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Förtydligande 
I denna uppsats åsyftas anställda på Käppalaverket när det skrivs Käppalaförbundet, inte de 
politiker som styr förbundet. Men när det står Käppalaförbundets riktlinjer eller mål menas de 
riktlinjer eller mål som förbundet har. Med kommunerna åsyftas ansvariga tjänstemän i de 
elva medlemskommunerna. 



Sammanfattning 

Käppalaverket renar vatten från över en halv miljon människor i elva kommuner tillhörandes 
Stockholms län i Sverige. Avloppsreningsverket är certifierat för sitt miljöarbete och som en 
del av detta bedrivs ett aktivt uppströmsarbete, som består i att minska mängden miljöskadliga 
ämnen från olika källor innan de når avloppsvattnet. Uppströmsarbetet är en viktig del i att 
uppfylla kraven i EU:s vattendirektiv. Men ett av de större hindren för att implementera den 
kunskap som finns om uppströmsarbete är kommunikationen mellan de inblandade parterna, 
som i detta fall består av Käppalaförbundet och de elva medlemskommunerna. I denna 
fallstudie undersöks om återkoppling mellan Käppalaförbundet och medlemskommunerna 
existerar, och i så fall hur återkopplingen mellan dem ser ut. Vidare har eventuella faktorer 
som kan underlätta eller försvåra kommunikationen undersökts. Det empiriska materialet 
består av enkätsvar från de elva medlemskommunerna och en intervju med chefen för 
uppströmsarbetet samt en samhällskommunikatör på Käppalaförbundet. Resultatet tyder på att 
en symmetrisk tvåvägskommunikation, där återkoppling som möjliggör för alla parter att ge 
uttryck för sina tankar och bli lyssnade på, förekommer i hög utsträckning. Dock kan det 
ibland förekomma en envägskommunikation, vilket innebär att enbart en part får komma till 
tals. Faktorer som påverkar kommunikationen är bland annat det gemensamma språket, hur 
mötena är utformade samt att kommunikatörerna på kommunerna ofta byts ut. 

Nyckelord: återkoppling, uppströmsarbete, Käppalaförbundet, kommunikation 

Abstract 

Käppalaverket is a sewage plant that purifies water from over half a million people in eleven 
municipalities within the county of Stockholm, Sweden. The sewage plan is certified for its 
environmental work. As a part of this, active upstream work is being carried out, which 
consists in reducing the amount of environmentally harmful substances from different sources 
before they reach the wastewater. The upstream work is an important part of achieving the 
objectives of the EU Water Directive. But one of the major obstacles in implementing the 
knowledge of upstream work is the communication between the parties involved, which in 
this case consists of the Käppala Association and the eleven municipalities. This case study 
investigates if feedback exists between the Käppala Association and the member 
municipalities, and if so, how the feedback between them is provided. Furthermore, any 
factors that may facilitate or complicate communication have been investigated. The 
empirical material consists of questionnaire responses from the eleven member municipalities 
and an interview with the head of the upstream work and a communicator at the Käppala 
Association. The result suggests that a symmetrical two-way communication, where feedback 
which means that all parties have the opportunity to express their thoughts and be listened to, 
exists to a large extent. However, there may sometimes be a one-way communication, which 
means that only one party gets to speak. Factors that influence communication are among 
other things the common language, how meetings are designed, and the fact that the 
communicators of the municipalities are often replaced. 

Keywords: feedback, uppstream work, Käppalaförbundet, communication  
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1 Inledning 
I detta avsnitt introduceras läsaren till minskningen av skadliga ämnen i vattnet som en del av 
arbetet för en förbättrad miljö samt brister som reningsverk har. Vidare presenteras 
begreppet uppströmsarbete, samt uppsatsens syfte och frågeställning. Även information om 
Käppalaförbundet och Käppalaverket redogörs för. 

1.1 Bakgrund 

Redan i Our Common future (Report of the World Commission on Environment and 
Development 1987), även kallad Brundtlandrapporten, nämns att mänsklig aktivitet leder till 
att vattnet förorenas (1987, 12). Idag finns EU:s vattendirektiv som syftar till att Europas sjöar 
och floder ska uppnå en god status genom att mängden skadliga ämnen som släpps ut i vattnet 
minskas (EUR-Lex 2017). Vattendirektivet är även utgångspunkten för Sveriges 
vattenförvaltning (Havs- och vattenmyndigheten 2016) och som ett led i detta har 
Naturvårdsverket tagit fram föreskrifter och vägledning gällande avloppsrening 
(Naturvårdsverket 2017). 

Dock saknas det en metod som kan rena vatten från majoriteten av de skadliga ämnen som 
uppkommit till följd av industrins utveckling ( Rajasulochana och Preethy 2016). Därför har 
ett flertal svenska organisationer, bland andra Svenskt Vatten, i samråd med Naturvårdsverket 
skapat REVAQ-certifieringen vars syfte är att minska mängden skadliga ämnen som når 
avloppet, genom aktivt uppströmsarbete (Bergbäck, Sörme och Bayard 2016, 28). Även 
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17: MJU23 (2017, 293) belyser vikten av 
uppströmsarbete för att minimera tillförseln av skadliga ämnen i avloppsvatten. Enligt samma 
betänkande renades under 2016 ungefär hälften av Sveriges avloppsvatten i reningsverk som 
var certifierade för sitt uppströmsarbete (2016/17: MJU23, 82). Ett av dessa reningsverk är 
Käppalaverket (Käppalaförbundet, u.åc) som drivs av ett kommunalförbund, 
Käppalaförbundet, bestående av elva kommuner i Stockholms län (Käppalaförbundet u.åb). 

1.2 Uppströmsarbete1 

Majoriteten av de större industrierna har idag egen rening som tar hand om miljöskadliga 
ämnen. Dock saknar hushåll och mindre industrier det, vilket leder till att miljöfarliga ämnen 
från dessa verksamheter följer med avloppsvattnet till reningsverken, även trafiken bidrar till 
att skadliga ämnen kommer till avloppsreningsverken (Nilsson 2017, 5). Men i dagsläget 
saknas det en metod för att rena avloppsvattnet helt från dessa ämnen (Rajasulochana och 
Preethy 2016), vilket leder till att miljöfarliga ämnen hamnar i sjöar, kustvatten och 

                                                                                                
1  Det bör poängteras att Nilsson (2017) är författare till en broschyr som Käppalaförbundet 
publicerat. Men eftersom denna uppsats handlar om Käppalaförbundets kommunikation om 
uppströmsarbetet ansågs den källan som lämplig. Således är följande beskrivning av 
uppströmsarbete till stor del baserad på Käppalaförbundets beskrivning.   
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grundvatten (Nilsson, 2017, 5). Därför används uppströmsarbete, som syftar till att förhindra 
att miljöfarliga ämnen når avloppet. Uppströmsarbete består bland annat av ökad användning 
av miljövänliga produkter av både hushåll och företag, skärpta lagar samt ett förändrat 
konsumtionsmönster (Nilsson 2017, 5).  

Ett effektivt uppströmsarbete är en förutsättning för att kraven i EU:s vattendirektiv ska kunna 
uppnås (Nilsson 2017, 5). Men uppströmsarbetet gynnar även företag och hushåll ur ett 
ekonomiskt perspektiv, eftersom mer skadliga ämnen i avloppsvattnet leder till ökade 
reningskostnader. Den ekonomiska vinsten beror på att reningsverk arbetar efter 
självkostnadsprincipen (Nilsson 2017, 5), vilket innebär att avgiften som tas enbart ska täcka 
arbetskostnaderna (Nationalencyklopedin 2018) för reningen. Figur 1, som är skapad utifrån 
Nilsson (2017), visar på fler resultat av ett aktivt uppströmsarbete. 

 

 
Figur 1.  Resultat av ett aktivt uppströmsarbete. Skapad utifrån Nilsson (2017). 

1.3 Käppalaförbundet och dess verksamhet  

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund med fullmäktige (Käppalaförbundet 2007) vars 
ledamöter är politiker från medlemskommunerna Danderyd, Lidingö, Nacka, Sigtuna, 
Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. 
Förbundsfullmäktige sammanträder oftast två gånger per år, undantaget valår då det sker tre 
sammanträden (Käppalaförbundet u.åa). Kommunalförbundet fungerar som en stor kommun, 
som övertar de enskilda kommunernas uppgifter och agerar som huvudman för en eller flera 
verksamheter. Således har kommunalförbund en egen budget och självbestämmande 
(Holmgren 2014). 
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Käppalaförbundet äger Käppalaverket (Käppalaförbundet u.åd) som renar runt 50 miljarder 
liter vatten per år från över en halv miljon människor. Det renade vattnet släpps sedan ut i 
Östersjön (Käppalaförbundet u.åb). Förutom rent avloppsvatten produceras även värme, slam 
och biogas. Käppalaverket är certifierat enligt REVAQ och miljöledningssystemet ISO 14001 
(Käppalaförbundet u.åd). I enlighet med REVAQ-certifieringen bedriver Käppalaförbundet 
ett aktivt uppströmsarbete, vilket innebär förebyggande arbete för att minimera mängden 
miljöskadliga ämnen i avloppsvattnet. Det förebyggande arbetet består bland annat av 
informationskampanjer till hushåll (Käppalaförbundet u.åc). Uppströmsarbetet kan ha varit en 
bidragande faktor till att mängden miljöskadliga ämnen reducerats från fabriker och andra 
tydliga källor samt att Käppalaförbundet under 2016 uppnått fyra av fem mål (se tabell 1) 
angående hur mycket miljöskadliga ämnen som finns i vattnet eller slammet efter rening 
(Käppalaförbundet 2016).  

Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) är det i förbundsordningen som det ska stå vad som 
gäller för förbundet, därför rekommenderas att förbundsordningen läses om en utförligare 
beskrivning önskas. Även Käppalaförbundets hemsida rekommenderas om en utförligare 
beskrivning av Käppalaförbundet och Käppalaverket är av intresse. 

Tabell 1. Käppalaförbundets mål som kan påverkas av uppströmsarbete. Tabellen anger vilka 
ämnen som ska minska, men hur mycket ämnena ska minska anges ej. Fritt efter 
Käppalaförbundet 2016. 

Mål  Status 2016 

BOD7-halt (ett mått på mängden syre som går åt 
vid biologisk nedbrytning av organiska ämnen i 
ett vattenprov) i utgående vatten 

uppnådd  

Fosforhalt i utgående vatten uppnådd 

Kvävehalt i utgående vatten uppnådd 

Kopparhalt i utgående slam inte uppnådd 

Kadmiumhalt i utgående slam uppnådd 

 

1.4 Problemformulering  

Som tidigare nämnts leder mänsklig aktivitet till att hav och sjöar förorenas (Our common 
future 1987, 12) och att ett aktivt uppströmsarbete behövs för att minska den antropogena 
påverkan på vattnet (2016/17: MJU23, 293). Eftersom det i dagsläget saknas en metod för att 
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rena vattnet helt (Rajasulochana och Preethy 2016), måste vattnet som reningsverken tar emot 
vara relativt fritt från skadliga ämnen, så att det vatten som släpps ut till recipienten ska 
innehålla minimalt av dessa ämnen. Men för att uppströmsarbetet ska lyckas krävs en 
fungerande kommunikation mellan inblandade parter (Govindarajulu och Daily 2004). En 
bristfällig kommunikation kan också leda till ett minskat engagemang (Gluch och Räisänen 
2009) för uppströmsarbetet. Även Gen (2010) belyser kommunikationens roll då han skriver 
att kommunikationen mellan reningsverken och de anslutna kommunerna måste fungera för 
att även hushållen ska engagera sig i frågan (Gen 2010). Därför är det av vikt att 
kommunikationen mellan Käppalaförbundet och kommunerna fungerar.  

Tidigare forskning visar på att de personer som deltar i kommunikationen upplever sitt arbete 
som mer meningsfullt och att de övervinner motsättningar (Marchiori och Buzzanell 2017). 
Forskningen visar också att någon form av återkoppling är en nyckelfaktor för ett lyckat 
miljöarbete (Howard och Mcgregor 2000). Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att 
en fungerande kommunikation där återkoppling är förekommande gynnar miljöarbetet. 

Tidigare forskning har undersökt hur kommunikationen med hushållen påverkar mängden 
övergödande ämnen i vattnet (Howard och Mcgregor 2000) och hushållens kunskap om 
rening av avloppsvatten (Gen 2010). Forskningen har även undersökt hur kommunikationen 
påverkar miljöarbetet hos ett företag utanför miljösektorn (Gluch och Räisänen 2009) och hur 
kommunikationen påverkar medlemmar i olika icke-statliga organisationer som arbetar med 
miljöfrågor (Marchiori och Buzzanell 2017). Dock saknas det forskning på hur 
kommunikationen inom en kommunalt ägd verksamhet, vars huvudsakliga uppgift är att 
förbättra miljön, påverkar verksamhetens resultat. Denna studie kommer följaktligen att bidra 
med ny kunskap genom att undersöka hur kommunikationen i den typen av verksamhet 
fungerar.  

1.5 Syfte och frågeställning 

Således syftar denna studie till att undersöka hur Käppalaförbundet och dess medlemmar 
kommunicerar sitt uppströmsarbete med varandra. Utifrån detta har fyra frågeställningar 
formulerats. 

1.   Finns det möjlighet till återkoppling i kommunikationen mellan Käppalaförbundet och 
dess medlemskommuner angående uppströmsarbetet? 

2.   Hur ser den eventuella återkopplingen ut? 
3.   Vilka faktorer påverkar kommunikationen om uppströmsarbetet mellan 

Käppalaförbundet och dess medlemskommuner? 
4.   Påverkar kommunikationen uppströmsarbetet?  
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2 Teori 
I detta avsnitt presenteras forskning om kommunikation och tidigare forskning om 
kommunikationens roll i miljöarbetet. Detta fungerar som det teoretiska ramverket för 
uppsatsen.   

2.1 Kommunikation och organisation 

Kommunikation är en process där någon form av innehåll görs gemensamt (Jansson 2009, 
15), genom att en sändare skickar ett meddelande till en eller flera mottagare. Meddelandet 
kan bestå av idéer, information, attityder och känslor (Windahl och Signitzer 2009, 12).  
Kommunikationsprocessen är även målinriktad och involverar ett syfte (Erickson, Weber och 
Segovia 2011, 210). Men för att kommunikationsprocessen ska fungera krävs ett gemensamt 
språk, vilket innefattar det talade språket men även gemensamma erfarenheter (Jansson 2009, 
9–11). Kommunikationsprocessen bör även ses i det sociala sammanhanget (Jansson 2009, 
96) och i slutändan är det enskilda personer som tolkar kommunikationen oavsett vilket syfte 
kommunikationsprocessen haft (Johansson och Malmsten 2009, 252). 

En organisation består av sociala enheter som organiserar sig och jobbar mot ett specifikt mål, 
där organisationens kommunikativa förhållanden har en betydelse för hur den fungerar 
(Larsson 2014, 13 och 67–68). Vidare argumenterar Larsson (2014,16–17) för att 
organisationer främst består av kommunikation. Men den interna kommunikationen består av 
flertalet komponenter som stormöten, nyhetsbrev och samtal under fikarasten. Dock är 
majoriteten av alla organisationer uppbyggda runt en officiell hierarki med vilken 
kommunikationsansvaret anses följa (Johansson och Malmsten 2009, 246). Larsson (2014, 
15) lyfter att kommunikationen mellan eller i organisationer kan försvåras och förhindras av 
olika skäl. Ett av dessa skäl kan vara att mottagaren ser budskapet som mindre viktigt, inte har 
tillräckligt stor tillit för avsändaren, att budskapet är fel utformat eller att avsändaren och 
mottagaren har olika sociala och kulturella referenser (Larsson 2014, 15). 
Kommunikationsproblem mellan eller i organisationer kan också uppstå om en mellanchef 
agerar grindvakt genom att sålla bort den information som anses vara onödig och meddelar 
endast den resterande delen till en högre chef (Larsson 2014, 17).   

I sin bok Tillämpad kommunikationsvetenskap refererar Larsåke Larsson till Ann Gregorys 
artikel Planning and managing public relations från år 2014 där Gregory skriver att dagens 
kommunikatörer måste behärska fyra färdigheter. Dessa består i att skapa förtroende för 
organisationen, att klargöra dess värden utåt och inåt, skapa multipla relationer med alla 
intressegrupper samt att använda sig av samtliga nya medier i organisationen. Det är även av 
vikt att de anställda är positiva och väl insatta i organisationens mål då detta ökar 
sannolikheten för att den externa kommunikationen ska lyckas (Larsson 2014, 88). 

2.2 Envägs- och tvåvägskommunikation 

Kommunikation kan bestå av envägs- och tvåvägskommunikation. Vid envägskommunikation 
(figur 3) har sändaren nästan all makt över den kommunikativa processen vilket leder till att 
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mottagaren inte har möjlighet att ge någon form av respons (Windahl och Signitzer 2009, 14–
15). Tvåvägskommunikation baseras på ett gemensamt utbyte (figur 2) av idéer, åsikter och 
information (Slovanen 2009, 767), dock kan tvåvägskommunikationen delas upp i 
symmetrisk och asymmetrisk kommunikation.   

Den symmetriska tvåvägskommunikationen uppmärksammades mellan 1960 och 1970. 
Modellen kännetecknas av att dialogen är utgångspunkten i kommunikationen (Windahl och 
Signitzer 2009, 118). Vidare menar Windahl och Signitzer (2009, 14–15) att den symmetriska 
tvåvägskommunikationen möjliggör för mottagaren att ge återkoppling och därigenom 
påverka budskapet efter sina villkor. Mirsha et al. (2015) menar att återkopplingen som 
möjliggörs i tvåvägskommunikationen leder till att den typen av kommunikation är att föredra 
framför envägskommunikationen. Även Wright (1995) påpekar att tvåvägskommunikationen 
är fördelaktigare. Dock krävs att både sändare och mottagare lyssnar på varandra för att 
resultat ska uppkomma. Jansson (2009, 20) bekräftar vikten av att parterna bör lyssna på 
varandra genom att lyfta ett antal forskare som anser att kommunikation ytterst handlar om 
ömsesidighet och att om kommunikationen ska lyckas måste parterna bli ense om innehållet 
(Jansson 2009, 20).  

 

 

Figur 2. Tvåvägskommunikation. 

 

Den asymmetriska tvåvägskommunikationen började uppmärksammas under 1920-talet och 
inkluderar även den återkoppling. Det som skiljer den från den symmetriska 
tvåvägskommunikationen är att trots återkoppling blir den kommunikativa makten 
asymmetriskt fördelad (Windahl och Signitzer 2009, 118). Asymmetrin kan exempelvis 
uppstå när sändaren påbörjar ett projekt och sedan bjuder in mottagaren att återkoppla men i 
slutänden inte tar hänsyn till vad mottagaren gett uttryck för (Windahl och Signitzer 2009,14–
15). Asymmetri kan även uppstå när kommunikationen sker i en större grupp eftersom det 
minskar möjligheten till återkoppling (Larsson, 90). Thunberg et al. (63, 1979) bekräftar detta 
genom att lyfta hur kommunikationsstrukturen påverkas i takt med att storleken på gruppen 
växer. Eftersom alla inte kan kommunicera med alla bildas ofrånkomligen en hierarki där mer 
eller mindre gynnande positioner existerar. Vidare argumenterar hon för att ojämlikhet är ett 
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pris som gruppens medlemmar får betala för att ta del av den stora gruppens fördelar 
(Thunberg et al. 63, 1979). 

Som tidigare nämnts har sändaren majoriteten av makten vid envägskommunikation och 
möjligheten till återkoppling är därför minimal, vilket har lett till att den ses som auktoritär 
(Windahl och Signitzer 2009, 14). Dock kan envägskommunikation lämpa sig om 
meddelandets innehåll kräver det (Welch och Jackson, 2007). Tabell 2 sammanfattar alla tre 
kommunikationsmodeller som används i denna uppsats.   

 

 

Figur 3. Envägskommunikation. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av de olika kommunikationsmodellerna. Fritt efter Windahl och 
Signitzer (2009, 119). 

Kommunikationsmodeller Kännetecken Användning 

Symmetrisk 
tvåvägskommunikation 

Dialog, återkoppling, den 
kommunikativa makten är 
jämnt fördelad. 

När en ömsesidig förståelse 
är önskvärd.  

Asymmetrisk 
tvåvägskommunikation 

Återkoppling, den 
kommunikativa makten är 
ojämnt fördelad. 

Kommunikation som sker i 
grupp. 

Envägskommunikation Minimal eller obefintlig 
återkoppling, monolog. 

Propaganda, 
masskommunikation och 
samhällsinformation. Om 
meddelandets innehåll 
kräver det. 
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2.3 Tidigare forskning  

Howard och McGregor är två av ett antal forskare som undersökt kommunikationens roll för 
ett lyckat miljöarbete. I sin studie Reducing nutrient enrichment of waterways through public 
education: a tale of two cities (2000) har de undersökt två olika städers arbete med att minska 
tillförseln av övergödande ämnen till avloppsvattnet och hur kommunikationen till hushållen 
påverkat resultatet. Den stad som lyckats bäst med att reducera de övergödande ämnena 
använde sig av ett enkelt språk och möjliggjorde för någon form av återkoppling (Howard och 
McGregor 2000). Govindarajulu och Daily (2004) har även de dragit slutsatsen att 
återkoppling är en nyckelfaktor för ett lyckat miljöarbete. Vidare lyfter de att återkoppling 
bidrar till att de anställda förstår sambandet mellan deras arbete och utfallet av företagets 
miljöarbete (Govindarajulu och Daily 2004). Men kommunikation kan också leda till minskat 
engagemang för miljöarbete om den kommunikativa kulturen skiljer sig åt, om sändarens 
status är låg eller om fel verktyg används (Gluch och Räisänen 2009). Ytterligare förklaringar 
till det bristande engagemanget är att informationen inte går att inkorporera i arbetet eller att 
meddelandet saknar betydelse för mottagaren (Gluch och Räisänen 2009). Gluch och 
Räisänen (2009) skriver vidare att en ökad förståelse för den sociala kontexten, de mänskliga 
interaktionerna och verktygen som används vid kommunikation behövs för att miljöarbetet 
ska förbättras. 

Marchiori och Buzzanells studie NGO Organizing for Environmental Sustainability in Brazil: 
Meaningful Work, Commonality, and Contradiction (2017) resulterade i tre huvudsakliga 
slutsatser om hur medlemmar som deltar i kommunikationen påverkas av den. Medlemmarna 
upplever sitt arbete som meningsfullt, de övervinner motsättningar och skapar likheter men 
även skillnader. Att arbetet sågs som meningsfullt av många ledde till att medlemmarna 
introducerade nya idéer samtidigt som de höll sig till ett gemensamt internt språk (Marchiori 
och Buzzanell 2017). 

Sheldon Gen (2010) undersökte allmänhetens kunskaper om reningsverk och om allmänheten 
är medveten om vilka problem avloppsreningsverken står inför samt hur det kan påverka 
hanteringen av avloppsvattnet. I slutsatsen betonar Gen (2010) att kommunikationen mellan 
reningsverken och kommunerna måste fungera för att engagera hushållen på ett meningsfullt 
sätt och på så vis lösa de utmaningar som reningsverken står inför (Gen 2010).  

2.4 Motivering till teorin 

Käppalaförbundet kan enligt Larssons definition (2014, 16–17) ses som en organisation. 
Således ansågs kommunikationens roll för organisationer vara av relevans för denna studie. 
Vidare finns det flera olika teorier om kommunikation (Windahl och Signitzer 2009, 2), men 
vanligt förekommande begrepp är envägs- och tvåvägskommunikation. Begreppen 
förekommer i flera källor som används i denna studie som exempelvis Windahl och Signitzers 
Using Communication Theory (2009), men också andra böcker samt vetenskapliga artiklar 
som inte används som källor i denna studie använder sig av begreppen. Envägs- och 
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tvåvägskommunikation resulterade även i en konkret samt lättförståelig modell, som gick att 
använda eftersom en förståelse för hur två eller flera aktörer kommunicerar med varandra var 
av intresse. Således användes begreppen som en del i det teoretiska ramverket. Dock bör det 
poängteras att det är en förenkling av verkligheten eftersom kommunikation är en komplex 
företeelse (Windahl och Signitzer 2009, 2).  
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras den valda metodansatsen, urval och hur datainsamling samt 
bearbetning genomförts. 

3.1 Fallstudie som metodansats 

Genom att fokusera på en specifik företeelse, som i detta fall är kommunikationen kring 
uppströmsarbetet mellan Käppalaförbundet och dess medlemskommuner, kan detaljer som 
skulle ha blivit förbisedda i en bredare undersökning identifieras (Denscombe 2014, 54). Då 
fallstudie används för att undersöka specifika företeelser (Merriam 1994, 25), valdes den som 
metodansats för detta arbete. Vidare är kommunikation en naturligt förekommande företeelse 
som existerade innan studiens början och kommer fortsätta efter dess avslut, vilket är en 
förutsättning för genomförandet av en fallstudie (Denscombe 2014, 57). Metoden är även 
lämplig för att undersöka aktuella företeelser där relevanta variabler inte kan påverkas 
(Merriam 1994, 23), vilket var fallet i denna studie. 

I fallstudier går det att använda både kvalitativ och kvantitativ data (Denscombe 2014, 56). 
Ett kvantitativt tillvägagångssätt resulterar i ett antal komponenter som kan studeras medan 
den kvalitativa metoden strävar efter att förstå sammanhanget mellan komponenterna och på 
så vis skapa en helhet (Merriam 1994, 30). Denna studie baseras på kvantitativ data i form av 
enkäter, eftersom kommunikationsprocessens komponenter är av intresse och kvalitativ data i 
form av intervju användes eftersom kommunikationen kring uppströmsarbetet som helhet var 
av intresse (Merriam 1994, 30). De halvöppna frågorna i intervjun var således till för att låta 
respondenten fritt uttrycka sina åsikter och tankar (Merriam 2009, sid. 88). På grund av 
studiens begränsade omfattning fanns det ingen möjlighet att utföra intervjuer med alla elva 
medlemskommuner, därför var blandningen av kvantitativ(enkät) och kvalitativ (intervju) 
metod ett lämpligt tillvägagångssätt.  

Eftersom fallstudie har använts som metodansats och ett unikt fenomen har undersökts, 
nämligen kommunikationen mellan Käppalaförbundet och dess medlemskommuner, 
uppkommer frågan om resultatet kan användas utanför det undersökta fallet. Även om 
resultatet är tydligt sammankopplat med det aktuella fallet, är förhoppningen att det kan 
fungera som inspiration för hur kommunikationen i andra organisationer kan utvärderas och 
förbättras. Resultatet kan också bidra till en ökad förståelse för kommunikationens roll i 
uppströmsarbetet.  

Vidare bör det påpekas att vid den kvalitativa delen av en fallstudie påverkas studien av 
forskarens förmåga och värderingar (Merriam 2009, 50–54). Därför har datan i denna studie 
analyserats och samlats in på ett strukturerat vis.  

3.2 Urval 

Valet av Käppalaförbundet baserades på att förbundet hade inkommit med ett önskemål till 
högskolan om en undersökning av förbundets uppströmsarbete. Käppalaförbundet hade själva 
formulerat ett antal frågor som förbundet ville ha svar på, men frågeställningarna var svåra att 
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svara på genom användandet av ett vetenskapligt tillvägagångssätt. Därför formulerades fyra 
egna frågeställningar med inspiration från Käppalaförbundets frågor. Valet att intervjua 
chefen för uppströmsarbetet på Käppalaförbundet baserades på att hon ansågs vara mest insatt 
i uppströmsarbetet och därför kunde bidra med relevant information om hur arbetet 
kommuniceras till medlemskommunerna. Möjligheten att intervjua samhällskommunikatören 
på Käppalaförbundet uppkom då chefen för uppströmsarbetet frågade om det var av intresse 
för oss att även prata med den som var ansvarig för kommunikationen till allmänheten. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Chefen för uppströmsarbetet kontaktades och ett datum för intervju bestämdes. 
Käppalaförbundets elva medlemskommuner kontaktades via telefon för att samla in 
kontaktuppgifter till den person på respektive kommun som ansvarar för uppströmsarbete och 
sköter kontakten med Käppalaförbundet. Till dessa personer mailades sedan enkäten.  

3.3.1 Intervju  

Intervjun genomfördes kl. 09.00 den 14 februari 2018 på Käppalaverket. De som intervjuades 
var chefen för uppströmsarbetet och samhällskommunikatören på Käppalaförbundet. Dessa 
två personer intervjuades tillsammans. Frågorna som ställdes var av halvöppen karaktär 
eftersom respondenterna skulle få möjlighet att fritt prata om kommunikationen samtidigt som 
det fanns ett behov av att vissa saker skulle framkomma. Följdfrågor ställdes vid behov. 
(Frågorna som användes bifogas i bilaga 9.2.)  

Vid analysen av resultatet genomfördes en innehållsanalys enligt Creswell (2018 193-195) 
genom att i första steg transkribera den inspelade intervjun, därefter läsa hela transkriberingen 
för att få en helhetsbild av vad deltagarna har sagt och vilka idéer som har framkommit. I steg 
tre delades transkriberingen upp i olika kategorier (Creswell, 193). Transkriberingen 
kategoriserades först enligt expected codes, vilket innebär att det aktivt letades efter kategorier 
som ingår i studiens teoretiska ramverk (Creswell, 195) som exempelvis 
envägskommunikation. Sedan eftersöktes suprising codes, som innebär kategorier som inte 
kunde förutses (Cresswell, 195). Alla kategorierna markerades med olika färger. Författarna 
gjorde kategoriseringen var för sig för att sedan jämföras. Vid jämförelsen framkom att båda 
författarna hittat ungefär samma kategorier på samma platser i transkriberingen, vilket 
indikerar en god reabilitet (Creswell, 199). Efter jämförelsen skapades gemensamma 
kategorier. Eftersom kategoriseringen genomfördes av båda författarna för att sedan jämföras 
och jämkas samman till en gemensam kategorisering anses den ha god validitet (Fejes et al. 
2016, 172).  

3.3.2 Enkät 

Enkätundersökningen, som bifogas i bilaga 9.1, användes för att undersöka hur 
Käppalaförbundets medlemskommuner ser på kommunikationen kring uppströmsarbetet. 
Därför skickades enkäten till de tjänstemän som arbetar med uppströmsarbete på 
Käppalaförbundets alla medlemskommuner. Innan enkäten skickades ut granskades den av en 
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kurskamrat för att säkerställa att frågorna var korrekt och tydligt formulerade. Enkäten 
konstruerades i Googles enkätverktyg, Google Formulär, och mailades till de ansvariga för 
uppströmsarbetet på kommunerna. Valet av Google Formulär baserades på att en digital enkät 
ansågs att vara enkel att distribuera och sedan samla in, vidare ansågs en digital enkät 
eventuellt skulle kunna resultera i en högre svarsfrekvens. Som tidigare nämnt ledde studiens 
begränsade omfattning till att det inte fanns möjlighet att intervjua alla kommuner och därför 
användes enkäter.  

Enkäten baserades till största del på kvantitativa frågor, eftersom kommunikationens olika 
delar var av intresse (Merriam 2009, 88). Svarsalternativen utformades så att statistiska 
modeller kunde användas vid analysen (Bjereld, Demker och Hinnfors 2015, 118). Dock 
innehöll enkäten även två frågor där respondenterna fick möjlighet att skriva fritt, eftersom 
det var av intresse att även få en helhetsbild av kommunikationen (Merriam 2009, sid. 88). 

Enkätens kvantitativa frågor sammanställdes i olika diagram. Svaren på de öppna frågorna 
analyserades med samma tillvägagångssätt som intervjun, det vill säga med en 
innehållsanalys (Creswell 2018, 193–195) utförd av båda författarna för att sedan skapa ett 
gemensamt system.  
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4.Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjun och enkätundersökningen. 

4.1 Intervju 

Innehållsanalysen (Creswell 2018, 193–195) resulterade i nedanstående kategorier, som först 
presenteras i figur 4 och sedan i löpande text.   

 

 

Figur 4.  Resultatet av intervjun. Rutorna till vänster redovisar de olika kategorierna och 
rutorna till höger visar vad som kännetecknar respektive kategori.  

 

Möjlighet till återkoppling 

Käppalaförbundet har regelbundna möten med kommunerna. Mötena sker både med enskilda 
kommuner och med alla kommunerna samtidigt. Käppalaförbundet har också gemensamma 
projekt med kommunerna där båda parter har möjlighet att lyssna på varandra. Vidare 
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framkom det att Käppalaförbundet har konstruerat kommunanpassat informationsmaterial 
angående uppströmsarbete.  

Hur kommunikationen upplevs 

Kommunikationen upplevs fungera bra och kommunerna kommer med relevanta synpunkter.  

Faktorer som försvårar kommunikation 

Det framkom tre saker som försvårar kommunikationen mellan Käppalaförbundet och 
kommunerna. Den första är att det är svårt att veta vem på kommunen som Käppalaförbundet 
ska kommunicera med angående informationskampanjer till hushållen, vilket beror på att 
kommunikatörerna på kommunerna ofta byts ut. Den andra handlar om att olika kommuner 
skickar personer med olika kompetens för att diskutera en fråga. De utsända personerna kan 
vara kommunikatörer eller vatten- och avloppsingenjörer. Den tredje är att det geografiska 
avståndet mellan Käppalaverket och kommunerna kan påverka kommunikationen negativt. 

Multipla relationer och nya medier 

Käppalaförbundet har skapat relationer med kommunerna, företag, industrier och hushåll. 
Förbundet använder sig av mail, telefon och direkta möten för att kommunicera med 
kommunerna. Till hushållen använder sig Käppalaförbundet av bland annat Facebook och 
reklam i kollektivtrafiken. 

Faktorer utanför kommunikation som påverkar uppströmsarbetet 

Olika kommuner har olika resurser, såväl ekonomiska som kunskapsmässiga och tekniska, 
vilket kan leda till olika resultat för respektive kommuns uppströmsarbete. Bristen på 
tillräckliga resurser hos en del kommuner kan skapa hinder i arbetet med att tillämpa 
Käppalaförbundets riktlinjer kring uppströmsarbete, vilket i sin tur kan påverka 
Käppalaverkets slutliga reningsresultat.  

4.2 Enkätundersökning 

Nedan presenteras först svaren på enkätens kvantitativa frågor i form av diagram och sedan 
svaren på de kvalitativa frågorna utifrån den kategori som framkom. 

Majoriteten av kommunerna kommunicerade med Käppalaförbundet ungefär var tredje månad 
vilket går att utläsa av figur 5. Vidare var det lika många kommuner (två) som angav att de 
kommunicerade med Käppalaförbundet mindre än en gång per år som det var kommuner som 
angav att kommunikationen skedde en eller flera gånger per månad. 
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Figur 5. Cirkeldiagram över hur ofta kommunikation mellan Käppalaförbundet och 
kommunerna sker. 

Det vanligaste sättet för kommunikation var möten följt av telefonkontakt, vilket går att utläsa 
av figur 6. Bland de övriga kommunikationssätten fanns det ingen tydlig majoritet för något 
särskilt kommunikationssätt.  

 

 

Figur 6. Cirkeldiagram över vilken kanal som används vid kommunikation. 
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När kommunerna fick frågan om de har möjlighet att yttra sig kring uppströmsarbetet var det 
åtta av elva kommuner (72,7 procent) som ansåg att den möjligheten ofta finns, vilket går att 
utläsa av figur 7. Tre kommuner ansåg att den möjligheten inte var stor.  

 

Figur 7. Stapeldiagram över kommunernas möjlighet att yttra sig kring uppströmsarbetet. 1 
betyder sällan medan 5 betyder ofta. 

Sju kommuner upplevde att Käppalaförbundet ofta lyssnar på deras åsikter kring 
uppströmsarbetet, vilket går att utläsa av figur 8. Vidare var det två kommuner som upplevde 
att deras åsikter blir hörda mer sällan än ofta. En kommun ansåg att dess åsikter blir hörda 
varken ofta eller sällan och en kommun upplevde att deras åsikter beaktas mer ofta än sällan. 

 

 

Figur 8. Stapeldiagram över kommunernas upplevelser kring om Käppalaförbundet lyssnar 
på deras åsikter kring uppströmsarbetet. 1 betyder sällan medan 5 betyder ofta. 
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På frågan om Käppalaförbundet använder sig av ett tydligt språk, ansåg majoriteten av 
kommunerna (72,7 procent) att det stämmer i hög utsträckning. Två av kommunerna ansåg att 
språket ibland är tydligt och ibland otydligt. En av kommunerna ansåg att språket inte är 
tydligt, vilket går att utläsa av figur 9. 

 

 

Figur 9. Stapeldiagram över om kommunerna anser att Käppalaförbundet använder sig av ett 
tydligt språk. 1 betyder i låg utsträckning medan 5 innebär att språket i hög utsträckning är 
tydligt.  

 

Möjlighet till återkoppling 

I den andra öppna frågan, som gällde om respondenterna ville tillägga något som 
enkätfrågorna inte täckte in, inkom tre svar. En kommun lyfte att allt inte behöver diskuteras 
med Käppalaförbundet. Vidare visade två svar på att Käppalaförbundet efterfrågar 
kommunernas tankar om uppströmsarbete. I det ena svaret lyftes ett projekt som genomförts 
två gånger, där personer på Käppalaförbundet tillsammans med ansvariga på kommunen 
gemensamt åkt till industriområden för att informera företagen om vad de kan göra. Projektet 
resulterade i ett gemensamt utbyte av erfarenheter mellan Käppalaförbundet och kommunen. 
Kommunen framhöll att erfarenheterna kunde spridas till de övriga kommunerna. I det andra 
svaret användes ordet diskuteras på ett tydligt vis. Det lyftes också att Käppalaförbundet vill 
ha in synpunkter från kommunerna när nya riktlinjer meddelas.  
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5.Analys 
I detta avsnitt tolkas resultatet utifrån teorin och tidigare forskning. Tolkningen presenteras 
utifrån olika kategorier.  

●   Den första kategorin redovisar vilka möjligheter till återkoppling som funnits och 
vilken kommunikationsmodell det tyder på. 

●    Den andra kategorin handlar om hur den kommunikativa makten är fördelad. 
●    Den tredje kategorin behandlar det gemensamma språket.  
●   Den fjärde kategorin handlar om vilka relationer som finns samt vilka medier/kanaler 

som används. 
 

Möjlighet till återkoppling 

Majoriteten av kommunerna upplever att de får chans att yttra sig (figur 7) och att 
Käppalaförbundet lyssnar på vad de har att säga (figur 8). Vidare framkom det i intervjun att 
Käppalaförbundet upplevde att kommunerna lyssnar på dem. Utifrån Windahls och Signitzers 
(2009, 118) definition kan det tyda på en symmetrisk tvåvägskommunikation, eftersom båda 
parter får ge uttryck för sina tankar och lyssnar på den andra parten (Windahls och Signitzers 
2009, 118). Att båda parter lyssnar på varandra är en förutsättning för att målen som sätts upp 
för uppströmsarbetet ska kunna nås (Wright 1995). Men även andra saker såsom teknik och 
kunskap är förutsättningar för ett lyckat uppströmsarbete. Trots att majoriteten av 
kommunerna upplevde att de får möjlighet att yttra sig (figur 7), uppgav tre kommuner att de 
sällan får den möjligheten. Detta indikerar att det föreligger en envägskommunikation mellan 
Käppalaförbundet och dessa kommuner, eftersom möjligheten till återkoppling är liten 
(Windahl och Signitzer 2009, 14–15). Dock framträder det inte varför kommunerna upplevde 
att de sällan får möjlighet att yttra sig.  

Två kommuner upplevde att Käppalaförbundet mer sällan lyssnar på deras åsikter (figur 8). 
Orsaken till det framkommer inte. Möjliga orsaker kan utifrån Larssons (2014,15)   
resonemang vara att Käppalaförbundet har bristande tillit till kommunen, att meddelandet är 
fel utformat eller anses vara mindre viktigt och att parterna inte har samma sociala eller 
kulturella referenser (Larsson 2014,15). Dock kan Käppalaförbundet ha lyssnat på 
kommunernas åsikter trots att kommunerna inte upplevt att så är fallet. Förutom tidigare 
nämnda exempel framkom det ytterligare ett tillfälle där envägskommunikation sker, 
nämligen när Käppalaförbundet utformar informationskampanjer till hushållen. Det beror på 
att kommunerna inte ges möjlighet till återkoppling (Windahl och Signitzer 2009, 119), 
eftersom Käppalaförbundet är experterna när det kommer till uppströmsarbete och därmed vet 
vad som behöver kommuniceras till hushållen, vilket kan rättfärdiga envägskommunikationen 
eftersom meddelandets innehåll kräver det (Welch och Jackson, 2007). Dock har 
Käppalaförbundet i ett fall försökt utforma ett kommunanpassat informationsmaterial. Att 
informationsmaterialet är kommunanpassat tyder på att kommunerna fått komma till tals, 
vilket indikerar en tvåvägskommunikation eftersom möjlighet till återkoppling har funnits 
(Windahl och Signitzer 2009, 14–15).  
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En av kommunerna lyfte att de haft två gemensamma projekt tillsammans med 
Käppalaförbundet där de besökt industrier i kommunen tillsammans, vilket ledde till ett 
gemensamt utbyte av erfarenheter. Vidare lyfte en annan kommun att Käppalaförbundet vill 
ha deras synpunkter på nya riktlinjer. Enligt Jansson (2009, 20) definieras 
tvåvägskommunikation av möjligheten till återkoppling, vilket har funnits i dessa fall. Dock 
tyder det första exemplet mer på en symmetrisk tvåvägskommunikation eftersom ett 
gemensamt utbyte av tankar skedde (Windahl och Signitzer 2009, 118). I det andra fallet kan 
en asymmetrisk tvåvägskommunikation skapas om inte Käppalaförbundet hörsammar och 
implementerar de synpunkter som kommer in (Windahl och Signitzer 2009,14–15). 

I intervjun med Käppalaförbundet framkom det att både enskilda möten med kommunerna 
och större möten där alla kommunerna deltar sker regelbundet. De enskilda mötena ger 
möjlighet till återkoppling (Windahl och Signitzer 2009, 14–15), vilket kan resultera i en 
symmetrisk tvåvägskommunikation (Larsson, 225). Vid större möten är möjligheten 
återkoppling mindre (Thunberg et al. 63, 1979), vilket kan resultera i en 
envägskommunikation (Larsson 90) eller i en asymmetrisk tvåvägskommunikation (Thunberg 
et al. 63, 1979). Dock kan det vara fördelaktigt att alla får samma information samtidigt vilket 
kan rättfärdiga envägskommunikationen och den eventuella asymmetrin (Welch och Jackson 
2007). Nackdelarna med den uppkomna ojämlikheten kan också vägas upp av de fördelar som 
finns med större grupper (Thunberg et al. 63, 1979). Vidare kan de större mötena resultera i 
att kommunerna utbyter erfarenheter med varandra.  

Jämnt fördelad kommunikativ makt 

Enligt Windahl och Signitzer (2009, 118–119) resulterar den symmetriska 
tvåvägskommunikationen i att den kommunikativa makten blir jämnt fördelad. I 
kommunikationen mellan Käppalaförbundet och kommunerna kan den kommunikativa 
makten anses vara jämnt fördelad, eftersom den symmetriska tvåvägskommunikationen är 
ofta förekommande. Vidare visar figur 7 och 8 tillsammans med vad som framkommit i 
intervjun och enkätens öppna frågor att den kommunikativa makten är jämnt fördelad 
eftersom alla parter får komma till tals och blir lyssnade på. Att parterna lyssnar på varandra 
är också viktigt för att mål ska nås (Wright 1995) och Käppalaförbundet når sina mål (se 
tabell 1) angående mängden miljöskadliga ämnen som blir kvar efter rening 
(Käppalaförbundet 2016). 

Gemensamt språk 

Ett problem med kommunikationen som framkom i intervjun var att ansvariga på 
kommunerna ofta byts ut, vilket leder till att Käppalaförbundet har svårt att veta vem 
förbundet ska kommunicera med. Att personerna på kommunerna ofta byts ut kan även 
resultera i att gemensamma erfarenheter minskar. Detta leder i sin tur till att det gemensamma 
språket försämras, eftersom gemensamma erfarenheter är en del av ett gemensamt språk 
(Jansson 2009, 9–11). Trots det är det troligt att Käppalaförbundet och kommunerna har ett 
gemensamt språk, eftersom majoriteten av kommunerna upplevde att Käppalaförbundet 
använder sig av ett tydligt språk (figur 9) och i intervjun framkom att kommunerna kommer 
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med relevanta åsikter. Dessa resultat indikerar att parterna förstår varandra och således har ett 
gemensamt språk. Dock ansåg en kommun (figur 9) att Käppalaförbundet inte använder sig av 
ett tydligt språk. Vad det beror på framkommer inte, men en eventuell förklaring kan vara att 
personen som svarade på enkäten inte har gemensamma erfarenheter med Käppalaförbundet 
och att parterna således inte har ett gemensamt språk (Jansson 2009, 9–11). Vid intervjun 
framkom också att kommunerna skickar folk med olika kompetenser för att diskutera en 
fråga, vilket kan resultera i en försämrad kommunikation på grund av olika kompetenser 
(Jansson 2009, 9–11). Att personer med olika kompetens diskuterar samma fråga kan också 
leda till bristande engagemang hos de deltagare som inte kan använda sig av det som sägs i 
sitt arbete (Gluch och Räisänen 2009). 

Multipla relationer och nya medier 

I intervjun framkom det att Käppalaförbundet skapar multipla relationer i sin kommunikation: 
Käppalaförbundet till enskild kommun, Käppalaförbundet till samtliga kommuner, 
Käppalaförbundet till industrier (genom kommunerna) och Käppalaförbundet till hushållen.   

Att skapa multipla relationer till intressegrupperna samt att använda sig av alla nya medier i 
organisationen är två av fyra färdigheter som enligt Gregory måste behärskas av dagens 
kommunikatörer (Larsson 2014, 88). Käppalaförbundet behärskar enligt intervjusvaren dessa 
två färdigheter. De andra två färdigheterna, vilka består av att skapa förtroende för 
organisationen samt att klargöra organisationens värden utåt och inåt, har inte undersökts i 
denna studie.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras det vad resultaten betyder för Käppalaverket och Käppalaförbundet 
samt varför kommunerna svarat som de gjort. Vidare diskuteras metoden och teorin. Sist 
presenteras förslag på vidare forskning.  

6.1 Diskussion kring resultaten 

Av Käppalaförbundets miljörapport från 2016 framgår att fyra av fem mål gällande 
reducering av miljöskadliga eller övergödande ämnen i slammet och det utgående vattnet har 
uppnåtts (se tabell 1). Resultatet i denna studie tyder på att återkoppling är vanligt 
förekommande i kommunikationen mellan Käppalaförbundet och medlemskommunerna. Det 
kan vara så att återkopplingen har varit en viktig faktor i att de fyra målen har uppnåtts. 
Howard och McGregor (2000) har i sin studie Reducing nutrient enrichment of waterways 
through public education: a tale of two cities kommit fram till att återkoppling är en viktig 
faktor för att miljöskadliga ämnen ska kunna reduceras. Även Govindarajulu och Daily (2004) 
påpekar att återkoppling är en nyckelfaktor för att miljöarbete ska lyckas (Govindarajulu och 
Daily 2004). Därför kan det vara gynnsamt för Käppalaförbundets uppströmsarbete om 
kommunikationen med kommunerna även i fortsättningen innehåller återkoppling.  

Majoriteten av kommunerna upplevde att Käppalaförbundet använder sig av ett tydligt språk 
(figur 9), vilket också kan vara en bidragande faktor till att Käppalaförbundet har uppnått fyra 
av fem mål (se tabell 1). Tidigare studier har nämligen visat på ett samband mellan 
användningen av ett enkelt språk och reduceringen av miljöskadliga ämnen (Howard och 
McGregor 2000). Dock kan även andra faktorer, såsom förbättrad teknik, ligga bakom att 
Käppalaförbundet uppnått majoriteten av sina mål. 

Genom att stärka kommunikationen och därigenom förbättra uppströmsarbetet kan 
förutsättningarna för att uppfylla målen i EU:s vattendirektiv, vilka bland annat består i att 
minska föroreningar i vattnen (EUR-Lex 2017), förbättras. Tidigare forskning av bland annat 
Govindarajulu och Daily (2004) har visat att en fungerande kommunikation lett till ett 
förbättrat miljöarbete.  

I intervjun framkom det att Käppalaförbundet anser att orsaken till att vissa kommuner inte 
fullt ut följer riktlinjer och synpunkter kan bero på resursbrist hos kommunerna. Detta kan i 
sin tur påverka det totala resultatet av uppströmsarbetet. Kommunernas resurser och hur dessa 
fördelas ryms inte inom ramarna för denna studie. Det framstår dock som angeläget att 
kommunerna, med tanke på Käppalaförbundets mål (Käppalaförbundet u.åc), prioriterar och 
fördelar sina resurser så att de i möjligaste mån kan följa riktlinjerna.   

Att försöka stärka kunskapen om reningsverkens processer och om de hinder och utmaningar 
som avloppsreningsverken står inför är viktigt för att kunna komma till rätta med dessa 
problem, enligt Gen (2010). Som ett led i detta är det viktigt att Käppalaförbundet informerar 
och upplyser kommunerna, vilket i sin tur kommer att leda till att hushållen engagerar sig på 
ett meningsfullt sätt (Howard och Mcgregor 2000). Dock måste informationen som sprids ha 
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betydelse för mottagaren (Gluch och Räisänen 2009), annars kan det leda till bristande 
engagemang. Att informationen inte går att inkorporera i arbetet kan även det leda till ett 
bristande engagemang (Gluch och Räisänen 2009). I fallet med Käppalaförbundet betyder 
detta att de informationskampanjer som sprids till kommunerna och hushållen måste vara 
utformade på ett sätt som förmedlar att mottagarna har möjlighet att göra skillnad. Om 
mottagarna upplever att de inte har möjlighet att genomföra det som framförs i meddelandet, 
kan engagemanget bli svagt. 

Av enkätundersökningens första fråga (figur 5) kan utläsas en stor variation i omfattningen av 
kommunernas kontakt med Käppalaförbundet. Två av kommunerna har svarat att de 
kommunicerar med förbundet flera gånger per månad medan två kommuner har svarat mindre 
än en gång per år. En möjlig förklaring till denna variation är att vissa kommuner har 
pågående projekt där de har regelbunden kontakt med Käppalaförbundet. Att en kommun gav 
uttryck för att allt inte behöver diskuteras med Käppalaförbundet indikerar att kommunen har 
egen kompetens och således är så självständig i sitt arbete att den sällan behöver ha kontakt 
med förbundet. En möjlig förklaring till att vissa kommuner kommunicerar mer sällan med 
Käppalaförbundet kan också vara att de är mindre engagerade uppströmsarbetet. 

Att Käppalaförbundet fortsätter att inkludera kommunerna i kommunikationen kan leda till att 
kommunerna ser arbetet som alltmer meningsfullt och vågar föreslå nya ideer. Vidare kan det 
också resultera i att det gemensamma språket förstärks (Marchiori och Buzzanell 2017). 

6.2 Metod- och teoridiskussion 

Kommunerna hade inte samma förutsättningar som Käppalaförbundet när det gällde att 
förmedla tankar om kommunikationen kring uppströmsarbetet, eftersom Käppalaförbundet 
fick möjlighet att uttrycka sig via en intervju medan kommunerna endast fick svara på en 
enkät. Obalansen reducerades genom att enkäten avslutades med två frågor där 
respondenterna hade möjlighet att uttrycka sig fritt kring om det fanns något som de ville 
förändra i kommunikationen eller i övrigt tillägga något. Dock valde de flesta kommuner att 
inte svara på dessa frågor. Detta kan förstås bero på att de inte ville förändra något och inte 
hade något mer att tillägga, men tidigare forskning har visat att öppna och halvöppna frågor 
har lägre svarsfrekvens än slutna frågor (De Bruijne och Wijnant2014). Att dessa frågor inte 
besvarats kan således ha medfört att relevant information inte framkommit samt att den 
tidigare nämnda obalansen finns kvar. Vidare finns det vissa enkätsvar där det egentligen 
hade krävts följdfrågor för att verkligen förstå vad personen menade och hur personen ansåg 
att problemet kunde åtgärdas. Det optimala hade därför varit att intervjua ansvariga på alla 
kommunerna, men studiens begränsade omfattning gjorde att det inte var genomförbart.  

Eftersom enkätsvaren endast bestod av flervalsfrågor hade kommunerna ingen möjlighet att 
förklara varför de svarat som de gjort. Som framgår av figur 7 har en av kommunerna svarat 
att den sällan har möjlighet att yttra sig kring uppströmsarbetet. Detta skapar ett frågetecken 
kring varför. Om enkäterna skulle utformas utifrån de erfarenheter författarna besitter idag, 
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skulle varje kvantitativ enkätfråga ha följts av ytterligare en fråga där kommunerna hade fått 
möjlighet att utveckla sina svar. 

Generellt bör svaren från en enkätundersökning tas med en nypa salt eftersom det kan finnas 
olika psykologiska faktorer som påverkat svaren. Bland annat kan respondenterna ha kryssat i 
det enklaste svarsalternativet för att spara tid. Detta gäller framförallt enkäter med många 
frågor där respondenterna kan bli oengagerade i att läsa den fullständiga frågan och därför 
svarar utan vidare eftertanke (Larsson, 267). Eftersom enkätundersökningen i denna studie 
bestod av ett begränsat antal frågor, bör risken för att respondenterna svarat utan eftertanke 
vara begränsad. Det kan därför antas att respondenterna verkligen har svarat det som de tycker 
(Larsson, 267).  

I och med att alla kommuner svarat på enkäten, mäter enkäten det som är tänkt att mäta. Det 
innebär att validiteten kan anses vara god (Creswell, 195). 

Det är möjligt att alternativa tolkningar av resultaten kunde ha gjorts om andra teorier hade 
använts i denna studie. Det finns dock ett flertal artiklar och böcker som använder sig av 
samma teoretiska utgångspunkter och begrepp som använts i denna studie, vilket stärker 
studiens resultat. 

6.3 Vidare forskning 

Två tankar kring vidare forskning väcktes under arbetets gång. 

 

1.   Att det i förbundsfullmäktige sitter politiskt tillsatta (Käppalaförbundet u.åa) väcker 
frågan om hur kommunikationen mellan de politiska representanterna för 
kommunerna och tjänstemännen som blivit tillfrågade i denna undersökning ser ut. 

 

2.   Gluch och Räisänen (2009) menar att det behövs en ökad förståelse för den sociala 
kontext där kommunikationen sker, för att miljöarbetet ska förbättras. Även Jansson 
(2009, 96) menar att kommunikationsprocessen bör ses i en social kontext. Vid 
sökning efter tidigare forskning har inga studier påträffats där en undersökning gjorts 
av hur den sociala kontexten för kommunikationen påverkar miljöarbetet. Således kan 
det vara av intresse för framtida studier att undersöka detta.  
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7. Slutsats 
Det finns stor möjlighet till återkoppling mellan Käppalaförbundet och kommunerna. Den 
vanligaste formen av återkoppling är den som karaktäriserar den symmetriska 
tvåvägskommunikationen, vilket i sin tur leder till jämnt fördelad kommunikativ makt. Dock 
förekommer i vissa fall de typer av återkoppling som karaktäriserar envägskommunikation 
respektive asymmetrisk tvåvägskommunikation. Faktorer som påverkar kommunikationen är 
hur mötena är utformade samt i viss utsträckning bristen på ett gemensamt språk. Den 
välfungerande kommunikationen kan ha varit en bidragande faktor till att Käppalaförbundet 
uppnått fyra av fem mål angående kvaliteten på det utgående vattnet och slammet (se figur 1). 
Kommunikationen kan därigenom ha varit ett steg mot att uppnå kraven i EU:s vattendirektiv. 
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9 Bilagor  
I nedanstående bilagor redovisas enkäten och intervjufrågorna. 

 

9.1 Enkät  

Hej! Vi är två studenter från Södertörns högskola som skriver ett examensarbete om hur 
Käppalaförbundet kommunicerar sitt uppströmsarbete med sina medlemskommuner. Enkäten 
tar 2–5 minuter att besvara. Vi uppskattar om ni svarar senast den 13 februari. 

Tack för ert deltagande! 

 

Vilken kommun arbetar du hos? 

Danderyd 

Lidingö 

Nacka 

Sigtuna 

Sollentuna 

Solna 

Täby 

Upplads-Bro 

Upplands väsby 

Vallentuna  

Värmdö 

 

Hur ofta kommunicerar ni med Käppala angående uppströmsarbetet? 

Varje vecka 

En eller flera gånger i månaden 

Ungefär var tredje månad 

Mindre än en gång per år 

 

På vilket sätt kommunicerar ni med ansvariga för uppströmsarbetet på Käppalaförbundet? 
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e-post 

telefon 

möte 

annat 

 

Har ni möjlighet att yttra er kring uppströmsarbetet? (1=sällan 5= ofta) 

1 2 3 4 5 

 

Upplever ni att Käppalaförbundet lyssnar på era åsikter kring uppströmsarbetet? (1= sällan 5= ofta) 

1 2 3 4 5 

 

Anser ni att Käppalaförbundet använder sig av ett tydligt språk? (1= i låg utsträckning, 5= i hög 
utsträckning) 

1 2 3 4 5 

 

Är det något i kommunikationen ni vill förändra? Motivera! 

 

Är det något vi inte frågat om som du vill tillägga? 
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9.2 Intervju   

Här presenteras frågorna, som förbereddes inför intervjun, dock ställdes inte alla frågor 
eftersom svaret redan sagts fast under en annan fråga.  

●   Hur brukar ni kommunicera med medlemskommunerna? (telefon, email, möten är det 
en eller flera kommuner med?) 

 

●   Hur ofta brukar ni kommunicera med medlemskommunerna? (Nån/några kommuner 
som kommunicerar mer/mindre? Varför?) 

 

●   Hur upplever ni att kommunikationen med medlemskommunerna fungerar? Varför? 
(styrkor, svagheter, lyssnar kommunerna på er?) 

 

●   Ger ni de ansvariga på kommunerna möjlighet att yttra sig angående 
uppströmsarbetet? (ex hur en informationskampanj till hushållen genomförs) Hur? 

 

●   Använder kommunerna denna möjlighet till yttrande? (Svara de? Svarar de på vad 
som efterfrågas? Använder ni er av samma begrepp? Används begreppen på samma 
sätt?) 

 

●   Tar ni hänsyn till vad kommunerna säger? Hur? 
 

●   På vilket sätt påverkar kommunikationen med medlemskommunerna 
uppströmsarbetet? (Mer/mindre effektivt) 

 

●   Ger ni kommunerna möjlighet att påverka informationskampanjerna? (hur?) 
 

●   Upplever ni att kommunerna tar chansen att påverka informationskampanjerna?  
 

 

 

 

 

 


