet till direktkontakt med
kommuninvånarna, att det gör det lätt att rätta felaktiga uppgifter, att det
går snabbt och går att använda dygnet runt . Man konstaterar dock att i den
akuta fasen av en kris så är nyhetsmedia fortfarande viktig för distribution
av information. Man bör även beakta att användningen av medier skiljer sig
åt i olika delar av målgruppen man vill nå ut till. I denna studie anger äldre
att de fått allmän information kring sitt dricksvatten via dagstidning medan
denna kanal endast når några få i åldersgruppen 20–34. Å andra sidan söker
denna åldersgrupp oftare efter information själv på internet och använder i
högre grad sociala medier för att ta del av samhällsinformation.
I denna studie ser vi att ju större andel konsumenter som anger att de har
fått information, desto högre är den genomsnittliga nöjdheten med informationen. Enkätstudien kan emellertid inte visa varför konsumenter var
mer eller mindre nöjda. För att förstå detta behövs en genomgång och analys av varje informationsmaterial som gått ut till konsumenterna vid varje
händelse, vilket i detta fall inte var möjligt. Direkt kommunikation verkar
generellt nå flest konsumenter, men det fanns å andra sidan händelser i vår
studie där man använt direkt kommunikation men inte nått någon med
informationen.
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Forskning visar att en hög grad av tillit och förtroende bland konsumenter är viktigt för en god hantering av såväl små som större kriser. Viktiga parametrar för att bygga upp och upprätthålla tillit och förtroende är
att ansvariga visar öppenhet och att de håller konsumenterna informerade.
Myndigheters kriskommunikation har som första syfte att hjälpa och skydda
medborgarna. Detta verkar skifta något när vattenproducenten organiseras
i bolag där kundfokus istället råder. Kommunikationsstrategierna syftar då
istället till att nå berörda konsumenter. En del vattenproducenter anger att
målgruppen för kommunikationen är berörda konsumenter och man strävar efter en god träffbild inom målgruppen men att det är bättre att nå
fler konsumenter utanför målgruppen för att försäkra sig om att minst nå
målgruppen. Andra vattenproducenter kommunicerar mer direkt med de
drabbade, med risk att missa några inom målgruppen. Det finns för- och
nackdelar med båda angreppssätten. Om konsumenter alltid får information kan man tänka sig att de blir avtrubbade. Å andra sidan kan det bygga
förtroende i och med att vattenproducenten har en regelbunden kommunikation med allmänheten. Detta kräver dock vidare forskning för att kunna
dra några slutsatser.
Vattenproducent 4 resonerar att Vattentjänstlagen med tillhörande ABVA
(Allmänna bestämmelser vatten avlopp) är bristfällig gällande huvudmannens skyldighet att informera kring planerade och oplanerade avbrott till
konsumenten d.v.s. att den saknar kundfokus. Vattenproducenten resonerar
att kunderna måste få välja hur de vill bli informerade och de måste kunna
få information från sitt VA-bolag när de vill, inte när VA-bolaget vill. Transparens och tillgänglighet är viktigt och trots att det inte är enkelt att nå ut
med information så anser sig vattenproducenten skyldig att försöka.

7.2

Tillfällen då det är svårt
att nå ut med information

Generellt är det svåra att nå konsumenterna initialt. Så fort konsumenten
fått vetskap om händelsen så kan hen börja söka efter information själv och
hålla sig uppdaterad. SMS-tjänsten uppfyller i så fall detta behov. Vattenproducenterna uppger att det generellt är svårt att nå ut med information
angående driftstörningar på nätterna, då man inte vill väcka folk i onödan.
Vissa typer av händelser kan vara självmarkerande, t.ex. när det är trycklöst
och inte kommer vatten ur kranen. Vid dessa händelser börjar folk själva att
söka efter information och det är viktigt att informationen är tillgänglig och
är lätt att hitta på t.ex. hemsidan. Även vattenproducent 3 uppger att det
är svårt att nå ut med information på kvällar och helger. Vattenproducent 3
har upplevt att det kommer fler klagomål kring bristfällig information vid
dessa tidpunkter. Man undersöker just nu vad som kan göras för att förbättra kommunikationen vid dessa tider. Vattenproducent 1 uppger att det
även kan vara svårt att nå ut med information i områden med många sommarstugor där ägarna inte är permanentboende. Även om det i vår studie
endast inträffade ett fåtal händelser under helger, så antyds också i konsumentenkäten att vattenproducenterna har svårare att nå ut med information
vid sådana tillfällen.
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Vid planerat underhåll finns en risk att konsumenter boende i flerfamiljshus inte informeras. Vattenproducent 3 har återgett en händelse där just
detta skett. Vattenproducent 3 hade stora planerade utbyten av ledningsnätet. Man informerade endast fastighetsägaren och förväntade sig att fastighetsägaren skulle informera konsumenterna, vilket inte skedde. Efter denna
händelse har man ändrat rutin och informerar nu både fastighetsägare och
konsumenter. Vattenproducent 6 uppger att om arbetet berör en hyresvärd
så kontaktar man hyresvärden och överlåter till hyresvärden att informera
boende. Det har att göra med att fastighetsvärden är den formella kunden
och då är det deras ansvar att informera. Vid oplanerade händelser riktar
man sig direkt till konsumenterna för att undvika att information kan försvinna på vägen. Även vattenproducent 5 anger att det varit vid planerade
händelser som man märkt att man haft kommunikationsmissar. Man ser
just nu över dessa rutiner.
Konsumenter från vattenproducent 6 som upplevt förändrad lukt, smak
eller färg på vattnet anger att de vanligtvis letat upp orsaken till förändringen själva. Man har sällan fått någon information utan man frågar grannar/bekanta eller söker på internet själv. Det är därför viktigt att hemsidan
hålls uppdaterad med aktuell information kring händelser i området och
allmän information till konsumenten kring vattenkvalitet. De konsumenter
som har valt att kontakta vattenproducent eller kommunen har vid de flesta
tillfällen fått tillfredsställande svar på sina frågor, enligt vår delstudie av vattenproducent 6.

7.3

Målgrupp för kommunikation

Terminologin varierar mellan vattenproducenterna när det gäller benämning av konsumenten och en vattenproducent kan använda flera termer
men i olika sammanhang. Termer som används bland de intervjuade vattenproducenterna är konsumenter, kunder, abonnenter, brukare, invånare
respektive ägare. Konsumenter är ett brett begrepp som använd av flera vattenproducenter för att beskriva alla som använder vattnet. Kunder och abonnenter används av vissa vattenproducenter för att benämna de som betalar
för vattnet det vill säga fastighetsägaren, men ibland inkluderas även övriga
invånare i begreppet. Ägare användes som begrepp av en vattenproducent då
i princip alla kommuninvånare är delägare i bolaget. Det är oklart om dessa
skillnader i terminologi avspeglas i sättet att kommunicera och hur informationen mottas av konsumenter. Möjligtvis kan terminologin indikera
att man ser, och behandlar, mottagaren av informationen som en homogen grupp. Detta framkommer även när man ser till vattenproducenternas
kommunikationsrutiner. Av dessa framgår att informationen som går ut till
konsumenten enbart avgörs av vilken typ av händelse som inträffat. Man
formulerar inte budskapet olika beroende på var händelsen skett (t.ex. centralort eller ytterområde) eller anpassat för särskilda åldersgrupper. Vissa av
vattenproducenterna har uppmärksammat behovet av att gå ut med information på flera språk men ingen vattenproducent hade vid intervjutillfället
en utarbetad strategi för detta. Det kan också finnas oroliga konsumenter
som behöver bemötas med särskilt utformad information. Målgruppen är
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alltså mycket heterogen och för olika delar inom målgruppen kan informationen som delas ut behövas utformas olika, men med samma budskap
om en inträffad händelse. Underlaget från den här studien är emellertid för
litet för att kunna ge konkreta rekommendationer om hur information om
händelser på bästa sätt kan målgruppsanpassas och kommuniceras.

7.4

Konsumentnöjdhet

Vattenproducenterna arbetar aktivt med att följa upp kundnöjdhet där flera
av vattenproducenterna använder sig av SKL. Vattenproducent 3 deltar i
SKL och genomför egna undersökningar för att följa upp kundnöjdhet. I
områden med omfattande problem har man också tillfrågat samtliga konsumenter för att få en klar bild av läget och kunna utföra korrekta åtgärder. I SKLs undersökningar ligger man generellt väldigt stabilt med mindre
variationer. SKL följs noga för att se eventuella nya tendenser. Även vattenproducent 5 använder SKLs undersökning för att följa upp kundnöjdhet.
Utifrån resultaten utvärderar man vad som är bra och dåligt, både internt
och i jämförelse med övriga kommuner som är med i undersökningen. Från
utvärdering ser man vilka åtgärder som kan behövas genomföras för att förbättra situationen. För klagomål finns ett system för felanmälan där allting
samlas in, klagomålen går man sedan igenom allt eftersom och ser hur de
ska hanteras och slutligen görs det en sammanställning. Vattenproducent
2 följer upp kundnöjdhet via en kundenkät som skickas ut till invånarna
vartannat år. För vattenproducent 1 har man noterat att kunderna generellt har varit nöjda med sitt vatten. Detta har man sett i både internt och
externt genomförda kundenkäter. Klagomål som mottas från konsumenter
dokumenteras och åtgärdas i ett verksamhetssystem. Mindre klagomål kan
lösas snabbt men är det är mer omfattande bakomliggande orsaker så kan
en utredning startas för att lösa avvikelsen. Den insamlade information från
konsumenterna används som ett underlag för övergripande planering och
förbättringsarbete samt åtgärdsplaner. Vattenproducent 6 har under 10 års
tid årligen genomfört en marknadsundersökning med hjälp av ett konsultföretag via telefonintervjuer. Kundindex brukar vara högt och konsumenterna brukar vara nöjda. Kundundersökningen används för att studera om
någon fråga avviker från trenden. Gissningsvis ger SKL ett grovt mått på
kundnöjdhet och något sort kvitto på att vattenproducenten gör rätt eller
fel, men det är svårt att detaljerat utvärdera effekter av kommunikationsstrategier. I vår undersökning kunde vi inte heller se varför konsumenterna
var mer eller mindre nöjda, om det har att göra med relationen mellan vattenproducent och konsument i allmänhet i de olika kommunerna eller om
det är kopplat till om kommunikationen är målgruppsanpassad eller sker
på ett effektivt sätt eller något helt annat. Fördjupade undersökningar om
detta skulle behövas.
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8

Rekommendationer

I denna studie har undersökts hur informations- och kommunikationsstrategier implementeras i flera kommuner. Konsumenternas nöjdhet med
informationen har undersökts vid normala driftstörningar på ledningsnätet.
Nedan följer lärdomar och rekommendationer till kommuner och dricksvatten-producenter kring hur kedjan händelse-beslut-kommunikation kan
utvecklas vidare.
Rutiner:
• Det är viktigt att ha fastställda och dokumenterade rutiner för hur kommunikation ska ske internt och externt vid olika typer av händelser. Rutinerna ska regelbundet följas upp och utvärderas.
• Följ regelbundet upp nöjdhet hos konsumenterna och utvärdera kontinuerligt resultatet. I denna studie var till exempel konsumenter som
upplevt problem med dricksvattenkvalitet och/eller vattentryck mindre
nöjda än konsumenter vars vatten stängts av. Mer kunskap behövs om
vid vilka tillfällen konsumenterna är mindre respektive mer nöjda med
informationen de har fått och vilka faktorer som bidrar till detta.
• Missar i kommunikationen medför ett ökat antal inkommande samtal
till kundtjänst. Som en del i arbetet i att förbättra kommunikationsrutinerna ska sådana händelser alltid följas upp.
• Det är svårare att nå ut med information under kvällar och helger samt
till områden där ägarna inte är permanentboende. Ytterligare studier
behövs för att förbättra träffbilden vid dessa tillfällen.
Målgrupper:
• Målgruppen är nästan alltid heterogen och behöver karakteriseras så att
informationen kan anpassas för exempelvis olika geografiska områden,
åldersgrupper, för oroliga och missnöjda konsumenter, samt för konsumenter med annat modersmål än svenska. Exempelvis skiljer sig medieanvändandet mellan yngre och äldre personer och detta är viktigt att
beakta både när man går ut med allmän information kring dricksvattnet
och vid dricksvattenrelaterade händelser.
• För att undvika att information försvinner på vägen så är det viktigt att
i största möjliga mån rikta sig direkt till konsumenterna och undvika
mellanhänder (exempelvis när fastighetsägaren och konsumenten inte är
samma person).
Kommunikationskanaler:
• Hemsidan utgör stommen i kommunikationen och konsumenter söker
självmant information på internet och hittar till hemsidan. Hemsidan
bör därför hållas uppdaterad och ha information som är anpassad till
målgruppen.
• Direkt kommunikation, t.ex. via SMS, är ett effektivt sätt att nå ut till
berörda konsumenter, men träffbilden för olika kommunikationskanaler
kan variera mellan olika kommuner och bör därför undersökas ytterligare.
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