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Sammanfattning 
Under de senaste årtiondena har industrier och företag fått ökande krav på sig när det 
gäller deras miljöpåverkan. Den mest aktuella miljöpåverkan idag är växthuseffekten. 
Det är den mänskliga aktiviteten, förbränning av fossila bränslen som genererar de 
största utsläppen. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka attityder inom VA-sektorn till att spara el 
för att minska koldioxidutsläppen i samband med verksamhet kopplad till pumphus. 
Undersökningen har utförts med hjälp av en postenkät. Enkäten syftar till att påvisa om 
intresse finns samt att besvara frågorna hur och varför VA –sektorn vill spara el. 

Enkätundersökningen har indikerat att intresset är stort bland de tillfrågade beträffande 
el-sparandet. Det som driver de inom VA-sektorn till att spara el är främst de positiva 
effekter man får beträffande ekonomin, att man minskar den negativa påverkan på 
miljön samt att man skapar ett bättre arbetsklimat. För att spara el så har de inom VA-
sektorn främst arbetat mot att installera avfuktare, använda frekvensstyrda pumpar samt 
att vid byte av pump, köpa en energisnålare sådan. 
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Summary 
Most companies have during the latest decades faced increased demands regarding their 
environmental contribution The most important issue today is the greenhouse effect. It 
is generated by human activity when burning fossil fuel, which provides the largest 
amounts of pollution. The aim of this degree project is to investigate attitudes within the 
water and sewage sector regarding their willingness to decrease their CO2-pollution 
from pump stations. The investigation is performed by using an inquiry in which the 
questions explorers how the water and sewage sector is willing to reduce the use of 
electrical power. 

The result of the inquiry showed that the water and sewage sector had made some 
progress by installing condensers, starting to use frequency controlled pumps and when 
exchanging defected pumps always replace the old once with new, less energy 
demanding pumps. What makes the water and sewage sector interested in working with 
these issues is mostly the potential to cut costs, the positive effects on the environment 
and that it results in a better working environment as well. 
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1 Inledning 
Under de senaste årtiondena har industrier och företag fått ökande krav på sig när det 
gäller deras miljöpåverkan (Almgren & Brorson, 2003). Dessa har därför förändrat sitt 
arbete beträffande miljöfrågor, från att tidigare ha betraktat lagstiftningen som besvärlig 
och onödig till att mer aktivt och med egen kraft minska miljöpåverkan. Förutom 
lagstiftning sker också kraftfulla påtryckningar från anställda, aktieägare, kunder samt 
andra intressenter. Affärsmässigt har miljöarbetet blivit en viktig fråga, detta märks 
genom att företag väljer att införa certifierade miljöledningssystem. Med ett 
miljöledningssystem fokuserar organisationen på sin betydande miljöpåverkan samt 
ökar sin förbättringsförmåga via ett systematiskt tänkande (SIS Forum AB, 2000). 

Den mest aktuella miljöpåverkan idag är växthuseffekten, eftersom den anses vara ett 
globalt miljöproblem. Storfilmen ”Day after tomorrow”, av regissören Roland 
Emmerich, som hade premiär den 27 maj 2004 skildrar hur klimatet löpte amok på 
grund av våra koldioxidsutsläpp. Det drastiska händelseförloppet har avfärdats av 
forskarna med att vara overklig, dock är förstärkningen av växthuseffekten i alla största 
grad verklig. 

1.1 Bakgrund 
Det var först under 1900-talet slut som människan insåg vilka följder som en mängd 
olika aktiviteter och produkter påverkade miljön. Dessa effekter kan komma plötsligt 
eller smygande. Därför kan utsläpp som inträffat för mer än tio år sedan resultera i 
miljöbelastning nu, detta kan vara mycket svårt att stoppa då påverkan uppstår efterhand 
och effekterna märks först mycket senare i atmosfären (SIS Forum AB, 2000). Den 
mänskliga aktiviteten, förbränning av fossila bränslen genererar de största utsläppen av 
koldioxid med förstärkning av växthuseffekten som följd. Sedan förindustriell tid har 
halterna av koldioxid i atmosfären ökat med 30 % (Naturvårdsverket, 2001). 

På vilket sätt kan man då minska denna ”ful el”, det vill säga nyttjandet av 
koldioxidgenererad el? Ett sätt kan vara att spara el och på så sätt minskas 
koldioxidsutsläppen eller använda sig av energisparande hjälpmedel. 

1.1.1 Problemformulering 

Idag är klimatproblemet globalt och enligt Kyotoprotokollet är målsättningen att i-
länderna skall minska sina utsläpp av växthusgaser. Genom att använda energisparande 
hjälpmedel kan man för varje sparad kWh minska koldioxidutsläppen med ett kilo 
(Statens energimyndighet och Naturvårdsverket, 1998). 

År 2000 släpptes det totalt ut nästan 62 miljoner ton koldioxid och detta bara i Sverige 
(Malm, 2003). En del av dessa koldioxidutsläpp kommer från koldioxidgenererad el. 
Samhället är idag helt beroende av el samt att vatten och avlopp (VA) anses som en 
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självklarhet. Verksamheten inom VA-sektorn är beroende av el för sin drift. Det finns 
dock väldigt lite undersökt om attityden samt intresset till att spara el inom VA-sektorn i 
Sverige. Även om denna sektor kan ses som en liten bidragsgivare i 
koldioxidsammanhang behövs därför en klarare bild av hur och varför VA-sektorn vill 
spara el för att minska koldioxidgenererande elkonsumtion. 

1.1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka attityder inom VA-sektorn till 
att spara el för att minska koldioxidutsläppen i samband med verksamhet kopplad till 
pumphus. Undersökningen kommer att utföras med hjälp av en postenkät. Enkäten 
syftar till att påvisa om intresse finns samt att besvara frågorna hur och varför VA –
sektorn vill spara el. 

1.2 Uppdragsgivare 
Genom information av programansvarig för miljövetenskapliga programmet vid 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla kom författarna i kontakt med miljöbron. Författarna 
kunde genom miljöbrons kontaktnät hitta uppdragsgivaren Aridus AB. 

1.2.1 Miljöbron 

Miljöbron startades våren 1997. Miljöbron förmedlar kontakter inom miljöområdet 
mellan högskolan och näringslivet och är ett forum för miljöintresserade personer för att 
knyta kontakter, dela erfarenheter med varandra och utveckla sig. (Miljöbron, 2004) 

1.2.2 Aridus AB 

Aridus AB; s huvudsäte ligger i Lidköping. Aridus AB säljer kondensavfuktare som är 
speciellt anpassade för industri och VA miljöer. (Aridus AB, 2004) 

1.3 Målgrupp för rapporten 
Rapporten har följande tänkbara målgrupper: Företag eller organisationer som har 
fuktiga lokaler till exempel bergrum, VA-sektorn, offentlig miljö till exempel badhus, 
samt intresserade vid universitet och högskolor. 

1.4 Definitioner och begrepp 
De definitioner och begrepp som förekommer i denna rapport framställs i regel för 
första gången då de uppträder. Kondensprincipen omnämns i rapporten i likhet med 
kondensavfuktare. När det gäller vattenstegringsstationer för transport av färskvatten 
eller pumphus för transport av avloppsvatten, så görs det ingen skillnad på dessa två i 
enkäten utan de har här fått samma betydelse. 
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2 Teori 
Detta kapitel kommer att behandla de delar som ligger till grund för examensarbetet. 
Med detta yttrande från Naturvårdsverkets och Statens energimyndighet vill författarna 
introducera läsaren till ämnet. Citatet lyder som följer: 

”Om elproduktionen från fossil kondens reduceras med 1 kWh el 
så besparas atmosfären ett utsläpp av ca 1 kg CO2” (Statens 

energimyndighet och Naturvårdsverket, 1998) 

2.1 Växthuseffekten 
Uppe i atmosfären utövar växthusgaserna sin klimatpåverkan genom att absorbera 
värmestrålning. De hejdar emellertid inte solljuset från att nå ned till jordytan och värma 
upp den, men de fångar upp en stor del av den värmestrålning som sänds tillbaka från 
jorden ut i rymden. Med andra ord fungerar de ungefär som glasrutorna i ett växthus. 
Det är därför deras inverkan på klimatet kallas för växthuseffekten. Klimatpåverkande 
gaser, då främst vattenånga och koldioxid har ständigt funnits i atmosfären och har 
skapat en naturlig växthuseffekt som är en förutsättning för allt liv på jorden 
(Naturvårdsverket, 2001). 

2.1.1 Förstärkt växthuseffekt 

Den mänskliga aktiviteten förbränning av fossila bränslen genererar de största utsläppen 
av koldioxid. Detta bidrar till förstärkningen av atmosfärens växthuseffekt med en 
global uppvärmning som följd. Denna förstärkta växthuseffekt bidrar till 
klimatförändringar såsom temperaturökning och förhöjd havsnivå. Den förhöjda 
havsnivån uppkommer på grund av att glaciärerna smälter vid temperaturökningen. 
Klimatsystemet på jordens är emellertid så komplicerat, att det knappast går att i detalj 
förutsäga hur klimatet kommer att reagera på den rådande förstärkningen av 
växthuseffekten (Naturvårdsverket, 2001). 

För att mänskligheten skall undvika att temperaturen fortsätter att stiga uppåt under 
kommande sekler måste människan därför snarast reducera koldioxidutsläppen och med 
tiden skära ned dem praktiskt taget till noll. Detta kan dröja i hundratals år innan 
atmosfären slutligen befrias från den koldioxid som nu släpps ut, och den människliga 
påverkan på klimatet skulle därför kunna vara oförändrad ända fram till nästa istid 
(Naturvårdsverket, 2001). 

2.2 Kyotoprotokollet 
Klimatproblemet är globalt och fordrar därför ett världsomfattande samarbete. Men det 
har visat sig komplicerat att enas om kraftfulla avtal som avgränsar utsläppen. Enligt 
klimatkonventionen skall halterna av växthusgaser i atmosfären ha stabiliseras på en 
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nivå som förhindrar att jordens klimat påverkas på ett farligt sätt. Reglerna för hur 
klimatkonventionen skall verkställas deklareras i Kyotoprotokollet från 1997. Det är 
mer än 120 länder, motsvarande fyra femtedelar av jordens folkmängd har skrivit under 
Kyotoprotokollet. Men det är i princip delaktighet från Ryssland eller USA som krävs 
för att Kyotoprotokollet överhuvudtaget skall träda i kraft1 (Naturvårdsverket, 2003). 

Enligt Kyotoprotokollet är målsättningen att i-länderna skall minska sina utsläpp av 
växthusgaser med åtminstone fem procent under den första så kallade åtagandeperioden 
år 2008-2012 jämfört med 1990. U-länder åläggs inga krav på utsläppsminskningar år 
men är ändå ”parter” till protokollet och deltar i överläggningar och beslut om dess 
verkställande. Enligt överenskommelsen får vissa länder öka sina utsläpp, medan andra 
länder såsom Ryssland får bibehålla sina utsläpp på dagens nivå (Naturvårdsverket, 
2003). Denna uppvägs av att andra länder och regioner har åtagit sig större reduktioner 
än genomsnittet, hit hör bland annat EU. 

2.2.1 Miljöbalken 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari, 1999, utgörs av en samordnad, breddad och skärpt 
miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Miljöbalken är en klar upprustning av 
miljölagstiftningen och är tillämpbar på alla typer av verksamheter. Begreppet ”hållbar 
utveckling” har även vunnit uppskattning på det internationella planet och är till 
exempel inskrivet i grundlagen i den europeiska gemenskapen som ett av målen för EU 
(SIS Forum AB, 2000). 

2.2.2 Miljömål 

Sveriges riksdag antog år 1999 beslutet om de 15 miljömålen. Målen redogör för den 
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt 
hållbart på lång sikt. Några av dessa miljömål är fördelade i delmål som anger både 
inriktning och tidsperspektiv (Malm, 2003). 

Ett av Sveriges miljömål lyder som följer: ”Begränsad klimatpåverkan”. Den innebär att 
de svenska emissionerna av växthusgaser skall minska, under åren 2008-2012 skall 
medeltalet av utsläppen vara minst 4 % lägre än 1990. Sverige har också satt upp ett 
långsiktligt mål för en reduktion av växthusgaser. År 2050 skall emissionerna av 
växthusgaser ha minskats med ungefär 50 % per person. 

Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och 
har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de 
nationella miljömålen (Miljömålsportalen, 2004). Kommunerna kan anpassa arbetet 
med miljömålen till att integreras i egna pågående processer inom kommunen som har 
stor betydelse för miljön, t.ex. i energiförsörjningen. Detta har lett till att kommunerna 
har en lagstadgad förpliktelse att ha en aktuell energiplan för försörjning, distribution 

                                                 
1 Ryssland antog Kyotoprotokollet den 30 september 2004. (Göteborgsposten, 2004) 
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och användning av energi (Malm, 2003). I kommunernas energiplan skall hushållnings- 
och effektiviseringsåtgärder främjas. Dessa skall leda till effektiv elanvändning och 
reducerad användning av bränslen. 

2.2.3 Miljöledningssystem 

Ett seriöst miljöarbete behövs i många fall för att erhålla den trovärdighet som är en 
förutsättning för att skapa ett framgångsrikt miljöarbete. Ett hjälpmedel för att nå ett 
framgångsrikt miljöarbete kan vara att man inför ett miljöledningssystem. 
Miljöledningssystem började först och främst utvecklas när ISO 14000 godkändes 1996. 
I ISO 14000-serien ingår ett flertal standarder som kan ge stöd åt företag och 
organisationer som vill utveckla miljöledningssystem i handling och med avseende på 
att minska sin miljöbelastning. En av standarderna är ISO 14001, som har med 
begreppet ”ständiga förbättringar” fått en betydande genomslagskraft (SIS Forum AB, 
2000). 

2.3 Elproduktion 
En undersökning som utförts av Naturvårdsverket och Statens energimyndighet, är 
rapport 4526/EB 8:1998. Där framkommer det att ”För varje sparad kWh minskas 
koldioxidutsläppen med ett kilo”. Författarna har granskat ursprunget närmare och vad 
som ligger till grund för detta påstående. Det framkom att meningen är tagen ur sitt 
sammanhang och är inte helt korrekt formulerad, då det inte framgår att produktionen av 
elen är beräknad utifrån fossil energiproduktion. Ursprunget till meningen kommer från 
Naturvårdsverkets och Statens energimyndighets yttrande som lyder: 

”om elproduktionen från fossil kondens reduceras med 1 kWh el 
så besparas atmosfären ett utsläpp av ca 1 kg CO2” (Statens 

energimyndighet och Naturvårdsverket, 1998) 

Då el är en färskvara måste den produceras samtidigt som den konsumeras. Det måste i 
varje ögonblick finnas produktionsresurser tillgängliga för att tillgodose elbehovet. 
Driftsäkerhet i kraftnätet sker genom att det svenska storkraftnätet är sammankopplat 
med de danska, norska och finska näten (Malm, 2003). De nordiska ländernas elsystem 
är dessutom förbundna med direkta el-förbindelser till Tyskland, Polen samt snart också 
Holland. På kontinenten produceras el med fossil kondensproduktion, vilka ger stora 
koldioxidutsläpp till atmosfären (Statens energimyndighet och Naturvårdsverket, 1998). 

Då elsystemen är anslutna till varandra och utgör ett system, bör man analysera 
energieffektiviteten samt miljökonsekvenserna ur detta nordiska perspektiv. Från de 
”koldioxidfria” länderna Sverige och Norge till ”koldioxidländerna” Danmark, Finland 
och även Tyskland finns det stora möjligheter att exportera ”koldioxidfri” el (Statens 
energimyndighet och Naturvårdsverket, 1998). 
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Denna systembetraktelse leder till att om den svenska elkonsumenten reducerar 
elanvändningen genom effektivare elanvändning kan man på ett annat ställe i det 
nordiska elproduktionssystemet låta bli att producera fossileldad kondensel. 
Naturvårdsverket och Statens energimyndighet drar därför slutsatsen att ”om 
elproduktionen från fossil kondens reduceras med 1 kWh el så besparas atmosfären ett 
utsläpp av ca 1 kg CO2” (Statens energimyndighet och Naturvårdsverket, 1998). 

2.4 Energisparande utrustning 
När energin omvandlas uppstår ”förluster” då energiinnehållet steg för steg sjunker från 
utvinning fram till att energin nyttiggörs som värme. Vad som har definitiv betydelse 
för en byggnads totala energibehov är hur effektivt den givna värmen utnyttjas (Statens 
energimyndighet och Naturvårdsverket, 1998). 

2.4.1 Värmepump 

Värmepumpen är ett exempel på ett effektivt energiproduktionssystem, den 
bakomliggande idén är att utnyttja gratis men lågvärdig värme i till exempelvis mark, 
berggrund och avloppsvatten (Statens energimyndighet och Naturvårdsverket, 1998). 
Värmepumpen höjer temperaturen till en nivå som är lagom för husets uppvärmning och 
varmvatten. En värmepump sparar 2/3 av energibehovet för uppvärmning och 1/3 av 
elbehovet (Byggforskningsrådet, 1995). 

2.4.2 Kondensprincip/avfuktare 

Med kondensprincipen utnyttjas miljöns (naturens) eget ”bränsle”, fukten i luften. Då 
den fuktiga luften leds in och passerar en kall yta vilken utgörs av ett kylaggregat. Här 
kondenseras vattenångan och vattnet leds därefter till ett avlopp. Den torkade och 
nedkylda luften blåses vidare utöver kylanläggningens varma kondensor, vilket 
resulterar i att den nu varma och torra luften förs tillbaka ut i rummet. Ett bra exempel 
på hur man kan hålla kalla och fuktiga utrymmen torra och ”varma” över +4°C, i till 
exempelvis pumphus (Aridus AB, 2004). 
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3 Metod 
För att nå syftet med examensarbetet valdes en enkätundersökning som metod. Syftet 
med enkäten var att undersöka om intresse finns samt att besvara frågorna hur och 
varför VA-sektorn vill spara el för att minska koldioxidutsläppen i samband med 
verksamhet kopplad till pumphus. Anledningen till att enkät valdes som metod är av 
följande skäl: 

− Når ut till många respondenter via en enkät 

− De geografiska avstånden har ingen betydelse på undersökningen 

− Respondenten får tid att tänka igenom svaren i enkäten innan de svarar 

− Syftet med undersökningen är att utreda en inställning, inte djup förståelse  

Valet av enkätstudie som undersökningsmetod, styrks av de teoretiska för- och 
nackdelar som Dahmström (2000) beskrivit, dessa redogörs av författarna i avsnittet 
datainsamlingsmetoder. 

Ett alternativ till enkät hade varit att utföra telefonintervjuer och på detta sätt få fram 
användbar data. Detta alternativ valdes bort för att ge respondenterna en möjlighet till 
att tänka igenom frågorna samt att kunna överväga svarsalternativen. 

3.1 Litteraturstudier 
De första veckorna utgjordes av sökning efter relevant litteratur samt efterforskningar 
via Internet för att finna nödvändig grund till examensarbetet. Relevant litteratur har 
varit fakta kring VA-sektorn samt litteratur som behandlat utformningen och 
bearbetning av enkäten. Dock har tyngdpunkten vid insamlingen av fakta behandlat 
växthuseffekten, miljöbalken, miljöledningssystem, miljömål samt koldioxidgenererad 
elkonsumtion. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Författarna har valt att använda sig utav beskrivande undersökning, detta på grund utav 
de teoretiska för- och nackdelar som redovisas i detta kapitel. I en beskrivande 
undersökning vill man till exempel spegla opinionen i något aktuellt ämne (Dahmström, 
2000). 

Enligt Dahmström (2000) finns det ett antal passande insamlingsmetoder för 
beskrivande undersökningar. Dessa metoder är: 

− Enkäter: Postenkäter, Internetenkäter, gruppenkäter samt besöksenkäter 

− Intervjuer: besöksintervjuer, telefonintervjuer 

− Bokföring och direkt observation 
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− Användning av befintlig data 

Då enkäter, intervjuer samt observationer används som insamlingsmetod förutsätts det 
att de data som krävs inte finns tillgängliga sedan tidigare. Det efterfrågade 
datamaterialet samlas alltså in för första gången, det kallas då för en 
primärdataundersökning (Dahmström, 2000). All primärdata som har samlats in till 
detta examensarbete har sitt ursprung i författarnas egen enkätundersökning. 

Enligt Ejlertsson (1996) är postenkäten ett sätt att på ett enkelt och billigt sätt samla in 
svarsmaterial. Det är dessutom lätt att nå många samt att dessa kan vara spridda över ett 
större geografiskt område. Svaren som återkommer är skriftliga och därigenom enklare 
att bearbeta än om det varit en intervju. Respondenten kan i lugn och ro begrunda 
frågorna och överväga svarsalternativen i enkäten. Enkätundersökningar ger i regel 
större bortfall än vid en intervjuundersökning. Frågeformuläret kan inte innehålla för 
många frågor vid en enkätundersökning. Tummregeln är att enkäten inte bör överstiga 
en svarstid på 30 minuter samt att den inte har fler frågor än 40 – 50 stycken. Genom att 
lägga ner mycket arbete på att utforma enkäten, så att frågor och svarsalternativ får 
bästa utformningen, tar utformningsprocessen längre tid än de flesta nog kan föreställa 
sig (Ejlertsson, 1996). 

Postenkätens för och nackdelar kan sammanfattas enligt Dahmström (2000) på följande 
sätt. 

Fördelar: 

− Billigt 

− Möjligheten att sända enkäten till många personer 

− Många slag av frågor går att ställa 

− Handlingar/anteckningar kan konsulteras 

− Kan besvaras när respondenten faktiskt har tid 

− Ingen påverkan från intervjuare 

Nackdelar: 

− Risk för stort bortfall 

− Kan inte göras alltför omfattande 

− Tar lång tid 

− Ingen finns tillhands om frågorna är oklara 

− Svårigheter att få svar på öppna frågor 

− Man vet inte vem som faktiskt svarar 

− Tekniska problem med e-post 
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Den som sätter samman sitt frågeformulär, utformar frågor och svar på ett sätt och med 
en bakomliggande tanke som för den personen verkar given. En huvudregel är att andra 
människor ofta inte uppfattar frågeställningarna på samma sätt. Frågeformuläret måste 
emellertid, innan det används i den verkliga undersökningen, prövas i en 
provundersökning, ofta kallad pilotstudie. Syftet med pilotstudien är att få reda på om 
de svarande tolkar frågor och svar på samma sätt som frågekonstruktören, eller om de 
lägger en annan betydelse i frågorna (Ejlertsson, 1996). 

De praktiska delarna har bestått i att utforma postenkäten med tillhörande följebrev. 
Dessutom gjordes ett provutskick av enkäten för att se om den var gångbar, vilket blev 
en vägledning till den slutgiltiga enkäten. 

Uppdragsgivaren har bistått med fakta samt gett författarna tillgång till adresser med 
avseende på VA-sektorn. Utifrån dessa valdes det slumpmässigt ut 104 stycken VA-
avdelningar. Dessa VA-avdelningar utgjorde sedan grunden för enkätundersökningen. 
De utskick som gjordes innehöll ett följebrev, enkäten samt ett frankerat svarskuvert. 
Författarna har valt att inte offentliggöra förteckningen över dessa VA-avdelningar, dels 
på grund utav utlovad anonymitet samt att en publicering av dessa inte skulle tillför 
undersökningen någonting. 

Därefter påbörjades det mödosamma arbetat med att få in de svar som inte kom in efter 
utsatt svarstid. Till hälften av dem som inte svarat skickades det därför ut en påminnelse 
via e-post. Då dessa påminnelser inte räckte till, kontaktas de återstående via telefon, 
detta för att ge dem en möjlighet att besvara enkäten muntligt. Fyra veckor efter utsatt 
tid hade svarsfrekvensen stigit till 70 procent, det vill säga att av de 104 stycken 
tillfrågade hade 73 stycken svarat på enkäten. Av dessa har fem stycken bett att få avstå 
helt samt två stycken har meddelat att de redan har svarat genom någon annan. De 
återstående 30 procenten har av olika anledning avstått från att svarat. Orsakerna till 
detta bortfall beskriver Kylén (1994) nedan. 

Uteblivna svar, det så kallade bortfallet, är ett dilemma framför allt när det gäller 
enkäter. Hur hög måste svarsprocenten vara för att den skall vara tillförlitlig, det nämns 
olika bud och då allt mellan 65 procent till 90 procent (Kylén, 1994). 

Underlaget till enkäten kan bli snedvridet av andra skäl än bortfall: 

− Vilja att influera undersökningen så att de får fram det som intresserar dem 

− Påverkas av den som skickar ut enkäten 

− Påverkas av vem som gör utredningen 

− Positiva eller negativa till den som gör utredningen 

− Påverkas olika beroende på vad de tycker om enkäter 
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Samtliga metoder har sina felkällor och undersökaren måste sätta sig in i hur de 
påverkar materialet. Enklaste sättet att minska konsekvenserna av felen är att känna till 
dem och därefter justera dessa i analysen (Kylén, 1994). 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Vid mätning av en egenskap till exempel där frågan ställs till en person om dess attityd 
beträffande hjälpen som ges i en butik kan detta ge upphov till både slumpmässiga och 
systematiska fel. Effekten av de slumpmässiga felen kan betraktas som den variation 
man skulle få om man mäter samma element vid upprepade tillfällen med samma 
mätinstrument, varvid det förutsätts att egenskapen inte förändras mellan gångerna. 
Denna variation kan därför ses som graden av tillförlitlighet hos en mätning och brukar 
kallas mätprocessens reliabilitet. Önskvärt är också att mätningarna har hög reliabilitet, 
dvs. att slumpvariationerna är små. En annan önskvärd karaktär hos mätningarna är att 
de skall mäta vad man vill mäta, dvs. att mätprocessen skall ha hög eller en god 
validitet. Hög reliabilitet är ett nödvändigt villkor för att man skall ha hög validitet hos 
en mätning (Dahmström, 2000). Sammankopplingen av insamlingen av empiri, 
litteraturstudier och tidigare kunskaper har gett en bra grund att utgå från vid analys och 
resultat. 

Validitet står för i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. 
Validiteten i detta arbete är av olika orsak hög. Det som höjer (+) respektive sänker (-) 
validiteten i undersökningen är: 

+ Tillgång till förteckning över de olika VA-avdelningarna och dess kontaktpersoner. 

+ VA-avdelningarna har själva svarat på enkäten. 

+ Anonymitet utlovas, vilket inte ger den svarande någon anledning till att idealisera sin 
åsikt. 

– Att ”fel” person svarar på enkäten. Detta har garderats med att i följebrevet 
rekommenderares det att skicka vidare enkäten om den kommit till felaktig person. 

Reliabilitet står för graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet dvs. I viken utsträckning 
man får samma värde om man upprepar mätningen. Det som höjer (+) respektive sänker 
(-) reliabiliteten i undersökningen är följande: 

+ Förteckningen från Aridus AB får bedömas som tillförlitlig. 

+ Populationen är klart definierad och urvalet är med stor sannolikhet lika med 
urvalsunderlaget. 

– studier som bygger på människors åsikter och aktuella situation, kan ge relativt 
dynamiska svar och de kan också förändras lika fort. 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer författarna att benämna de VA-avdelningarna som svarat på 
enkäten för respondenter. 

Utifrån de 73 stycken respondenter som svarat på enkäten, har fem stycken meddelat att 
de önskar avstå helt samt två stycken har meddelat att de har svarat genom annan 
respondent. Detta gör att 66 stycken respondenter utgör grunden till resultatet. 
Resultatet för respektive fråga redovisas i form av ett stapeldiagram. Därpå följer en 
analys som bygger direkt på resultatet. Varje fråga avslutas med en kommentar, där 
författarna har tillåtit sig att lyfta fram sina egna personliga reflektioner. Finns det flera 
olika resultat att analysera under respektive fråga så åtföljs detta av ett nytt 
stapeldiagram för respektive följdfråga samt en specifik analys och kommentar till 
densamma. 
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4.1 Fråga 1 och fråga 2. Hur många pumpstationer finns det i 
Er kommun samt hur många av dessa är överbyggda? 

1 och 2. Hur många pumpstationer finns det i Er kommun samt 
hur många är överbyggda?
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Figur 1. Fördelningen av antalet pumphus, uppdelade i överbyggda och ej överbyggda, för de 
66 stycken respondenternas respektive kommun. 

Analys: 

För att kunna åskådliggöra fråga 1 och fråga 2 på ett enkelt sätt så har en 
sammanslagning gjorts. Diagrammet visar det totala antalet pumphus, uppdelade på ”Ej 
överbyggda” och ”Överbyggda”, i respektive respondents kommun. Av de 66 stycken 
respondenter som deltagit i enkätstudien så har dock två stycken respondenter avstått 
från att besvara denna fråga. Dessa två, redovisas i diagrammet med noll antal pumphus. 

Resultatet på denna fråga visar att det är stor variation, när det gäller antalet pumphus 
samt hur många som är överbyggda. Författarna har inte kunnat se något mönster 
mellan antalet ”Ej överbyggda” och ”Överbyggda”. 

Kommentar: 

Inga kommentarer. 
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4.2 Fråga 3. Hur hålls pumpstationerna fria från frost i dag? 

3. Hur hålls pumpstationerna fria från frost idag?
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Figur 2. Uppvärmningsformen för att hålla pumpstationerna fria från frost fördelat på 66 
stycken respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Fjärrvärme”, ”Direktverkande el” samt ”Annat”. Under ”Annat” har det varit 
möjligt att uppge egna förslag. 

Här har 57 stycken respondenter uppgett att uppvärmningen sker genom direktverkande 
el. Några av respondenterna har i denna fråga svarat på mer än ett alternativ. En svarade 
att de använde sig av ”Fjärrvärme” + ”Direktverkande el” + ”Annat” (F + D + A). 
Vidare svarade fyra stycken att de använder sig av ”Direktverkande el” samt ”Annat” 
(D + A), som svar på ”Annat” har man uppgett förslag såsom ”avfuktare”, ”eltemper” 
samt ”airtemper”. De tre stycken respondenter som endast svarat ”Annat”, har uppgett 
förslag såsom ”att ta till vara spillvärme” samt att ”använda el-besparande utrustning”. 
Dessutom har en respondent valt att inte svara på frågan. 

Kommentar: 

Att hela 57 stycken respondenter använder direktverkande el som uppvärmningsform, 
kom inte som någon överraskning för författarna. Detta då Sverige är ett land som har 
kunnat konsumera mycket el eftersom el-priset varit förhållandevis lågt. Dock 
förekommer det variationer i elkonsumtionen då Sverige har ett skiftande klimat samt 
en varierande topografin. 
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4.3 Fråga 4. Hur många kWh förbrukas i uppvärmning av 
pumphusen/år? 

Dessvärre var det få respondenter som svarade med konkreta siffror, med avseende på 
förbrukningen av kWh för uppvärmningen i pumphusen per år. Svaret på denna fråga 
kan därför inte användas i den utsträckning som var önskad. Författarna har istället valt 
att omformulera frågan ”hur många kWh förbrukas i uppvärmning av pumphusen/år?” 
till ”har ni separat mätning över elförbrukningen som används till uppvärmningen av 
pumphusen/år?” för att kunna utnyttja de svar som erhållits, se Figur 3. 

4. Har Ni separat mätning över elförbrukningen som används 
till uppvärmningen av pumphusen/år?
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Figur 3. Mäts elförbrukningen för uppvärmning av pumphus separat fördelat på 66 stycken 
respondenter. 

Analys: 

I denna fråga har 51 stycken respondenter uppgett att de inte har separat mätning av el 
för uppvärmningen, utan detta ingår i den totala driften av pumphusen. Några av dessa 
har förklarat att de inte har separat mätning eftersom det ”ingår ofta i driften”, ”kan 
konsumeras obegränsat” eller ”får så mycket el de behöver”. 

När det gäller de 15 stycken respondenter som angivit att de har separat mätning, så har 
det i åtta fall angivits svar för den totala driftsförbrukningen av el. Då detta inte svarar 
mot frågan så har författarna valt att inte specificera svaren närmare. De återstående sju 
stycken respondenter har uppgivit separata mätvärden för just uppvärmningen i 
pumphusen. Då det var så få separata mätvärden har författarna avstått från att 
offentliggöra dessa, eftersom dessa värden ändå inte skulle tillföra undersökningen 
någonting. 

Kommentar: 

Inga kommentarer. 
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4.4 Fråga 5. Finns det energisparande utrustning i 
pumpstationerna? 

5. Finns det energisparande utrustning i 
pumpstationerna?
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Figur 4. Förekomsten av energisparande utrustning i pumpstationer fördelat på 66 stycken 
respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Ja”, ”Nej” samt ”Vet ej”. 

Här har 41 stycken respondenter uppgett att de inte har någon energisparande 
utrustning. 

De återstående 25 stycken som svarat har uppgett att de har energisparande utrusning i 
pumphusen. De vanligaste energisparande utrustningarna som förekommer i pumphusen 
är ”avfuktare”, ”frekvensstyrning av pumpar” samt ”termostatstyrning av radiatorer”. 

Kommentar: 

Denna fråga kommer vara författarna behjälplig när det gäller att få svar på hur de inom 
VA-sektorn, arbetar mot att spara el. 
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4.5 Fråga 6. Om ni inte har energibesparande utrustning, i så 
fall varför inte? 

6. Om ni inte har energisparande utrustning, i så fall 
varför inte?
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Figur 5. Orsaken till att det inte finns energisparande utrustning fördelat på 41 stycken 
respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Försumbar kostnad”, ”Obegränsad konsumtion” samt ”Annat”. Under ”Annat” har 
det varit möjligt att uppge egna förslag. 

Av de tidigare 41 stycken respondenter som svarade på fråga 5 att de inte har 
energisparande utrustning i sina pumphus, ger här sin förklaring till varför. 

Här har 11 stycken respondenter uppgett att elkostnaden för uppvärmningen är en 
försumbar kostnad gentemot vad själva driften kostar. En respondent har uppgett att de 
har tillgång till obegränsad elkonsumtionen. 

Under ”Annat” har 24 stycken respondenter uppgett att man inte har energisparande 
utrustning, detta beror framförallt på ”begränsade resurser”, ”inte varit prioriterat” 
samt att man har ”gamla pumpsystem att byta ut först”. Det är 5 stycken respondenter 
som har avstått att svara på frågan. 

Kommentar: 

Författarna har full förståelse för att elförbrukningen för uppvärmningen är försumbar i 
jämförelse med driftförbrukning samt att man prioriterar driften istället för 
uppvärmningen. 
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4.6 Fråga 7. Finns det ett intresse av att spara el i pumphusen? 

7. Finns det intresse av att spara el i pumphusen?
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Figur 6. Intresset till att spara el i pumphusen fördelat på 66 stycken respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Ja”, ”Nej” samt ”Vet ej”. 

På denna fråga så svarade hela 59 stycken respondenter att de var intresserade av att 
spara el i pumphusen. Dessa ”Ja” svar redovisas i ett separat diagram (fråga 7.1). 

Det är fyra stycken respondenter som svarade nej på frågan. Dessa ”Nej” svar redovisas 
i ett separat diagram (fråga 7.2). Vidare har två respondenter svarat ”Vet ej” samt en 
respondent har avstått helt att svara på frågan. 

Kommentar: 

Denna fråga kommer vara författarna behjälplig när det gäller att få svar på om VA-
sektorn är intresserade av att spara el. 
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4.6.1 Fråga 7.1. Om svar Ja, anledningen till att man vill spara el 

7.1. Om svar Ja, anledningen till att man vill spara el
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Figur 7. Anledningen till att man vill spara el fördelat på 59 stycken respondenter. 

Analys: 

Resultatet på denna följdfråga bygger på de 59 stycken respondenter som svarat ”Ja” på 
fråga 7. Här skall respondenterna uppge anledningen till att man vill spara el i 
pumphusen. Respondenterna har här haft möjlighet till att välja fler än ett 
svarsalternativ. Svarsalternativen är ”Ekonomi”, ”Miljöaspekter” samt ”Annat”. Under 
”Annat” har det varit möjligt att uppge egna förslag. 

35 stycken respondenter har uppgett att både ”Ekonomi” och ”Miljöaspekter” (E +M) är 
den största anledningen till att de vill spara el i pumphusen. Vidare har 15 stycken 
respondenter uppgett att ”Ekonomi” är den största anledningen samt fem stycken 
respondenter har uppgett ”Miljöaspekterna”. Två respondenter har uppgett både 
”Ekonomi”, ”Miljöaspekter” samt ”Annat” (E + M + A) som svar. För ”Annat” har man 
uppgett ”arbetsmiljön” samt ”energieffektivare pumpar”. Dock har två respondenter 
avstått från att lämna alternativ. 

Kommentar: 

Författarna upplever att intresset för miljö och ekonomi, är stort hos de tillfrågade. 

Denna fråga kommer vara författarna behjälplig när det gäller att få svar på varför VA-
sektorn vill spara el. 
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4.6.2 Fråga 7.2. Om svar Nej, vad kan få dig intresserad till att spara el 

7.2. Om svar Nej, vad kan få dig intresserad till att spara 
el
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Figur 8. Orsaken till att man kan bli intresserad av att spara el fördelat på 4 stycken 
respondenter. 

Analys: 

Resultatet på denna följdfråga bygger på de fyra respondenter som svarade ”Nej” i fråga 
7. Här skall respondenterna uppge vad som kan få dem intresserade till att spara el i 
pumphusen. Respondenterna har här haft möjlighet till att välja fler än ett 
svarsalternativ. Svarsalternativen är ”Ekonomi”, ”Miljöaspekter” samt ”Annat”. Under 
”Annat” har det varit möjligt att uppge egna förslag. 

De fyra stycken respondenter som svarat, har uppgett följande svarsalternativ: En har 
uppgett ”Ekonomi”, en har uppgett ”Ekonomi” och ”Miljöaspekter” (E + M) samt två 
har svarat ”Annat”. Dessvärre så har dessa två respondenter inte uppgivit vad ”Annat” 
kan vara. 

Kommentar: 

Denna fråga kommer vara författarna behjälplig när det gäller att få svar på varför VA-
sektorn vill spara el. 
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4.7 Fråga 8. Finns det idéer på att utföra åtgärder för att spara 
el i pumphusen? 
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Figur 9. Idéer till att utföra åtgärder för att spara el fördelat på 66 stycken respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Ja”, ”Nej” samt ”Vet ej”. 

Här har 36 stycken respondenter uppgett att de har idéer på att utföra åtgärder för att 
spara el i pumphusen. De mest frekventa svaren är att ”installera avfuktare”, ”sänka 
temperaturen”, ”byta till effektivare pumpar” samt ”att isolera vattenledningar”. 

Det är 26 stycken respondenter som har uppgett ”Nej” som svar på frågan samt att det är 
fyra stycken som har uppgett ”Vet ej”. 

Kommentar: 

Författarna tycker att det är positivt att det ändå finns så många som har idéer på 
åtgärder för att spara el i pumphusen. 

Denna fråga kommer vara författarna behjälplig när det gäller att få svar på hur de inom 
VA-sektorn, arbetar mot att spara el. 
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4.8 Fråga 9. Har det gjorts åtgärder för att spara el i 
pumphusen under de senaste åren? 

9. Har det gjorts åtgärder för att spara el i pumphusen 
under de senaste åren?
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Figur 10. Har man gjort åtgärder för att spara el i pumphusen fördelat på 66 stycken 
respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Ja”, ”Nej” samt ”Vet ej”. 

På denna fråga har 43 stycken respondenter uppgett att de har gjort åtgärder för att spara 
el i pumphusen under de senaste åren. Här fick respondenterna själva beskriva vad de 
hade gjort för åtgärder. De vanligaste åtgärderna är ”avfuktare”, ”frekvensstyrda 
pumpar”, ”energisnålare pumpar”, ”sänkt temperaturen” samt ”att nedsäkra”. Vidare 
har 21 stycken respondenter uppgett att de inte har gjort några åtgärder. En respondent 
har uppgett svaret ”Vet ej” samt att en respondent har avstått från att svara alls. 

Kommentar: 

Författarna tycker att det är positivt att det är så pass många som 43 stycken 
respondenter som har gjort åtgärder för att spara el i pumphusen. 

Om man gör en jämförelse mellan fråga 8 och fråga 9, så finns det 7 stycken fler ”Ja” 
svar i fråga 9. Alltså bör även några av dem som svarade ”Nej” i fråga 8, gjort åtgärder 
för att spara el i pumphusen. Anledningen till detta kan vara att idéerna redan var 
åtgärdade. 

Denna fråga kommer vara författarna behjälplig när det gäller att få svar på hur de inom 
VA-sektorn, arbetar mot att spara el. 
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4.9 Fråga 10. Föranleder el-sparandet någon förmån? 
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Figur 11. Om el-sparandet föranleder någon förmån fördelat på 66 stycken respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Ja”, ”Nej” samt ”Vet ej”. 

Det är 24 stycken respondenter som har uppgett att el-sparandet föranleds av någon 
förmån. Dessa svar redovisas i ett separat diagram (fråga 10.1). För 36 stycken 
respondenter föranleder inte el-sparandet någon förmån. Vidare så har fyra stycken 
respondenter uppgett ”Vet ej” samt att det är två stycken respondenter som har avstått 
från att svara. 

Kommentar: 

Denna fråga kommer vara författarna behjälplig när det gäller att få svar på varför VA-
sektorn vill spara el. 
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4.9.1 Fråga 10.1 Om svar Ja, vilken förmån föranleder el-sparandet? 

10.1. Om svar Ja, vilken förmån föranleder el-sparandet?
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Figur 12. Förmån som el-sparandet föranleder fördelat på 24 stycken respondenter. 

Analys: 

Resultatet på denna följdfråga bygger på de 24 stycken respondenter som svarat ”Ja” på 
fråga 10. Här skall respondenterna uppge vilken förmån el-sparandet föranleder. 
Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Bonus”, ”Miljöengagemang” samt ”Annat”. Dock har det funnits möjlighet för 
respondenten att välja fler än ett alternativ. 

Två stycken respondenter har uppgett "Bonus” som förmån. Vidare har sju stycken 
respondenter uppgett ”Miljöengagemang”. Fyra stycken respondenter har uppgett 
”Annat”, här nämns bland annat ”ekonomi”. Vad ”ekonomi” står för här framkommer 
dessvärre inte. När det gäller ”Bonus” och ”Miljöengagemang” (B + M) har två stycken 
respondenter uppgett detta som svar. Vidare så har åtta stycken respondenter uppgett 
”Miljöengagemang” och ”Annat” (M + A). Beträffande svarsalternativet ”Annat” så 
syftar respondenterna här på ”arbetsmiljön”. En respondent har dock inte uppgett något 
alternativ. 

Kommentar: 

Denna fråga kommer vara författarna behjälplig när det gäller att få svar på varför VA-
sektorn vill spara el. 
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4.10 Fråga 11. Har avdelningen tillräcklig information, utbildning 
samt resurser som krävs för att minska elförbrukningen? 
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Figur 13. Finns det tillräckligt med information, utbildning samt resurser fördelat på 66 
stycken respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Ja”, ”Nej” samt ”Vet ej”. 

33 stycken respondenter har uppgett att de har tillräckligt med information, utbildning 
samt resurser för att minska elförbrukningen. 27 stycken respondenter har uppgett ”Nej” 
som svar. Dessa ”Nej” svar redovisas i ett separat diagram (fråga 11.1). Vidare har fyra 
stycken respondenter uppgett ”Vet ej” samt två stycken respondenter har avstått från att 
svara på frågan. 

Kommentar: 

Författarna upplever det som positivt att 33 stycken respondenter har tillräckligt med 
information, utbildning samt resurser för att kunna minska elförbrukningen. 

Denna fråga kommer vara författarna behjälplig när det gäller att få svar på hur de inom 
VA-sektorn, arbetar mot att spara el. 
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4.10.1 Fråga 11.1. Om svar Nej, vad saknas eller brister? 
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Figur 14. Vad saknas eller brister för att kunna minska elförbrukningen fördelat på 27 stycken 
respondenter. 

Analys: 

Resultatet på denna följdfråga bygger på de 27 stycken respondenter som svarat ”Nej” 
på fråga 11. Här skall respondenterna uppge vad som saknas eller brister för att kunna 
minska elförbrukningen. Respondenterna har här haft möjlighet till att välja fler än ett 
svarsalternativ. Svarsalternativen är information, utbildning, resurser samt ”Annat”. 
Under ”Annat” har det varit möjligt att uppge egna förslag. 

En respondent har uppgett att de saknar tillräckligt med information. Vidare har sju 
stycken respondenter uppgett att de saknar tillräckligt med resurser. När det gäller 
svarsalternativet ”Annat” så har en respondent uppgett ”tid”. Vad respondenten menar 
med ”tid” framkommer dessvärre inte. Dessutom så har två stycken respondenter inte 
uppgett något svarsalternativ. Vidare så har två stycken respondenter uppgett att de 
behöver ha mer information och utbildning (I + U), tre stycken har uppgett information 
och resurser (I + R), sju stycken har uppgett information, utbildning och resurser (I + 
U+ R), En har uppgett information, utbildning, resurser och ”Annat” (I + U + R + A). 
Beträffande svarsalternativet ”Annat” så syftar respondenten här på ”kreativitet”. 
Dessutom har tre stycken respondenter uppgett att de behöver ha mer utbildning och 
resurser (U + R). 

Kommentar: 

Författarna har fått uppfattningen av att det är framförallt resurser som saknas för att 
respondenterna skall kunna minska sin elförbrukning. Dessutom har information och 
utbildning en betydande funktion för att respondenterna skall kunna genomföra en 
minskning. 
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4.11 Fråga 12. Har din kommun miljömål för att minska 
elanvändningen? 

12. Har din kommun miljömål för att minska elanvändningen?
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Figur 15. Känner respondenterna till om respektive kommun har miljömål för att minska 
elanvändningen fördelat på 66 stycken respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Ja”, ”Nej” samt ”Vet ej”. 

I denna fråga så har 36 stycken respondenter uppgett att de är medvetna om respektive 
kommuns miljömål. Vidare så är det fem stycken respondenter som har uppgett ”Nej” 
som svar på frågan samt att det är 22 stycken som har uppgett ”Vet ej”. Dessutom har 
tre stycken respondenter inte uppgett något svar på frågan. 

Kommentar: 

Författarna upplever att det är förvånansvärt att det är såpass många respondenter som 
uppgett att de inte vet om kommunen har miljömål eller inte. 

Författarna har sökt ett samband gentemot fråga 8. Sambandet som söktes var om de 36 
stycken respondenter som uppgett att de har idéer är desamma som de 36 stycken 
respondenter som svarat ”Ja” på denna fråga. Dessvärre fann författarna inget samband 
mellan dessa två svar. 

Författarna har även sökt ett samband gentemot fråga 11. Sambandet som söktes var om 
de 27 stycken respondenter som svarade ”Nej” är desamma som de 27 stycken 
respondenter som svarat ”Nej” och ”Vet ej” på denna fråga. Dessvärre fann författarna 
inget samband mellan dessa två svar. 

Denna fråga kommer vara författarna behjälplig när det gäller att få svar på varför VA-
sektorn vill spara el. 
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4.12 Fråga 13. Hur stor del el tror Du att *Kondensprincipen, det 
vill säga en avfuktare sparar? 

13. Hur stor del el tror Du att kondensprincipen, det 
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Figur 16. Känner respondenterna till hur stor del el kondensprincipen sparar fördelat på 66 
stycken respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft fyra svarsalternativ att välja på. 
Svarsalternativen är ”0”, ”1/3”, ”2/3” samt ”Vet ej”. 

Här har sex stycken respondenter uppgett ”0” som svar, 37 stycken har uppgett ”1/3”, 
13 stycken har uppgett ”2/3” samt tre stycken har uppgett ”Vet ej”. Sju stycken 
respondenter har avstått från att svara på frågan. 

Kommentar: 

Dock har författarna fått känslan av att det finns en viss tvetydighet i frågan. Författarna 
hade tänkt att svaret skulle vara ”2/3”, det vill säga det man sparar av energibehovet 
men som frågan utformades blev det istället ”1/3” av elbehovet. 
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4.13 Fråga 14. Kände Du till följande om miljön? För varje 
sparad kWh minskas koldioxidutsläppen med ett kilo. 
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Figur 17. Känner respondenterna till följande ”för varje sparad kWh minskas 
koldioxidutsläppen med ett kilo” fördelat på 66 stycken respondenter. 

Analys: 

Respondenterna har på denna fråga haft tre svarsalternativ att välja på. Svarsalternativen 
är ”Ja”, ”Nej” samt ”Vet ej”. Vid svar ”Ja” så har respondenten haft möjlighet att tala 
om varifrån de har hört/sett påståendet. 

På denna fråga har 13 stycken respondenter uppgett att de har hört/sett detta påstående 
tidigare. Respondenterna har kommit i kontakt med påståendet genom bland annat 
”utbildning”, ”Ecodriving” samt ”fackpress”. Vidare har 47 stycken respondenter 
uppgett att de aldrig kommit i kontakt med detta påstående tidigare, fem stycken har 
uppgett ”Vet ej” samt en respondent avstod från att svara. 

Kommentar: 

Inga kommentarer. 
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5 Slutsats 
Under år 2000 släpptes det totalt ut nästan 62 miljoner ton koldioxid och detta bara i 
Sverige. Men en ytterst liten del av dessa koldioxidutsläpp uppkommer från VA-
sektorn. Samhället anser idag att vatten och avlopp (VA) är en självklarhet. Därför 
behövs det en klarare bild över attityden, intresset samt hur och varför VA-sektorn vill 
spara el för att minska koldioxidgenererande elkonsumtion. 

Föreliggande examensarbete har indikerat hur VA-sektorn ställer sig i frågorna kring att 
spara el. 

5.1 Intresse till att spara el 
Intresset är stort bland de tillfrågade beträffande att man vill spara el i pumphusen. Av 
de 66 stycken VA-avdelningarna som utgjorde grunden till enkäten var det hela 59 
stycken som svarade att de var intresserade av att spara el. 

5.2 Varför VA-sektorn vill spara el 
Det som driver de inom VA-sektorn till att spara el är främst de positiva effekter man 
får beträffande ekonomin, att man minskar den negativa påverkan på miljön samt att 
man skapar ett bättre arbetsklimat. En annan orsak till att man vill spara el kan vara att 
el-sparandet föranleds av någon form av bonus. Kommunens miljömål kan även vara en 
bidragande faktor till att man vill spara el. 

5.3 Hur de inom VA-sektorn, arbetar mot att spara el 
Hälften av de tillfrågade VA-avdelningarna har uppgett att de har tillräckligt med 
information, utbildning samt resurser för att minska elförbrukningen. För att spara el så 
har de inom VA-sektorn främst arbetat mot att installera avfuktare, använda 
frekvensstyrda pumpar samt att vid byte av pump, köpa in energisnålare sådana. 
Förutom detta förekommer även sänkning av temperaturen i pumphusen, 
termostatstyrning av radiatorer, isolering av vattenledningar för att förhindra att fukt 
uppkommer samt att man nedsäkrar. Med nedsäkring menas att man byter ut befintlig 
säkring mot en med lägre ampere. 
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6 Diskussion 
Ingrid Bergman lär ha sagt ”Jag begär ingenting – men jag vill ha allt”. Utifrån detta 
ställde sig författarna frågan: Vad skulle vi inte kunna tänka oss att vara utan i dagens 
samhälle? Författarna inser att svaret på denna fråga är individuell. Personligen 
upplever man att el samt VA är en självklarhet, samhället har gjort oss människor 
beroende av dessa enkla ting. 

Om man då nyttjar fossila bränslen till att generera denna nödvändiga el ger det en 
ökning av den förstärkta växthuseffekten. Att reducera den förstärka växthuseffekten är 
allas ansvar, här är ingen undantagen eftersom den drabbar oss alla. Ett sätt att spara el 
för att minska koldioxidutsläppen kan vara att installera energisparande hjälpmedel 
såsom avfuktare. Dock är det inte så enkelt som det låter, för allting har en baksida. Vid 
driften av till exempel en avfuktare uppkommer en reaktiv effekt2 i elnätet. Baksidan är 
dock sådan att om man har många produkter som orsakar induktans så minskar den 
reaktiva effekten elnätets kapacitet till att kunna överföra el. Med andra ord så sparar 
konsumenten men inte producenten. 

Författarna har under arbetets gång stött på vissa problem. Författarna missade att VA-
sektorn i regel har skilda avdelningar för vatten och avlopp. Detta uppdagades inte i 
pilotstudien utan detta framkom först när enkäten nått respondenterna och man fått ett 
antal förfrågningar om detta. När påminnelseutskicket hade utförts så framkom det att 
vissa respondenter inte fått originalutskicket, detta visade sig vara av geografisk art. 
Därför misstänker författarna att dessa utskick kommit bort i posthanteringen. Detta kan 
dock vara en orsak till bortfallet inom vissa geografiska områden. 

Till sist så vill författarna ändå lyfta fram att trots begränsade resurser och prioritering 
av driften, så har de inom VA-sektorn ett stort engagemang beträffande hushållning av 
el. 

                                                 
2 Sparkraft, 2004 
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7 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Detta examensarbete har bara berört en ytterst liten del av VA-sektorn. Därför 
rekommenderar författarna till vidare studier beträffande attityder inom VA-sektorn till 
att spara el/minska koldioxidutsläppen. Författarna tycker att följande arbeten skulle 
vara speciellt intressanta att försöka få svar på: 

− Utöka studien till att innefatta alla Sveriges VA-avdelningar för att kunna få en 
helhetsbild över samtliga VA-avdelningars attityder till att spara el och då inte 
bara i verksamhet kopplad till pumphus/vattenstegringsstationer. 

− Behövs verkligen pumphusen/vattenstegringsstationer, och i så fall varför? Finns 
det något annat alternativ? 

− Miljöutredning över den miljöpåverkan som uppkommer vid de transporter som 
sker till och från pumphusen/vattenstegringsstationer, för att kontrollera driften 
av dessa. (Kommun/Län/Sverige) 
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A Följebrev till enkät om att spara el för att minska 
koldioxidutsläppen 

Bäste mottagare! 

Vi är två studenter som studerar på miljövetenskapliga programmet vid Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla. Denna enkät är en del i vårat examensarbete. Enkäten har som 
syfte att göra en inventering av VA-avdelningars attityd till att spara el för att minska 
koldioxidutsläppen. 

Klimatproblemet är globalt och fordrar därför ett världsomfattande samarbete. Enligt 
klimatkonventionen i Rio 1992 skall halterna av växthusgaser i atmosfären stabiliseras 
på en nivå som förhindrar att jordens klimat påverkas på ett farligt sätt. Genom att 
använda energisparande hjälpmedel kan man för varje sparad kWh minska 
koldioxidutsläppen med ett kilo. Det behövs därför en klarare bild av vad som 
driver/alternativt vad som kan få kunder att använda sig av energisparande hjälpmedel 
för att förhoppningsvis minska koldioxidgenererande energianvändning. 

Denna undersökning utgår till 104 stycken av de VA-avdelningar som finns i Sverige. 
Vi har riktat in oss mot de pumpstationer som finns inom respektive VA-avdelning. 
Detta för att få en så god bild som möjligt över attityden till att spara el. Därför är det av 
största vikt att Ni, tar Er tid att besvara denna enkät. 

Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt. Inga av de lämnade uppgifterna kommer 
att kunna kopplas till enskilda VA-avdelningar. Vi tror att Du är rätt person att besvara 
enkäten, men är så inte fallet är vi tacksamma om Du vidarebefordrar den till lämplig 
person inom organisationen. 

Vänligen skicka Ert svar i bifogat kuvert så att det är oss tillhanda senast 2004-05-25. 
Vi kommer även att ta kontakt med Er via telefon ifall enkäten inte inkommer. Detta för 
att ge Er möjlighet att besvara den muntligt. 

Kontakta oss gärna om ni önskar mer information om undersökningen, eller har några 
andra frågor beträffande enkäten. Detta gäller också om Ni är intresserade av det 
kommande resultatet. 

Med vänliga hälsningar, 

Marie Olsson     Maria Rosengren 

E-post: marie.olsson.2@student.htu.se E-post: maria.rosengren@student.htu.se 

Telefon: 0522-376 17    Telefon: 0510-228 34 

 

Bilagor 
Enkät 

Svarskuvert 
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B Enkätutskick 
1. Hur många pumpstationer finns det i Er kommun? 

    Antal: ………………………………. 

2. Hur många av dessa är överbyggda? 

    Antal: ………………………………. 

3. Hur hålls pumpstationerna fria från frost i dag? 

O  Fjärrvärme 

O  Direktverkande el 

O  Annat………………………………………………………………………………. 

4. Hur många kWh förbrukas i uppvärmning av pumphusen/år? 

Mängd kWh…………………………………………………………………………… 

5. Finns det energisparande utrustning i pumpstationerna? 

O  JA Om svar ja, i så fall vad? ……………………………………………………… 

O  NEJ 

O  VET EJ 

6. Om ni inte har energibesparande utrustning, i så fall varför inte? 

O  Spelar ingen roll, el = försumbar kostnad. 

O  Budgeten ger utrymme till obegränsad konsumtion. 

O  Annat ………………………………………………………………………………... 

7. Finns det ett intresse av att spara el i pumphusen? 

O  JA Om ja, gäller det (fler än ett alternativ kan väljas) 

   O  Ekonomi 

   O  Miljöaspekter 

   O  Annat ………………………………………………………. 

O  NEJ 

 Om nej, vad kan få Dig intresserad? (fler än ett alternativ kan väljas) 

   O  Ekonomi 

   O  Miljöaspekter 

   O  Annat ………………………………………………………. 

O  VET EJ 
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8. Finns det idéer på att utföra åtgärder för att spara el i pumphusen? 

O  JA Om svar ja, vad i så fall?……………………………………………………… 

O  NEJ 

O  VET EJ 

9. Har det gjorts åtgärder för att spara el i pumphusen under de senaste åren? 

O  JA Om svar ja, vad i så fall?................................................................................... 

O  NEJ 

O  VET EJ 

10. Föranleder el-sparandet någon förmån? 

O  JA Om ja, i så fall (fler än ett alternativ kan väljas) 

O  Bonus 

   O  Miljöengagemang 

   O  Annat………………………………………………………. 

O  NEJ 

O  VET EJ 

11. Har avdelningen tillräcklig information, utbildning samt resurser som krävs 
för att minska elförbrukningen?  

O  JA  

O  NEJ om nej, vad saknas eller brister? (fler än ett alternativ kan väljas) 

   O  Information 

   O  Utbildning 

   O  Resurser 

   O  Annat ……………………………………………………. 

O  VET EJ 

12. Har din kommun miljömål för att minska elanvändningen? 

O  JA 

O  NEJ 

O  VET EJ 
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13. Hur stor del el tror Du att *Kondensprincipen, det vill säga en avfuktare 
sparar? 

O  0 

O  1/3 

O  2/3 

*Med kondensprincipen utnyttjar miljöns (naturens) eget ”bränsle”, det vill säga fukten 
i luften. Fuktig luft leds in och passerar en kall yta, kylaggregat. Vattenångan 
kondenseras och vattnet leds till ett avlopp. Den torkade och nedkylda luften blåses 
vidare utöver kylanläggningens varma kondensor, den nu varma och torra luften förs 
tillbaka ut i rummet. 

14. Kände Du till följande om miljön? 

För varje sparad kWh minskas koldioxidutsläppen med ett kilo. (Källa: undersökning 
utförd av Naturvårdsverket och Energimyndighetens rapport 4526/EB 8:1998) 

O  JA Om ja, i så fall varifrån? ………………………………………………………. 

O  NEJ 

O  VET EJ 
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C Påminnelseutskick 
Bäste mottagare, 

Avdelningen fick brevledes en enkät översänd v. 21. Önskar på detta sätt ge Er en 
möjlighet att svara på denna enkät då vi saknar Erat svar. Returnera denna enkät senast 
2004-06-11. Din returkod är 0405XXX. 

Vi är två studenter som studerar på miljövetenskapliga programmet vid Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla. Denna enkät är en del i vårat examensarbete. Enkäten har som 
syfte att göra en inventering av VA-avdelningars attityd till att spara el för att minska 
koldioxidutsläppen. 

Kontakta oss gärna om ni önskar mer information om undersökningen, eller har några 
andra frågor beträffande enkäten. Detta gäller också om Ni är intresserade av det 
kommande resultatet. 

Med vänliga hälsningar, 

Marie Olsson    Maria Rosengren 

Telefon: 0522-376 17   Telefon: 0510-228 34  

 

Enkätundersökning (Skriv svaren direkt i dokumentet samt sätt kryss framför 
det eller de alternativ som stämmer för Er kommun) 

1. Hur många pumpstationer finns det i Er kommun? 

    Antal: …………………………………………………… 

2. Hur många av dessa är överbyggda? 

    Antal: …………………………………………………… 

3. Hur hålls pumpstationerna fria från frost i dag? 

O  Fjärrvärme 

O  Direktverkande el 

O  Annat………………………………………………………………………………… 

4. Hur många kWh förbrukas i uppvärmning av pumphusen/år? 

Mängd kWh…………………………………………………………………………….. 

5. Finns det energisparande utrustning i pumpstationerna? 

O  JA Om svar ja, i så fall vad? ……………………………………………………… 

O  NEJ 

O  VET EJ 
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6. Om ni inte har energibesparande utrustning, i så fall varför inte? 

 O  Spelar ingen roll, el = försumbar kostnad. 

 O  Budgeten ger utrymme till obegränsad konsumtion. 

 O  Annat ………………………………………………………………………. 

7. Finns det ett intresse av att spara el i pumphusen? 

O  JA Om ja, gäller det (fler än ett alternativ kan väljas) 

   O  Ekonomi 

   O  Miljöaspekter 

   O  Annat ……………………………………………………….. 

O  NEJ 

 Om nej, vad kan få Dig intresserad? (fler än ett alternativ kan väljas) 

   O  Ekonomi 

   O  Miljöaspekter 

   O  Annat ………………………………………………………... 

O  VET EJ 

8. Finns det idéer på att utföra åtgärder för att spara el i pumphusen? 

O  JA Om svar ja, vad i så fall?……………………………………………………….. 

O  NEJ 

O  VET EJ 

9. Har det gjorts åtgärder för att spara el i pumphusen under de senaste åren? 

O  JA Om svar ja, vad i så fall?....................................................................................... 

O  NEJ 

O  VET EJ 

10. Föranleder el-sparandet någon förmån? 

O  JA Om ja, i så fall (fler än ett alternativ kan väljas)  

O  Bonus 

   O  Miljöengagemang 

   O  Annat………………………………………………………… 

O  NEJ 

O  VET EJ 
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11. Har avdelningen tillräcklig information, utbildning samt resurser som krävs 
för att minska elförbrukningen? 

O  JA  

O  NEJ om nej, vad saknas eller brister? (fler än ett alternativ kan väljas) 

   O  Information 

   O  Utbildning 

   O  Resurser 

   O  Annat …………………………………………………….. 

O  VET EJ 

12. Har din kommun miljömål för att minska elanvändningen? 

O  JA 

O  NEJ 

O  VET EJ 

13. Hur stor del el tror Du att *Kondensprincipen, det vill säga en avfuktare 
sparar? 

O  0 

O  1/3 

O  2/3 

*Med kondensprincipen utnyttjar miljöns (naturens) eget ”bränsle”, det vill säga fukten 
i luften. Fuktig luft leds in och passerar en kall yta, kylaggregat. Vattenångan 
kondenseras och vattnet leds till ett avlopp. Den torkade och nedkylda luften blåses 
vidare utöver kylanläggningens varma kondensor, den nu varma och torra luften förs 
tillbaka ut i rummet. 

14. Kände Du till följande om miljön? 

För varje sparad kWh minskas koldioxidutsläppen med ett kilo. (Källa: undersökning 
utförd av Naturvårdsverket och Energimyndighetens rapport 4526/EB 8:1998) 

O  JA Om ja, i så fall varifrån?……………………………………………………….. 

O  NEJ 

O  VET EJ 

 

Tack för din medverkan! 


