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1 Logga in
Logga in på http://www.vass-statistik.se/ så kommer du till följande startsida:
För att kunna logga in måste du vara registrerad som användare i VASS, vilket din lokala
systemansvariga kan hjälpa dig med.

När du väljer ”logga in” kommer du till följande sida – har du glömt lösenordet kan du få det skickat
till din e-post. Om du inte får någon e-post med nytt lösenord kan du be din lokala systemansvariga
att skapa ett nytt lösenord till dig, som du sedan själv kan ändra.

Startsidan i VASS har nu följande delar:

Här matar du in data i
undersökningar

Här hanterar du ditt
konto

Här söker du ut data
från undersökningar
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2 Indata – Mata in uppgifter
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De undersökningar som är öppna för inmatning visas här.

2.1 Besvara undersökningen
Mata in data genom att klicka på undersökningens namn.

När man valt ”Besvara undersökning” väljer man vilka kommuner man vill svara för (gäller kommuner
som samarbetar eller VA-organisationer med flera kommuner). I anläggningsundersökningarna (t.ex.
Vattenverk) väljer man vilka anläggningar som man vill mata in data för. Lokal systemansvarig kan
göra ett urval först, så att bara de verk som man vill lägga in data för syns.
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I bilderna nedan ser man hur många frågor undersökningen består av och hur många som är
besvarade.

2.2 Jämföra med fjolårets undersökning
Det är möjligt att läsa in uppgifter från fjolårets undersökning, välj ”Jämför med xx-undersökning”

Fjolårets värden visas till vänster, är det oförändrat klickar man på den röda markeringen så att den
blir grön. För att man samtidigt ska göra en kvalitetskontroll går det bara att markera en fråga i taget.
När man sedan sparar läggs värdena in i årets undersökning. Här går det även att spara data till Excel,
för kontroll och komplettering.
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2.3 Eget urval

Om lokal systemansvarig fördelat frågorna i undersökningar mellan flera undersökningsansvariga
kommer undersökningsansvarig åt detta urval genom att välja ”Eget urval” enligt bilden till höger
nedan.

Det går även att själv anpassa urvalet, under Anpassa frågeurvalet. Följande formulär kommer då
upp, där klickar man i den vänstra kolumnen på de frågor som man själv ska besvara.

2.4 Frågeformuläret
Så här ser frågeformuläret ut:
Kod

Fält för att mata in svar

Kvalitetskoder

Nyckeltalsberäkning – nytt!

Frågans definition
syns om man klickar
på

i

Om kommentarer är
inlagda syns en bock
i pratbubblan
Fjolårets värde
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Genom jämförelsen med fjolårets värde kan man hålla koll på att det inte blir t.ex. fel enhet. Håller
man pekaren över procenttalet syns även fjolårets värde. Det spelar ingen roll om man använder
kommatecken eller punkt för att ange decimaltal.

Använd gärna kommentarsfälten. ”Egen kommentar till svaret” kan användas som stöd till nästa års
undersökning och kan bara ses av egna organisationen, kommentaren sparas till nästa år.
”Kommentarer till svaret” kan ses av alla, här kan ni t.ex. lägga in vilken typ av fastighet en parameter
avser. OBS! Tanken är att ”Kommentar till svaret” är en kommentar till det aktuella svaret och kan
alltså variera från år till år, den sparas inte i kommentarsfältet till nästa år. Men det går nu att se
fjolårets kommentar genom att hålla markören över fjolårets svar. Finns det en kommentar visas den
där:

Spara data görs genom att klicka på Spara, där finns tre val; spara och gå tillbaka till översikten över
frågorna i undersökningen, spara och gå till nästa frågekategori eller spara och stanna kvar i
formuläret:

Kvalitetskod måste vara markerat för de frågor man besvarat, annars går det inte att spara.
Besvarad fråga med kvalitetskod markerad får en bock till vänster om frågan och rutan med
kvalitetskoden blir grå.
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Frågor med asterisk är obligatoriska frågor, vilket innebär att alla dessa måste vara besvarade för att
hela undersökningen ska kunna klarmarkeras.

2.4.1 Kvalitetskoder
Syftet med kvalitetskoderna är dels att visa säkerheten på värdet i samband med analys av statistik,
dels en kontroll innan man kan spara uppgifterna.
De alternativ som finns när man besvarar en fråga är:
•

Skriva in ett värde.

•

Om man saknar uppgifter men frågan är relevant – välj Data saknas i rullgardinen

•

Om frågan inte är relevant – välj Ej relevant i rullgardinen, skriv inte 0. OBS! frågor som kan
besvaras med ett värde som kan bli något annat än 0 ska besvaras med 0. Om man saknar
eget avloppsreningsverk skriver man 0, däremot svarar ”Ej relevant” på följdfrågor, som t.ex.
hur stor volym avloppsvatten som behandlats i verket.

De två sista punkterna innebär att fältet lämnas tomt. Ett nollvärde som inte ska vara 0 ger fel vid
statistisk bearbetning.
Om ett värde skrivs in väljer man även kvalitetskod. Syftet med detta är att vid analyser ska det gå
att se hur säkra uppgifterna är. De alternativ som finns är:
•

Exakt - Man vet med säkerhet att siffran stämmer

•

Beräknat - Beräknat värde med ev. felmarginal

•

Uppskattat - Tillräckligt underlag saknas men man har gjort en kvalificerad uppskattning

För en del av de obligatoriska frågorna finns spärrar, där det inte går att svara 0 eller välja ”Ej
relevant”. Det är frågor som vi anser är viktiga och där det inte är rimligt med 0 som svar. De flesta
frågor som ingår i nyckeltal kan inte besvaras med ”data saknas”, eftersom nyckeltalen inte kan
beräknas om det inte finns något värde. Försök göra en uppskattning i stället.
2.4.2 Knapp för beräkning av nyckeltal
Till höger som svarsfältet finns en det en knapp

för de frågor som ingår i nyckeltal.

Klickar man på den knappen efter att formuläret sparats visas beräknat nyckeltal och vilka övriga
frågor som ingår i nyckeltalet. Är inte alla data inlagda än kan förstås nyckeltalet inte beräknas.
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2.4.3 Klarmarkera en undersökning
Syftet med att klarmarkera undersökningen är att den som lämnat svar ska kontrollera dem innan de
”skickas in” till databasen.
När man klarmarkerar en undersökning kan man antingen välja att klarmarkera sin egen del eller hela
undersökningen. Att klarmarkera hela undersökningen förutsätter att alla obligatoriska frågor är
besvarade. Försöker man klarmarkera ändå får man ett felmeddelande. Om man inte kan besvara en
obligatorisk fråga, använd ”Data saknas”.

Vid klarmarkering kontrolleras att alla obligatoriska frågor är besvarade. Detta tar en liten stund.
Sedan kommer det upp ett fönster med de frågor som inte är besvarade. Du har nu chans att
kontrollera att alla svar är rätt ifyllda och att inga frågor har missats.
Nästa flik innehåller de nyckeltal som beräknats utifrån svaren:
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Här kan man se fjolårets värde och det går även att skriva ut resultaten till Excel. Den sista fliken
innehåller själva svaren tillsammans med fjolårets svar. De båda flikarna utgör en slutlig granskning
och kontroll av att det inmatade är riktigt. Är något fel går man tillbaka till undersökningen och
ändrar. Verkar allt rätt klarmarkerar man undersökningen. Observera att om flera personer lagt in
svar måste sista person klarmarkera hela undersökningen, inte bara sin egen del. En bra rutin kan
vara att lokal systemansvarig sköter detta.

Det går att komplettera och ändra uppgifter fram till undersökningen stängs. Glöm bara inte att
klarmarkera undersökningen på nytt.
Om du hittar fel i data från tidigare undersökningar – kontakta vass@svensktvatten.se så kan data
justeras.
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Det finns några olika alternativ att söka ut resultat från VASS:

3.1 Hantera sökmallar
Har man skapat sökmallar tidigare syns dessa i en lista. Här kan man välja att skapa en ny mall,
redigera en befintlig, använda en befintlig eller radera en mall (om man själv skapat den).

3.1.1 Skapa ny sökmall
Vill man skapa en ny mall eller göra en utsökning väljer man ”Skapa ny” och kommer då till följande
formulär:
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OBS! Om du vill söka ut en anläggningsundersökning ska du välja Anläggning i stället för Kommun i
Typ av undersökning:

För att välja undersökningar, kommuner, frågor och nyckeltal går man in under Redigera för
respektive ruta:

Formulären fungerar enligt följande:
På vänstra sidan finns valmöjligheterna - undersökning/kommun/fråga/nyckeltal beroende på vilket
av valen som man är inne i. Ställ pekaren på en undersökning:
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Klicka på enkelpilen och undersökningen ska hamna i den högra kolumnen:
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Spara.
Övriga formulär fungerar på samma sätt. Pilarna i mitten betyder följande:
Allt som är listat i vänstra sidan väljs och flyttas
över
Den rad som är markerad flyttas över
Den rad som är markerad till höger tas bort från
urvalet
Alla rader tas bort från urvalet

När man väljer kommuner finns möjligheten att filtrera utifrån storlek, län, SKL:s
kommungruppsindelning eller Regionalt bolag (klicka först på Filter för att få fram valen):
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Vilka frågor som kan sökas ut beror på vilka undersökningar som valts.
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Att söka ut nyckeltal fungerar på samma sätt.
3.1.2 Redigera sökmall
Fungerar på samma sätt som att skapa ny, välj den sökmall som du vill redigera, gör ändringar och
spara. Här kan du även utgå från en tidigare mall, ändra något i valen och sedan välja ”spara som ny
mall”. OBS! byt först namn på sökmallen i rutan högst upp innan du väljer ”spara som ny mall”.
3.1.3 Gör en sökmall för egna val
Om man ofta vill söka ut data för samma kommuner, t.ex. i en samverkande organisation eller
kommuner som man ofta jämför sig med, kan man skapa en sökmall kallad t.ex. ”sökmall favoriter”
som innehåller dessa kommuner. Välj ut de kommuner som ska vara med i utsökningen, gör mallen
synlig inom organisationen (se bild nedan) och spara mallen. Nästa gång som man vill göra en
utsökning i form av en jämförelse med ”favoriterna” väljer man att redigera den sökmallen, ändrar
namnet och sedan ”Spara som”. Sen går det bra att välja undersökning, frågor etc. som vanligt.

3.1.4 Använd mallen
När man sedan vill ladda ner eller presentera data går man in under Använd mallen:

3.1.4.1 Ladda ner i Excel (direkt)
Laddar ner de data som valts i sökmallen direkt till Excel.
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3.1.4.2 Anpassa och ladda ner i Excel
Här kan man först välja att anpassa data innan man laddar ner till Excel (Låg tidigare under
Inställningar i utsökningsformuläret).

Kommentar till uppgiften, Egna anteckningar och Signatur (vem som besvarat frågan) kan visas som
”Inga” (standard), ”Egen cell” (en egen rad eller kolumn) samt Tooltip (syns när man håller markören
över cellen).
Valet ”Lista radvis – Nej” innebär att kommunsvaren kommer kolumnvis i Excel, ”Ja” innebär att
svaren hamnar radvis.

Kolumnvis utsökning

Radvis utsökning
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Ta med formler tar med formlerna för nyckeltalen.
Ta med kvalitetskoder visar kvalitetskoder som tooltip.
Färga svaren enligt kvalitetskoderna färgar cellerna enligt följande färger:
Exakt
Beräknat
Uppskattat
Data saknas
Ej relevant

Celler med data saknas eller Ej relevant färgas upp i samtliga tre varianter ovan.
Efter eventuella justeringar kan man ladda ner data till Excel.
3.1.4.3 Visa tematiskt i kartan och Jämför med referenskommun i kartan
”Visa tematiskt i kartan” och ”Jämför med referenskommun i kartan” beskrivs under kapitel 3.2 och
3.3

3.2 Tematiska kartpresentationer (från sökmallar)
Här kan man presentera sina utsökningar, både svarsdata och nyckeltal, i kartan. För att kunna
presentera något måste man först ha skapat en sökmall, se kapitel 3.1. Det går bara att presentera
data från en undersökning i taget, det går alltså inte att t.ex. jämföra flera år.
Först väljer man mall, klicka på sökmallen och välj sedan OK längst ner på sidan.

Nu kommer man till sidan Kartpresentation och inom parentes finns namnet på den sökmall man
valde i förra steget:
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Välj om du vill presentera ett svar eller ett nyckeltal från rullisterna. Valen styrs av vad som fanns
med i sökmallen du skapat.

Klicka på Inställningar: här kan du ändra rubriken i presentationen och ändra färgerna. Default är att
det lägsta värdet är rött och det högsta grönt, men man kan antingen välja att vända på ordningen på
färgerna (dvs. grönt blir lägst och rött blir högst) eller välja egna färger för de olika intervallerna:

Efter dessa inställningar väljer man Ladda kartan och en bild liknande denna ska komma upp:

Grå kommuner är de som inte besvarat frågan/undersökningen.

Här väljer man vilka lager som ska vara tända, det går t.ex. att släcka hav och sjöar
Om den är gråmarkerad kan man klicka på en kommun och få upp svaret/nyckeltalet
för kommunen
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Utskriftsfunktion
Intervallerna är som default skapade som fyra lika stora intervall mellan lägsta och högsta värde. Det
kan ibland bli lite konstig fördelning, men det går att ändra på dessa. Antingen gör man det genom
att ”dra” i markörerna mellan färgerna (bilden till vänster nedan), eller manuellt ändra intervall
genom att först klicka på
och sedan skriva in gränserna för intervallen samt min- och maxvärde
(bilden till höger nedan). Det kan ibland behövas om det visar sig finnas orimligt låga eller höga svar.

3.3 Referens-kartpresentationer (från sökmallar)
Välj först sökmall som för tematisk kartpresentation. Välj sedan referenskommun, den kommun som
kartan ”utgår” ifrån och som redovisas som gul i presentationen. Default är att kommuner med högre
värden visas med grönt, lägre värden med rött men det kan man skifta.

Även här kan man ställa in vilka lager som visas och få svarsdata om man klickar på kommunen, se
föregående kapitel.

3.4 Ladda ner data i Excel (från sökmallar)
Fungerar på samma sätt som att gå via ”Använd sökmall”, se kapitel 3.1.4
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3.5 Ladda ner rapporter

den 22 januari 2018

Här finns färdiga rapporter med diagram eller tabeller samt underlag till Hållbarhetsindex.

Hållbarhetsindex – tar fram underlag inför att man ska besvara Hållbarhetsindex.

Taxerapport – en standardrapport för de senaste årens taxestatistik, som pdf. Innehåller bland annat
diagram över anläggningsavgifter typhus A och brukningsavgifter typhus A och B samt förhållanden
mellan fast och rörlig taxa.
Driftrapporter – här finns tre varianter:

Standardrapporten är förgenererad med diagram för nyckeltalen.
Standardrapport med egna värden innehåller nyckeltalen, med det egna värdet inlagt.
5-års jämförelserapport skapar tabeller med de senaste 5 årens nyckeltal.
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3.6 Titta på avslutade undersökningar
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Ett enkelt sätt att se vilka svar man lämnat samt kommentarer från tidigare undersökningar.

Välj Avloppsverk, Vattenverk eller Kommun, bilderna nedan visar Kommunundersökningar.
Funktionen är inte tänkt för utskrift.

3.7 Hållbarhetsindex – utvärdering
Har man besvarat hållbarhetsindex kan man här få ut resultat, både det sammanfattande resultatet
och svaren för respektive parameter som pdf.
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4 Funktioner i menyrad
Mata in
data i
undersökningar

Söka ut
data från
undersökningar

Administration av
behörigheter

Frågelistor
för undersökningarna,
manualer,
mm

Kontaktuppgifter
undersökningar

Kontohantering

Indata och Utdata är samma som beskrivs under ”Mata in uppgifter” samt ”Söka ut statistik” i denna
manual.
För Administration finns separat manual, gäller Lokal systemansvarig.
Under ”Om VASS” finns Excel-filer över undersökningarnas frågor och manualer.
Under ”Kontaktuppgifter” finns uppgifter om vem man kontaktar för olika frågor.
Längs till höger finns en symbol där man kan välja ”Konto” – där finns bl.a. uppgift om e-post, adress
mm. Där är det även möjligt att ändra sitt lösenord.
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