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BAKGRUND 
Om undersökningen 



Om undersökningen 

• United Minds har genomfört en kvantitativ undersökning bland svenskar i åldrarna 18 

till 80 år, i syfte att mäta allmänhetens kunskap och attityder i förhållande till 

angelägenheten att restaurera vatten- och avloppssystemen i Sverige. 

• Totalt genomfördes 2179 intervjuer under perioden  

4 april till 12 april 2013. 

• Svaren samlades in i riksrepresentativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. 

Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-post. 



Om respondenterna 

46% 
54% 

Män

Kvinnor

13% 

32% 

35% 

19% 

18-25 år

26-45 år

46-65 år

66-80 år

Demografisk översikt 

Ålder Kranvatten 
 

Fråga: Var kommer ditt kranvatten ifrån? 

 

90% 

9% 

1% 

Kommunalt
vatten

Egen
källa/brunn

Vet ej

Riksrepresentativt urval 
Totalt antal respondenter: 2 179 

 

 

 

Kön 

Region 
 

Landsände 

Stockholm  25% 

Östra Mellansverige 17% 

Småland och öarna  7% 

Sydsverige  15% 

Västsverige  18% 

Norra Mellansverige  9% 

Mellersta Norrland  5% 

Övre Norrland   5% 

 

 

 

 

 



Regional indelning 

 

Region  Län 
 

Stockholm  Stockholms län 

Östra Mellansverige Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län,  

  Örebro län, Västmanlands län 

Småland och öarna Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands 

län 

Sydsverige  Blekinge län, Skåne län 

Västsverige  Hallands län, Västra Götalands län 

Norra Mellansverige Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län 

Mellersta Norrland Västernorrlands län, Jämtlands län 

Övre Norrland  Västerbottens län, Norrbottens län 

 

 

Ovan regionala indelning motsvarar NUTS 2 i Sverige. NUTS är den regionala 

indelning som används inom EU för statistikredovisning. 

 

 

 



RESULTAT 
Frågans prioritering | Synen på kranvattnet | Attityden till VA-taxa 



Övergripande slutsatser 

• Svenskarna upplever inte VA-frågan som vare sig särskilt angelägen eller 

prioriterad. 

• Det svenska kranvattnet bedöms vara det bästa i världen. 

• De allra flesta har hört talas om incidenterna i Skellefteå och Östersund och 

många har egen erfarenhet av bristfällig kvalitet på kranvattnet. Trots detta är 

oron låg för att själv drabbas. 

• En betydande andel av de som idag betalar VA-taxa är öppna för att bidra till 

moderniseringen av VA-nätet genom att betala en högre taxa. Men 

betalningsviljan är begränsad – majoriteten skulle endast acceptera en mindre 

taxehöjning. 



RESULTAT 
Frågans prioritering | Synen på kranvattnet | Attityden till VA-taxa 



Upprustning av VA-system inte högt prioriterat 

på kortare sikt 

15% 

20% 

21% 

14% 

6% 

5% 

4% 

4% 

3% 

19% 

17% 

16% 

13% 

10% 

7% 

6% 

5% 

4% 

60% 

60% 

61% 

72% 

81% 

85% 

88% 

90% 

90% 

6% 

3% 

4% 

2% 

2% 

3% 

2% 

2% 

3% 

Upprustning av vatten- och avloppssystem

Bättre vägnät

Integration

Bättre kollektivtrafik

Miljö

Barnomsorg

Arbetstillfällen

Äldreomsorg

Skola

1-3 4 5-7 Vet ej

Vissa skillnader 

råder mellan de 

olika ålders-

grupperna. Bland 

18-25-åringarna 

anger 43% 

alternativ 5-7, 

medan andelen 

som anger 5-7 i 

den äldsta 

åldersgruppen  

(66-80 år) är 76%. 

m = 6,3 

m = 6,2 

m = 6,1 

m = 5,9 

m = 5,7 

m = 5,3 

m = 4,9 

m = 4,9 

m = 4,9 

Fråga: För vart och ett av alternativen nedan, ange hur viktigt du tycker att det är att din kommun satsar på följande områden 

under de kommande 5 åren. Redovisning av samtliga svar på en 7-gradig skala där 1= instämmer inte alls och  7= instämmer 

helt och hållet. Bas: 2179 personer. 

Frågans prioritering 



Satsningar på VA-system anses viktigare ur ett 

längre tidsperspektiv 

11 

18% 

12% 

9% 

10% 

7% 

4% 

4% 

0% 

1% 

14% 

13% 

12% 

10% 

8% 

7% 

5% 

1% 

1% 

64% 

72% 

73% 

77% 

84% 

86% 

88% 

95% 

96% 

4% 

4% 

5% 

3% 

2% 

3% 

3% 

4% 

3% 

Integration

Bättre vägnät

Upprustning av vatten- och
avloppssystem

Bättre kollektivtrafik

Miljö

Barnomsorg

Arbetstillfällen

Äldreomsorg

Skola

1-3 4 5-7 Vet ej

Upprustning av 

VA-system anses 

mer prioriterat 

över en längre 

tidshorisont. 

När frågan ställs 

ur ett 30-

årsperspektiv 

stiger 

medelvärdet till 

5,4 jämfört med 

4,9 då frågan 

ställs ur ett 5-

årsperspektiv. 

m = 6,4 

m = 6,4 

m = 6,2 

m = 6,1 

m = 5,9 

m = 5,6 

m = 5,4 

m = 5,3 

m = 5,0 

Fråga: För vart och ett av alternativen nedan, ange hur viktigt du tycker att det är att din kommun satsar på följande 

områden under de kommande 30 åren. Redovisning av samtliga svar på en 7-gradig skala där 1= instämmer inte alls och  

7= instämmer helt och hållet. Bas: 2179 personer. 

Frågans prioritering 



4 av 10 anser att omoderna VA-system är ett svenskt 

samhällsproblem 

• 42% instämmer i att omoderna vatten- och 

avloppssystem är ett samhällsproblem i Sverige.  

• Bland de som haft problem med sitt kranvatten 

(färgat, grumligt, illasmakande eller illaluktande, 

och/eller behövt koka sitt vatten efter 

bakterievarningar) instämmer 51% i påståendet. 

• Bland de som inte haft problem med kranvattnet är 

andelen som instämmer 39%. 

Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? ”Omoderna vatten- och avloppssystem är ett 

samhällsproblem i Sverige.” . Redovisning av samtliga svar på en 7-gradig skala där 1= instämmer inte alls 

och  7= instämmer helt och hållet. Bas: 2179 personer 

…har ingen uppfattning 

kring huruvida omoderna 

VA-system är ett 

samhällsproblem i 

Sverige. 

Påstående: ”Omoderna vatten- och avloppssystem är ett 

samhällsproblem i Sverige” 

6% 

7% 

8% 

13% 

17% 

13% 

12% 

23% 

1 = Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7 = Instämmer helt och hållet

Vet ej

m = 4,5 

Frågans prioritering 



Men bara 3 av 10 ser problem i den egna kommunen 

• 29% instämmer i att omoderna vatten- och 
avloppssystem är ett problem i den egna 
kommunen. 

• Bland de som upplevt problem med kranvattnet 
är andelen som instämmer väsentligt högre: 
42%. 

• Andelen svarande som instämmer är högst i 
Norra Mellansverige (48%) och lägst i Stockholm 
(22%). 

Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? ”Omoderna vatten- och avloppssystem är ett problem i 

min kommun.” . Redovisning av samtliga svar på en 7-gradig skala där 1= instämmer inte alls och  7= instämmer helt och 

hållet. Bas: 2179 personer 

…vet inte om den egna 

kommunen har problem 

med ett omodernt VA-

system. 

Påstående: ”Omoderna vatten- och avloppssystem 

är ett problem i min kommun” 

10% 

11% 

10% 

14% 

14% 

9% 

6% 

24% 

1 = Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7 = Instämmer helt och hållet

Vet ej

m = 3,9 

Frågans prioritering 



Äldre ser större behov av upprustning 

• 38% instämmer i att upprustning av VA-system 
borde prioriteras högre än idag i den egna 
kommunen. 

• Andelen som instämmer är återigen högst i Norra 
Mellansverige (46%) och lägst i Stockholm (31%). 

• Generationsskillnader finns. Bara 18% i 
åldersgruppen 18-25 instämmer i påståendet, 
medan motsvarande andel i åldern 66-80 år är  
55%. 

Fråga: I vilken utsträckning instämmer du i följande påstående? ”Åtgärder för att rusta upp vatten- och avloppssystem i 

min kommun borde prioriteras högre än idag.” . Redovisning av samtliga svar på en 7-gradig skala där 1= instämmer inte 

alls och  7= instämmer helt och hållet. Bas: 2179 personer 

Påstående: ”Åtgärder för att rusta upp vatten- och 

avloppssystem i min kommun borde prioriteras högre än idag” 

6% 

7% 

9% 

18% 

15% 

12% 

11% 

22% 

1 = Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7 = Instämmer helt och hållet

Vet ej

…har ingen uppfattning 

om huruvida  åtgärder för 

att rusta upp VA-systemet 

borde prioriteras högre i 

den egna kommunen. 

m = 4,4 

Frågans prioritering 



Tyst om VA-frågor i media och samhällsdebatt 

• Frågor som rör omoderna vatten- och 

avloppssystem anses få liten uppmärksamhet i 

media och i samhällsdebatten. 

• 65% tycker att frågor kopplade till ämnet får 

liten medial uppmärksamhet. 

Fråga: Hur stor eller liten uppmärksamhet uppfattar du att frågor som rör omoderna vatten- och avloppssystem får 

i media och i samhällsdebatten? Bas: 2179 personer 

Hur stor eller liten uppmärksamhet uppfattar du att frågor 

som rör omoderna vatten- och avloppssystem får i media 

och i samhällsdebatten? 

23% 

24% 

18% 

15% 

8% 

2% 

1% 

9% 

1 = Mycket liten…

2

3

4

5

6

7 = Mycket stor…

Vet ej

…bedömer att frågor som 

rör omoderna VA-system 

får stor uppmärksamhet i 

media och samhällsdebatt. 

m = 2,6 

Frågans prioritering 



Hälften har hört om frågan i media senaste året 

Frågor: Har du läst eller hört något i media och/eller samhällsdebatten om omoderna vatten- och avloppssystem 

i Sverige under det senaste året? Har du läst eller hört något i media och/eller samhällsdebatten om bristande 

kvalitet på kranvatten i Sverige under det senaste året? Bas: 2179 personer 

Har minst en gång under det 

senaste året läst eller hört 

något om omoderna vatten- 

och avloppssystem i Sverige   

Har minst en gång under det 

senaste året läst eller hört 

något om bristande kvalitet 

på kranvattnet i Sverige 

I den yngsta åldersgruppen (18-25 år) är andelen som läst eller hört något om dessa frågor i media 

lägre. 35% har läst eller hört något om omoderna VA-system, och 42% har läst eller hört något om 

bristande kvalitet på kranvattnet.

Frågans prioritering 



Mycket stor kännedom om parasitutbrott 

 

• Nästan 9 av 10 av de tillfrågade har hört talas om 
parasitutbrotten i Östersund och Skellefteå. 

 

• Kännedomen är allra högst i Övre Norrland (99%) 
och lägst i Sydsverige (81%). 

 

• Den yngsta åldersgruppen (18-25 år) känner i lägre 
grad till utbrotten. I den gruppen har 72% hört talas 
om händelserna, jämfört med 95% i grupperna 46-65 
år och 66-80 år. 

 

Fråga: Har du hört talas om händelserna i Östersund och Skellefteå år 2010 och 2011, då 

parasitutbrott i kranvattnet gjorde att 27 000 respektive 20 000 personer blev sjuka? Bas: 2179 

personer. 

88% 

8% 
3% 

Ja 

Nej 

Vet ej 

…känner till 

parasitutbrotten i 

Östersund och 

Skellefteå. 

Frågans prioritering 



Men bara 1 av 10 är oroliga 

 

• Trots att de allra flesta har hört talas om händelserna 
i Östersund och Skellefteå är det få – bara 11% - 
som oroar sig över att något liknande ska hända i 
den egna kommunen. 

 

• Oron är störst i Mellersta Norrland, där 24% är 
mycket eller ganska oroliga. Minst oroliga är boende 
i Västsverige, där bara 7% är mycket eller ganska 
oroliga. 

 

• De som själva har upplevt problem med kranvattnet 
är mer oroliga än de som inte haft egna problem. 

 

Fråga: Är du orolig för att din kommun ska drabbas av parasitutbrott i kranvattnet? Bas: 2179 personer. 

2% 
9% 

66% 

22% 

1% 

Ja, mycket orolig 

Ja, ganska orolig 

Nej, inte särskilt orolig 

…är oroliga över 

att deras egen 

kommun ska 

drabbas av 

parasitutbrott. 

Nej, inte alls orolig 

Vet ej 

Frågans prioritering 



RESULTAT 
Frågans prioritering | Synen på kranvattnet | Attityden till VA-taxa 



Svenskt kranvatten anses säkrast 

Fråga: Vilka länder tror du har mest pålitlig kvalitet på kranvattnet? Markera de tre länder som du tror har 

mest pålitlig kranvattenkvalitet. Bas: 2179 personer. 

 
…tror att Sverige är ett av  

de tre länder som har mest 

pålitlig kvalitet på  

kranvattnet. 

Sverige, Norge och Finland hamnar i topp när det gäller uppfattningen om vilka 

länder som har mest pålitligt kranvatten. 

 

Vet ej/kan ej svara: 7% 

Både Sydkorea och Ryssland placerar sig 

före Sverige i FN-organet UNESCO:s 

ranking av dricksvattenkvalitet i världens 

länder (2003). 

Synen på kranvatten 



Svenskt kranvatten förknippas främst med hög kvalitet 

• Majoriteten av de tillfrågade förknippar främst svenskt 

kranvatten med hög kvalitet samt god smak. Majoriteten 

anser också att man kan lita på att vattnet inte är skadligt för 

hälsan. 

 

Hög kvalitet (att nivåer av mikroorganismer och kemiska 

ämnen inte överstiger gränsvärden) 

Gott 

Pålitlig kvalitet (att man kan lite på att det aldrig är 

hälsovådligt) 

Pålitlig tillförsel (att det inte stängs av/är avbrott 

eller liknande 

Billigt 

Vet ej/kan ej svara: 4% 

…förknippar svenskt 

kranvatten med hög 

kvalitet. 

Fråga: Vad förknippar du främst med svenskt kranvatten? Välj de tre alternativ som du tycker stämmer bäst 

in på det svenska kranvattnet. Bas: 2179 personer. 

Synen på kranvatten 



De som haft problem är mer skeptiska till 

kranvattenkvalitetens pålitlighet 

• De som haft problem med sitt kranvatten är 

något mindre benägna än de som inte haft 

det att förknippa svenskt kranvatten med 

pålitlig kvalitet. 

• Istället är de mer benägna än de som inte haft 

problem att välja alternativet ”billigt”. 

 

 

Fråga: Vad förknippar du främst med svenskt kranvatten? Välj de tre alternativ som du tycker stämmer 

bäst in på det svenska kranvattnet. Bas: 2179 personer. 

…av de som inte haft 

problem med sitt kranvatten 

förknippar svenskt 

kranvatten med ”pålitlig 

kvalitet”, jämfört med 52% 

av de som haft problem. 
41% 

76% 

67% 

52% 

44% 

7% 

37% 

79% 

68% 

61% 

45% 

3% 

Billigt

Hög kvalitet

Gott

Pålitlig kvalitet

Pålitlig tillförsel

Vet ej Haft problem med kranvattnet

Har ej haft problem med kranvattnet

Vad förknippar du främst med svenskt kranvatten? 

Synen på kranvatten 



De flesta tycker att kranvatten är billigt 

• Majoriteten av svenskarna anser inte att det är dyrt 
med kranvatten. 50% svarar att de tycker att vattnet 
är ganska eller mycket billigt. 

 

• Bland de som haft problem med sitt kranvatten är 
andelen något lägre. 43% av dessa anser att vattnet 
är ganska eller mycket billigt, jämfört med 53% av de 
som inte upplevt några problem. 

 

• Andelen som tycker att vattnet är dyrt är högst i Norra 
Mellansverige (17%) och lägst i Stockholm (8%). 

 

 

Fråga: Anser du att det är dyrt eller billigt med kranvatten i Sverige? Bas: 2179 personer. 

1% 10% 

24% 

29% 

21% 

14% 

Mycket dyrt 

Ganska dyrt 

Varken eller 

…anser att det 

svenska 

kranvattnet är 

ganska eller mycket 

billigt. 
Ganska billigt 

Mycket billigt 

Vet ej 

Synen på kranvatten 



3 av 10 har haft problem med kranvattnet 

• 29% av de som har kommunalt kranvatten 

har någon gång under de senaste fem åren 

haft problem med färgat, grumligt, 

illasmakande eller illaluktande kranvatten. 

 

• Om man även inkluderar de som svarar att de 

har egen källa/brunn ser andelen som haft 

problem likartad ut (30%). 

 

 

Fråga: Har det hänt att ditt hushåll har upplevt problem med färgat, grumligt, illaluktande eller illasmakande kranvatten 

de senaste fem åren? Bas: 1955 personer (som svarat att de får sitt kranvatten från det kommunala vattnet) samt 2179 

personer (samtliga respondenter). 

5% 

24% 

69% 

2% 

Ja, flera gånger 

Ja, någon gång 

Nej, aldrig 

…av de som har 

kommunalt 

kranvatten har 

minst en gång 

upplevt konkreta 

problem med 

kvaliteten på 

kranvattnet. 

Vet ej 

Synen på kranvatten 



Problematiskt kranvatten vanligast i Mellersta Norrland 
 

• Det finns tydliga regionala skillnader när det gäller 

problem med kranvattnet.  

• Störst andel svarande som haft problem under de 

senaste fem åren  finns i Mellersta Norrland, där nästan 

dubbelt så många som i Stockholm (som har lägst andel 

drabbade)har upplevt konkreta problem. 

 

 

Fråga: Har det hänt att ditt hushåll har upplevt problem med färgat, grumligt, illaluktande eller illasmakande 

kranvatten de senaste fem åren? Bas: 1955 personer (som svarat att de får sitt kranvatten från det kommunala 

vattnet). 

…av de i Mellersta 

Norrland som har 

kommunalt kranvatten 

har haft problem med 

färgat, grumligt, 

illaluktande eller 

illasmakande vatten 

under de senaste fem 

åren. 

Har det hänt att ditt hushåll har upplevt problem med färgat, 

grumligt, illaluktande eller illasmakande kranvatten de senaste 

fem åren? 

Andel som svarat ja, flera 

gånger eller ja, någon gång. 

22% 

29% 

29% 

31% 

28% 

37% 

42% 

34% 

Stockholm

Östra Mellansverige

Småland och öarna

Sydsverige

Västsverige

Norra Mellansverige

Mellersta Norrland

Övre Norrland

Synen på kranvatten 



1 av 10 har tvingats koka vatten efter varningar 

• 12% av de som har kommunalt vatten har en 

eller flera gånger under de senaste fem åren 

behövt koka vatten till följd av varningar om 

bakterier i kranvattnet. 

 

• 42% i Mellersta Norrland har behövt koka 

vatten efter varningar de senaste fem åren. 

Motsvarande andel i Stockholm är 5% 

 

 

Fråga: Har det hänt att ditt hushåll har behövt koka vatten efter varningar om bakterier i kranvattnet de senaste fem 

åren? Bas: 1955  personer (som svarat att de får sitt kranvatten från det kommunala vattnet). 

 

2% 

10% 

87% 

2% 

Ja, flera gånger 

Ja, någon gång 

Nej, aldrig 

…av de som har 

kommunalt 

kranvatten har 

behövt koka 

kranvatten efter 

varningar om 

bakterier minst en 

gång. 

Vet ej 

Synen på kranvatten 



Nästan 4 av 10 i Mellersta Norrland har behövt koka kranvatten 

 

• Även när det gäller erfarenheter av att behöva 

koka kranvatten finns väsentliga regionala 

skillnader. 

 

 

Fråga: Har det hänt att ditt hushåll har behövt koka vatten efter varningar om bakterier i kranvattnet de senaste 

fem åren? Bas: 1955  personer (som svarat att de får sitt kranvatten från det kommunala vattnet). 

…av de hushåll i 

Mellersta Norrland som 

har kommunalt 

kranvatten har minst en 

gång under de senaste 

fem åren tvingats koka 

sitt kranvatten efter 

varningar om bakterier. 

Har det hänt att ditt hushåll har behövt koka vatten 

efter varningar om bakterier i kranvattnet de 

senaste fem åren? 

Andel som svarat ja, flera 

gånger eller ja, någon gång. 

5% 

12% 

14% 

10% 

7% 

17% 

42% 

20% 

Stockholm

Östra Mellansverige

Småland och öarna

Sydsverige

Västsverige

Norra Mellansverige

Mellersta Norrland

Övre Norrland

Synen på kranvatten 



Bara 1 av 10 oroar sig över kranvattenkvaliteten 

• Trots att många haft konkreta problem med kranvattnet oroar sig 
bara 10% av svenskarna över kvaliteten på det. 

 

• Oron är störst i de områden där flest upplevt problem. I Mellersta 
Norrland oroar sig 21% - dubbelt så många som totalgenomsnittet 
– ofta eller ibland för kvaliteten på kranvattnet i den egna 
kommunen. 

 

• Det finns inga avgörande skillnader i oro mellan de som har 
kommunalt kranvatten och de som har egen källa/brunn. Bland de 
med kommunalt kranvatten är 10% oroliga, och bland de med egen 
källa/brunn är motsvarande siffra 11%. 

 

• Även bland de med kommunalt vatten är oron störst i Mellersta 
Norrland (20%) och lägst i Stockholm samt Västsverige (7%). 

 

Fråga: Har det hänt att du har oroat dig över kvaliteten på kranvattnet i din kommun? Baser: 2179 

personer (samtliga respondenter) samt 1955 personer (som svarat att de får sitt kranvatten från det 

kommunala vattnet). 

 

1% 
9% 

24% 

64% 

2% 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

…oroar sig sällan 

eller aldrig över 

kvaliteten på 

kranvattnet i den 

egna kommunen. 

Aldrig 

Vet ej 

Synen på kranvatten 



RESULTAT 
Frågans prioritering | Synen på kranvattnet | Attityden till VA-taxa 



3 av 10 vet inte om de betalar VA-taxa 

• 41% av de tillfrågade uppger att de betalar VA-taxa. 31% 
svarar att de inte vet om de gör det. 

 

• Det finns stora generationsskillnader när det gäller 
kännedom kring om man betalar taxan eller inte. Bland 
18-25-åringarna är det 62% av de tillfrågade som inte vet 
om de betalar VA-taxa, jämfört med 39% i åldern 26-45 år 
och 18% i åldern 46-65 och 66-80 år.  

 

• De som får kranvatten från egen källa/brunn svarar ”vet 
ej” på frågan i lägre utsträckning än de som har 
kommunalt kranvatten. 
 

 

Fråga: Hushåll som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppssystemet betalar normalt sett en avgift, 

en så kallad Va-taxa. Betalar ditt hushåll Va-taxa? Bas: 2179 personer. 

41% 

28% 

31% 

Ja 

Nej 

Vet ej 

…i åldrarna 18-25 

år vet inte om de 

betalar  

VA-taxa. 

Attityd till VA-taxa 



Boende i lägenhet har sämst koll på om de betalar VA-taxa 

• Skillnaden i kunskap om huruvida man betalar VA-taxa är stor. 

• Bland boende i hyreslägenhet är det 48% som inte vet om de 

betalar taxan, jämfört med 14% av de som bor i radhus, 

villaområde eller kedjehus. 

Fråga: Hushåll som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppssystemet betalar normalt sett en 

avgift, en så kallad VA-taxa. Betalar ditt hushåll VA-taxa? Bas: 2179 personer 

Hushåll som är anslutna till det kommunala vatten- och 

avloppssystemet betalar normalt sett en avgift, en så kallad 

VA-taxa. Betalar ditt hushåll VA-taxa? 

…av de som bor i 

hyreslägenhet vet inte  

om de betalar VA-taxa. 

14% 

38% 

48% 

26% 

32% 

42% 

80% 

5% 

14% 

37% 

55% 

8% 

Ja

Nej

Vet ej

Hyreslägenhet

Bostadsrätt

Radhus,
villaområde eller
kedjehus

Attityd till VA-taxa 



Nästan 4 av 10 vet inte hur mycket de betalar i VA-taxa 

 

• Bland de som svarat att de betalar VA-taxa vet 16% hur 

stor summan är. Ytterligare 48% vet på ett ungefär hur 

mycket de betalar. 

 

• 36% har ingen uppfattning om hur mycket de betalar i 

VA-taxa. 

 

• Kunskapen är återigen lägst hos de som bor i lägenhet 

(hyreslägenhet eller bostadsrätt). 

 

• Den äldsta åldersgruppen (66-80 år) har bäst kännedom 

om hur mycket de betalar. Där är det bara 28% som inte 

har någon uppfattning om kostnaden, jämfört med 66% i 

gruppen 18-25 år. 

Fråga: Vet du hur mycket ditt hushåll betalar i VA-taxa? Bas: 897 personer (som svarat att de betalar VA-taxa). 

16% 

48% 

36% 

Ja 

Ja, på ett ungefär 

Nej, har ingen 

uppfattning 

…av de som 

betalar VA-taxa 

vet inte hur  

mycket de 

betalar. 

Attityd till VA-taxa 



Majoriteten kan tänka sig att betala högre taxa 

• Bland de som vet att de betalar VA-taxa kan 

nästan 6 av 10 tänka sig att betala en högre 

avgift för att bidra till moderniseringen av 

VA-systemen i den egna kommunen.  

• 37% svarar att de troligtvis inte eller  

absolut inte kan tänka sig att betala mer. 

• Bara 5% svarar att de inte vet. 

 

 

Fråga: Skulle du kunna tänka dig att betala en högre VA-taxa för att bidra till moderniseringen av vatten- och 

avloppssystemet i din kommun? Bas: 897 personer (som svarat att de betalar VA-taxa). 

7% 

51% 
28% 

9% 
5% 

Ja, absolut 

Ja, troligtvis 

Nej, troligtvis inte 

…av de som vet att 

de betalar VA-taxa 

kan tänka sig att 

betala en högre 

avgift. 

Nej, absolut inte 

Vet ej 

Attityd till VA-taxa 



Ungefär samma betalningsvilja bland de som är 

osäkra på om de betalar VA-taxa 

• Bilden ser ungefär likadan ut om man även inkluderar de 

som är osäkra på om de betalar VA-taxa. 

• 55% av de som svarat att de betalar VA-taxa, eller att de 

inte vet om de gör det, kan tänka sig att betala en högre 

avgift. 

• Högst andel som kan tänka sig att betala mer finns i 

Mellersta Norrland (64%). Minst villiga att betala mer är 

boende i regionen Småland och öarna, där 47% är 

beredda att betala en högre taxa. 

• Det finns ingen skillnad i betalningsvilja bland de som 

upplevt problem med kranvattnet och de som inte har det. 

 

 

Fråga: Skulle du kunna tänka dig att betala en högre VA-taxa för att bidra till moderniseringen av vatten- och 

avloppssystemet i din kommun? Bas: 1560 personer (som svarat att de betalar VA-taxa, eller att de inte vet om de gör det.) 

7% 

48% 
25% 

7% 

13% 

Ja, absolut 

Ja, troligtvis 

Nej, troligtvis inte 

…kan tänka sig att 

betala en högre  

VA-taxa. Nej, absolut inte 

Vet ej 

Attityd till VA-taxa 



Drygt 1 av 3 kan tänka sig att betala  

6-10 procent mer 

33% 
34% 

7% 
6% 

9% 
11% 

1-5% 6-10% 11-15% 16-20% Över 20% Vet ej

Majoriteten (34%)av de som 

svarar att de är beredda att betala 

en högre VA-taxa kan tänka sig 

att betala 6-10% mer. Nästan lika 

många (33%) vill inte betala mer 

än 1-5% mer. 

 

Bland de yngsta respondenterna 

(18-25 år) är det fler än i de äldre 

åldersgrupperna som svarar att 

de inte vet hur mycket mer de kan 

tänka sig att betala, vilket 

återspeglar den generellt lägre 

kunskapen om VA-taxan bland de 

yngre. 

Fråga: Hur mycket mer skulle du kunna tänka dig att betala i VA-taxa? Bas: 521 personer (som svarat att de 

betalar VA-taxa idag, och att de absolut eller troligtvis skulle kunna tänka sig att betala en högre VA-taxa). 

Attityd till VA-taxa 



Spontana skäl till att ej betala högre taxa 

Fråga: Vad är det främsta skälet till att du inte kan tänka dig att betala en högre VA-taxa? Beskriv 

med dina egna ord.

Fråga: Vad är det främsta skälet till att du inte kan tänka dig att betala en högre VA-taxa? Beskriv med dina egna ord. 

Bas: 440 personer (som svarat att de absolut inte eller troligtvis inte kan tänka sig att betala en högre VA-taxa). 

Attityd till VA-taxa 



VA-taxan borde ingå i skatten 

• Många respondenter hänvisar till att de redan betalar 

en hög skatt och att VA-taxan borde ingå i detta. 

• Flera menar att skattetrycket redan är högt i den egna 

kommunen och att VA-taxan borde ingå i detta, vilket 

innebär hög känslighet för höjda avgifter. 

 

Fråga: Vad är det främsta skälet till att du inte kan tänka dig att betala en högre VA-taxa? Beskriv med 

dina egna ord. Bas: 440 personer (som svarat att de absolut inte eller troligtvis inte kan tänka sig att 

betala en högre VA-taxa). 

Attityd till VA-taxa 

”Nuvarande skatter ska räcka till detta.” 

”Tycker att all infrastruktur ska betalas via våra skatter.” 

”Anser att i dagens samhälle ska detta ingå i skatten 

vi betalar.” 

”Betalar så mycket i skatt att kommunen bör prioritera det utan 

extra avgifter av invånarna.” 

”Det är kommunens sak, borde tas av kommunalskatten.” 

”Vi betalar tillräckligt i skatt för att det ska finnas pengar till att rusta 

upp, här där jag bor har det aldrig rustats, byggår 1952.” 



Politikerna måste prioritera bättre 

• Flera menar att höjda avgifter inte är lösningen, 

utan att pengarna måste användas mer 

effektivt av politikerna. 

• Man anser att de styrande borde kunna 

hushålla med pengarna på ett mer effektivt sätt, 

och prioritera utgifterna bättre. 

  

Fråga: Vad är det främsta skälet till att du inte kan tänka dig att betala en högre VA-taxa? Beskriv med dina 

egna ord. Bas: 440 personer (som svarat att de absolut inte eller troligtvis inte kan tänka sig att betala en 

högre VA-taxa). 

Attityd till VA-taxa 

”Jag betalar och har betalat alldeles för mycket skatt och tycker att 

det är politikernas sak att handskas bättre med dessa medel och 

att lära sig att prioritera väsentliga saker.” 

 

”Det är kommunens samhälleliga ansvar att se till sina egna 

vattenledningar och avlopp. Det borde finnas en underhållsplan 

och då finns det ingen anledning att höja avgifterna eftersom dessa 

kostnader redan ska finnas täckta i budgeten..” 

 

”Jag anser att man inte ska prata om att höja eller sänka skatter, 

som vi betalar, utan se till att de pengar som kommer in via skatt 

och taxor används effektivt, och jag är tveksam till att så är fallet.” 



Gör höjda avgifter verkligen skillnad? 

• En del uttrycker tveksamhet kring vilken 
konkret nytta som höjda avgifter skulle göra.  

• Man frågar sig vad en höjd taxa faktiskt skulle 
innebära i praktiken, och om kvaliteten på 
vattnet verkligen skulle bli bättre. Man vill helt 
enkelt vara säker på att pengarna gör positiv 
skillnad. 

  

Fråga: Vad är det främsta skälet till att du inte kan tänka dig att betala en högre VA-taxa? Beskriv med dina egna 

ord. Bas: 440 personer (som svarat att de absolut inte eller troligtvis inte kan tänka sig att betala en högre VA-taxa). 

Attityd till VA-taxa 

”Osäkert om höjda avgifter används för att förbättra 

situationen. Det blir dyrare men inte nödvändigtvis bättre.” 

 

”Har för lite info vad det innebär och vad det skulle betyda 

för oss privatpersoner om vi betalar VA-taxa. Blir vattnet 

bättre då?” 

 

”Höjda avgifter inom andra samhällsnyttiga tjänster 

har hittills aldrig gett oss en högre eller bättre kvalitet 

på den tjänst vi betalar för. Tvärtom.”  



Bra vatten är en självklarhet 

• Inställningen att bra och säkert vatten är en 

självklarhet som varje medborgare ska kunna 

förvänta sig – utan att behöva betala dyrt för 

det – framkommer också i flera av svaren. 

  

Fråga: Vad är det främsta skälet till att du inte kan tänka dig att betala en högre VA-taxa? Beskriv med dina 

egna ord. Bas: 440 personer (som svarat att de absolut inte eller troligtvis inte kan tänka sig att betala en 

högre VA-taxa). 

Attityd till VA-taxa 

”Är en fattig student och dessutom är vatten något som alla borde ha 

tillgång till och som borde ses som en självklarhet och som därmed 

bör vara så tillgängligt och billigt som möjligt.” 

  

”Tycker att kommunen kan betala för det. Rent vatten är en 

självklarhet.” 

 

”Det skall vara en självklarhet att vattnet går att  dricka, det är inget  

som man skall behöva betala för.” 

 

”Vi betalar både skatt och avgifter till kommunen 

och förväntar oss att den ska kunna erbjuda åtminstone rent vatten 

för sina invånare för detta!” 



Taxan är redan för hög 

• Många menar också att VA-taxan i deras 

kommun redan är hög och att löpande 

underhåll borde rymmas inom den avgift de 

redan betalar.  

• Det anses inte finnas så akuta problem att en 

avgiftshöjning är motiverad. 

  

Fråga: Vad är det främsta skälet till att du inte kan tänka dig att betala en högre VA-taxa? Beskriv med dina 

egna ord. Bas: 440 personer (som svarat att de absolut inte eller troligtvis inte kan tänka sig att betala en högre 

VA-taxa). 

Attityd till VA-taxa 

 

 

”Avgiften är redan hög och bör räcka till löpande förbättringar.” 

  

”Tycker att kostnaderna redan är tillräckligt höga. Plus 

att de anslutningsavgifter som man betalade när vi 

byggde huset var högre än i många andra kommuner.” 

 

” Det är redan ett av Sveriges dyraste vatten i vår kommun.” 

 

”Kostnaden är redan hög. Jag tror inte det finns så akuta problem 

så att man behöver öka takten på nuvarande nivå.” 

 
 



Privatekonomiska skäl 

• Privatekonomiska skäl anges också av flera 

respondenter. 

• Man hänvisar till små ekonomiska marginaler 

och anser sig därmed inte ha råd med någon 

typ av avgiftshöjningar.  
   

 

Fråga: Vad är det främsta skälet till att du inte kan tänka dig att betala en högre VA-taxa? Beskriv med dina 

egna ord. Bas: 440 personer (som svarat att de absolut inte eller troligtvis inte kan tänka sig att betala en 

högre VA-taxa). 

Attityd till VA-taxa 

”Är man ensamstående sjukpensionär har man inte så 

mycket pengar över per månad.” 

 

”Jag är student och har inte råd med några extra avgifter.” 

 

”Jag lever redan på svältgränsen. Har knappast råd med 

ännu dyrare räkningar.” 

 

”Som pensionär är jag högskattebidragare och anser mig 

inte ha råd med ytterligare avgifter.” 



SAMMANFATTNING OCH 

SLUTSATSER 



Sammanfattning 
Frågans prioritering 

 På kort sikt anses det inte vara särskilt prioriterat med upprustning av VA-
systemet i den egna kommunen. På längre sikt anses det dock ha högre 
prioritet än t.ex. ett förbättrat vägnät. 

 4 av 10 svenskar anser att omoderna VA-system är ett samhällsproblem i 
Sverige. 

 3 av 10 upplever att omoderna VA-system är ett problem i hemkommunen. 

 4 av 10 anser att upprustning av VA-system borde prioriteras högre i den egna 
kommunen än vad den gör idag. 

 Frågor som rör omoderna VA-system bedöms få liten uppmärksamhet i media 
och i samhällsdebatt. 

 Hälften har dock läst eller hört något om omoderna VA-system i Sverige 
det senaste året. 

 6 av 10 har läst eller hört något det senaste året som handlat om bristande 
kvalitet på kranvattnet i Sverige. 

 9 av 10 har hört talas om parasitutbrotten i Skellefteå och Östersund. Men bara 
1 av 10 oroar sig för att samma sak ska inträffa i den egna kommunen. 

 

 



Sammanfattning 

Upplevelsen av kranvattnet 

 Svenskt kranvatten hamnar i topp (följt av Norge och Finland) när svenskarna 

bedömer kvaliteteten på kranvattnet. 

 Det som främst utmärker svenskt kranvatten är just kvaliteten (att nivåer 

av mikroorganismer och kemiska ämnen inte överstiger gränsvärden). 

 Svenskar som uttryckligen har haft problem med kranvattnet anser i något 

lägre utsträckning än övriga att svenskt kranvatten präglas av pålitlig 

kvalitet. 

 5 av 10 svenskar bedömer att svenskt kranvatten är billigt. 

 3 av 10 har de senaste fem åren upplevt problem med färgat, grumligt, 

illaluktande eller illasmakande kranvatten. 

 1 av 10 har tvingats koka sitt kranvatten efter att varningar har utfärdats. 

 Oron för kvaliteten på dricksvattnet är låg. Endast 1 av 10 uppger att det har 

hänt att de oroat sig för kvaliteten. 

 



Sammanfattning 

Attityden till VA-taxan 

 Låg kännedom bland boende i flerfamiljshus kring huruvida hushållet betalar 

VA-taxa. 

 Få av de som vet att de betalar VA-taxa vet med exakthet hur mycket de 

betalar. Den stora andelen vet dock på ett ungefär. 

 Drygt hälften av de som idag betalar VA-taxa uppger att de kan tänka sig betala 

en högre VA-taxa för att bidra till upprustningen av VA-systemet. 

 Bland de som inte kan tänka sig en högre VA-taxa anges skäl som att 

upprustningen borde ingå i skatten, att man inte kan vara säker på att det blir 

bättre bara för att man betalar mer, eller helt enkelt att man inte anser sig ha 

råd. 

 



Övergripande slutsatser 

• Svenskarna upplever inte VA-frågan som vare sig särskilt angelägen eller 

prioriterad. Upprustning av VA-systemen ses inte som akut just nu, men får 

mer relevans i ett längre tidsperspektiv.  

• Det svenska kranvattnet bedöms vara det bästa i världen. 

• De allra flesta har hört talas om incidenterna i Skellefteå och Östersund och 

många har egen erfarenhet av bristfällig kvalitet på kranvattnet. Trots detta är 

oron låg för att själv drabbas. 

• Betalningsviljan för att bidra till moderniseringen av VA-systemen är medelhög. 


