
TVE 16 046 Juni

Examensarbete 30 hp
Juni 2016

Innovationsdiffusion i konservativa 
branscher 
En undersökning inom den                

offentliga dricksvattenreningsbranschen 

Viktor Nordmark
Carl Bromarker
Kim Bergström

Masterprogram i industriell ledning och innovation
Master Programme in Industrial Management and Innovation



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Innovation Diffusion in Conservative Industries: A
Study of the Public Swedish Water Sector

Viktor Nordmark, Carl Bromarker och Kim Bergström

The public water industry in Sweden is often considered to be conservative and
non-innovative. For several decades little has happened technically at most of the
water utilities. Today the industry is facing a number of challenges such as aging
utilities, climate change, and ensuring water quality for the public health. The
membrane technology is a water purification technology that has been utilized at
many places globally, but has still not managed to fully penetrate the Swedish market.
The aim with this thesis was to determine how the diffusion of innovation works in
the industry, from viewpoint of membrane technology, and also to identify the main
barriers. A case study has been performed on Björks Rostfria, a company who is
trying to sell the membrane technology to Swedish water utilities. The study shows
that the big municipalities are the opinion leaders and possess a large influence on the
industry, the knowledge flows from the big to the small. The barriers identified are 1)
limited confidence in the technology; 2) decision maker’s priority; 3) clients power; 4)
view on Sweden's water quality and future challenges; 5) water regulations; 6)
compatibility; 7) technical aspects. The main drivers in the industry are client
collaborations, climate change, and disease outbreaks like the one in Östersund 2010. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Vatten är det viktigaste livsmedlet för både människor och djur, samt utgör grunden för alla 

livsformers existens. Efter en industriell revolution med en kraftig ökning i kemikalieanvändning 

tillsammans med en exponentiellt stegrande befolkningsmängd, står vi nu inför ett antal utmaningar 

för att kunna säkerställa dricksvattenkvaliteten. I Sverige har utvecklingen inom reningstekniker på 

dricksvattensidan stått relativt oförändrad under många år och de nya utmaningarna måste mötas 

med nya tekniker och metoder. Svenskar konsumerar stora mängder dricksvatten varje dag och 

kraven från kontrollmyndigheter ökar i samma takt som nya mätinstruments noggrannhet förbättras. 

För att åtgärda de problem som finns i dricksvattnet måste tekniken anpassas till det enskilda 

behovet och det aktuella råvattnet. 

Memranreningsteknik är en innovation som väckt uppståndelse på många håll i världen, men ännu 

inte tagit sig in på den Svenska marknaden i någon större utsträckning. Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka hur ny teknik sprids inom denna sektor och vilka barriärer som 

måste överkommas för att membrantekniken ska spridas på allvar i Sverige. En inledande 

kunskapssökning utfördes under ett tidigt skede i studien där vi fördjupade oss i branschspecifika 

områden som entreprenadformer, offentlig upphandling, reningstekniker och marknad. 

 

Resultatet och slutsatserna baseras på 30 djupintervjuer med ett brett spektrum av viktiga aktörer 

inom den offentliga dricksvattenbranschen, såsom VA-chefer, processingenjörer, representanter från 

kontrollmyndigheter, politiker och konsulter. Inom studiens ramverk har även ett flertal vattenverk 

besökts för att få en bild av den miljö där vattenreningsteknik används.  

 

En djupgående litteraturstudie har genomförts där följande tre områden studerats noggrant: 

1.   Innovationers diffusion och absorption 

2.   Innovation i konservativa branscher 

3.   Affärsstrategiska verktyg 

Genom att kombinera djupintervjuer, studiebesök och litteraturstudie har en mångfasetterad bild 

över branschen och dess nycker målats upp. Branschen har analyserats ur både en social kontext och 

ett tekniskt perspektiv för att kunna foga samman en så rättvis bild över kunskapsspridningen som 

möjligt vilket har lett till att studiens slutsatser kunnat underbyggas väl. 

 

Det stod tidigt klart att Sveriges vattenkvalitet inte alltid är så bra som den verkar och att många har 

en tendens att överskatta vattnets renhet. Det finns stora utmaningar i den framtida 

dricksvattenförsörjning med klimatförändringar och hot från nya sjukdomsutbrott som drivande 

faktorer. De mest centrala och handlingskraftiga kommunerna visar sig vara Sveriges tre största 

dricksvattendistributörer med Göteborgs stad i spetsen, medan mindre kommuner står för en liten 

del i utvecklingen och kunskapsspridandet. Branschens inbyggda konservatism har länge haft en stor 
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inverkan i denna sektor, men det finns också klara tendenser till en uppluckring av dessa föråldrade 

tankemönster. Ytlig kunskap om ny teknik kommer i regel främst från mässor och tidskrifter medan 

en djupare vetskap kommer från konsulter som antingen ingår som en del i den interna 

organisationen för större kommuner eller från externa företag för mindre. Den viktigaste kunskapen 

under beslutsprocessen har identifierats komma från enskilda, stora aktörer med egen 

användarerfarenhet som har en mycket stor inverkan på mindre kommuners teknikval. De barriärer 

som bör övervinnas för en effektivare spridning är; 1) Förtroende för membrantekniken; 2) Beslutsfattares 

prioritering; 3) makten på beställarsidan; 4) regelverket; 5) synen på Sveriges råvatten och framtida hot; 6) 

kompabilitet samt; 7) tekniska aspekter.   

 

Ur analysen kommer rekommendationer riktade till företag i begrepp av att lansera eller maximera 

adoptionen av ny teknik på den offentliga, svenska marknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nycklord: Absorption, cryptosporidium, diffusion, dricksvatten, entreprenadformer, fallstudie, 

framtidens teknik, grundvatten, innovation, innovationers karaktäristik, konservatism, konservativa 

branscher, kostnader, kunskap om ny teknik, livsmedelsverket, marknad, membranfilter, 

membranteknik, offentlig upphandling, PFOS, porstorlek, produktionssystemet, samhälle, skillnader 

i små och stora kommuner, sociala system, strategi, svenskt vatten, teknikledare, tvärsnittsstudie, VA, 

vattenbransch, vattenrening, vattenverk, ytvatten, åsiktsledare, Östersund, övertro. 
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Förkortningar 
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PFOS - Perflouroktansulfonsyra 

RO -  Reverse Osmosis 

SGU -  Sveriges Geologiska Undersökning 

SLU -  Sveriges Lantbruksuniversitet 
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1. Bakgrund 
Sverige har länge haft en tradition av att betona hur hög vattenkvalitet landet har, och att det är ett av 

de bästa dricksvattnen i världen. Detta påstående har blivit mer och mer ifrågasatt. Erika Lind, 

föredetta nationell dricksvattensamordnare på Livsmedelsverket menar att vi antagligen aldrig haft 

fog för detta påstående. Hon menar dessutom att det saknas kunskap och dataunderlag över 

vattenkvaliteten i Sverige och att det saknas statistik över hur kvaliteten förändrats över tid 

(Miljöaktuellt, 2011). Sveriges invånare har en hög dricksvattensförbrukning och räknas till en av de 

tyngsta användarna i världen. I genomsnitt förbrukas varje dag 280 liter dricksvatten per capita, och 

med en stadigt ökande befolkningsmängd ser inte förbrukningen ut att minska (Svenskt Vatten, 

2016).  

 

Stora delar av Sveriges vattenbehov täcks av grundvatten, som till skillnad från ytvatten i de flesta fall 

endast kräver en enkel efterbehandling för att vara tjänligt. Till följd av den senaste tidens 

urbanisering, har trycket på grundvattnet ökat betydligt på utsatta platser såsom storstadsregioner 

och öar med en begränsad grundvattentäkt. Detta problem har länge varit aktuellt i andra delar av 

världen. Under 1998 utgav International Water Management Institute en rapport där problemet 

beskrevs som ett allvarligt hot mot livsmedelssäkerheten. I Sverige har problemet nyligen identifierats 

av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU, 2016) och aktualiserats i media genom bland annat 

reportage i DN (2016), GP (2016), SVT (2016) och SVD (2016) där grundvattennivån beskrivs som 

historiskt låg. 

Utvecklingen inom vattenreningsbranschen har ett rykte och tradition av att vara väldigt långsam. 

Grunderna i de flesta moderna ytvattenverk bygger fortfarande på en imitation av naturens egen 

reningsprocess, där vattnet renas genom att rinna genom sandbäddar. Den traditionella tekniken 

kräver mycket plats, energi, personal och service för att hållas fungerande. Utöver dessa nackdelar 

klarar många verk inte av de allt strängare krav på vattenkvalitet som har införts sedan mättekniken 

avancerat, och upptäckter har gjorts om vilka ämnen som faktiskt finns i vattnet. Under 2012 slog 

branschorganisationen Svenskt vatten fast att hela 129 vattenverk som försörjer mer än 1.4 miljoner 

svenskar inte uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer. Dessa siffror reviderades under 2014 

efter intensiva insatser till 86 vattenverk och 720 000 abonnenter (Svenskt Vatten, 2014). 

Dagens krav på snabb och effektiv energi- och materialförsörjning har starkt negativa effekter på 

både miljö och vatten, och påverkar dricksvattenkvaliteten för alla livsformer. Efter en stark 

industritillväxt och samhällsutveckling under 1900-talet, har föroreningar i vattnet såsom bland annat 

järn, mangan, kväveoxid, ammoniak, fosfor, diklordifenyltrikloretan (DDT), polyklorerade bifenyler 

(PCB), och perflouroktansulfonsyra (PFOS) blivit allt vanligare. Även gränsvärden för uran har 

bedömts bli ett problem i framtiden för ett stort antal kommuner (Svenskt Vatten, 2010). Numera 

krävs ofta en kemikaliebehandling som komplement till sandfiltren för att minska gifthalten.  
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För att kontrollera och minska miljö- och dricksvattenspåverkan finns regleringar, krav och riktlinjer 

både på nationell och global nivå. Sveriges 16 miljömål (miljömål.se, 2016) är en del i det nationella 

samarbetet mot att förbättra miljö och hälsa bland Sveriges invånare. I kraven ingår bland annat; 

begränsad miljöpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, 

hav i balans samt levande kust och skärgård och ett rikt växt- och djurliv. Samtliga av dessa mål knyter tydligt 

an mot dricksvatten och generell vattenhantering. Detta visar hur stort och omfattande området är, 

samt hur essentiellt vatten är för ett fungerande samhälle. För att kunna lämna över ansvaret till nästa 

generation där de stora miljöproblemen är lösta, måste samhället ta tag i dessa frågor omgående. I 

nuvarande takt kommer många mål inte gå att uppfylla ens till år 2020 enligt SGU (2016) som har det 

nationella ansvaret över grundvattenkvalitet i Sverige. 

 

På EU-nivå finns ett dricksvattendirektiv från år 1980 som hanterar dricksvatten och fungerar som 

ett regelverk för att säkerhetsställa en överensstämmande kvalitet i alla medlemsländer. Att 

dricksvatten är en viktig fråga även på EU-nivå bekräftas i många kommissionsrapporter och även av 

medborgarinitiativet Right2Water. De har kämpat för ett EU-omfattande samråd om 

dricksvattendirektivet från 1998, med syfte att förbättra tillgången av högkvalitativt vatten i hela EU-

området. Kommissionen har antagit medborgarinitiativet och tillkännagivit det eftersträvade 

samrådet (Regeringskansliet, 2013). 2014 utgav EU-kommissionen en rapport gällande dricksvattnet i 

EU med en sammanfattande granskning av medlemsstaternas rapporter och en uppföljning på detta 

initiativ. Rapportens resultat visar god överensstämmelse, med över 99 % mot minimikraven, i de 

flesta medlemsstaters fall för stora vattentäkter som försörjer minst 5000 personer. I mindre 

vattentäkter är resultatet inte lika positivt. Sex av 27 medlemsstater får dåligt betyg, med under 90 % 

överensstämmelse på sina respektive mikrobiologivärden. Medgivelser har även getts till att det ännu 

inte finns några krav på medlemsländer att rapportera överhuvudtaget kring sina små vattentäkter. 

Detta trots att uppskattningsvis 65 miljoner människor får sitt vatten därifrån (EU-kommissionen, 

2014). Kommissionen tar även upp att de parametervärden som mäts är i behov av uppdatering mot 

en bakgrund av de risker som finns med nya typer av föroreningar. Detta kan föras med i 

utvecklingen av teknik och vetenskap. Bland annat tas läkemedelsrester inte upp som en 

kvalitetsparameter, trots att ökade mängder hormoner uppmätts i dricksvatten under de senaste åren 

(Stockholms Vatten, 2010; Apoteket, 2005). Även höga nitratkoncentrationer som överstiger den 

föreskrivna nivån har identifierats i mer än 1000 vattendrag och regleras inte i direktiven 

(Europakommissionen, 2014). 

Rent vatten är inte heller bara en fråga om miljö och hälsa, det är även grundläggande för den 

ekonomiska utvecklingen i ett område. Enligt WHO (2014) för en förbättrad tillgång till säkert vatten 

och sanitet med sig betydande ekonomiska vinster, som ett direkt resultat från besparingar inom 

sjukvården, mindre sjukdagar och ökad skolnärvaro. Dessutom är vattenreningsindustrin en 

betydande del av många länders BNP. Bara i EU-området uppgick bruttoförädlingsvärdet för 

vattenförsörjningsindustrin till 43,84 miljarder euro under 2010 och medförde 500 000 motsvarande 

heltidstjänster (WHO, 2014). 
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Hösten 2010 drabbades Östersund i norra Sverige av ett stort parasitutbrott där 27 000 personer, 45 

% av de exponerade invånarna, insjuknade till en uppskattad kostnad av 220 miljoner kronor. Denna 

kostnad utgjordes till största del av produktionsbortfall; hela 40 %. Resterande del bestod av 

sjukfrånvaro, provtagingsmaterial, uppgradering av vattenverk, och bortfall i turism (MSB, 2014; FOI 

& Livsmedelsverket, 2011). Händelsen har uppmärksammats kraftigt både nationellt och 

internationellt (bland annat CDC, 2014; Folkhälsomyndigheterna, 2014). Riksenheten för miljöbrott 

och miljömål lade år 2013 in en stämningsansökan mot kommunen på 6 miljoner kronor, vilket 

skulle motsvara det belopp som sparas genom att inte investera i tillräckliga barriärer (Jiltula, 2015; 

SVD, 2013; SR, 2013; 24UNT, 2014; DN, 2013). Även hyresgästföreningen (Hyresgästföreningen, 

2013), McDonalds (SVT, 2012) och Frösö zoo (SVT, 2013) har valt att stämma kommunen och hålla 

dem ekonomiskt ansvariga för de problem det undermåliga vattnet orsakat. Östersunds VA-chef 

Rickard Jonsson utsattes i de efterföljande rapporteringarna för ett kraftigt mediadrev och förekom i 

minst 469 artiklar i svensk media (Zettergren, 2011). Rickard Jonssons anställning avslutades därefter 

under år 2011 (OP, 2011). 

Till följd av ökade problem med gifter, parasiter och en hög energiåtgång tillsammans med sjunkande 

grundvattennivåer, är det i dagsläget hög tid att se sig om för att identifiera nya och mer effektiva 

lösningar till de problem som finns i dricksvatten och dess produktion. Regeringen har satt press på 

att dricksvattenproduktionen ska bli mer effektiv och klimatanpassad genom klimatpropositionen 

(2009). Den räknar med att krav på förändringar kommer att uppgå till minst 5 miljarder kronor. 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2015) har på uppdrag av regeringen kommit med en uppdaterad 

analys av de klimathot som dricksvattenförsörjningen står inför. Här visas, fram till sekelskiftet, 

exempelvis en ökad nederbörds- och översvämningsrisk. Vatten är trots allt mänsklighetens 

viktigaste livsmedel (Regeringen.se, 2009) och om kostnaden för en sjuk kommun ställs i relation till 

kostnaden för en kompletterande mikrobiologisk barriär, är kostnadsåtgärderna för det 

kompletterande mikrobiologiska barriären betydligt mer gynnsam (FOI & Livsmedelsverket, 2011). 

För att avhjälpa problemen i dricksvattnet finns ett antal olika tekniker. Stockholm Vatten (2010) har 

bland annat experimenterat med en rad alternativ. Några exempel är UV-ljus kombinerat med 

väteperoxid, omvänd osmos, olika biofilmer, membranfiltrering, aktivt kol samt oxidation med ozon. 

Se kapitel 4.5 för inbördes för-och nackdelar. 

 

Vattenrening via membran är en lösning som uppmärksammats mer och mer under det senaste 

decenniet. Förutom fördelar som mindre plats- och personalresursåtgång, krävs mindre energi per 

producerad vattenmängd i många fall (Ping et al., 2006). Dessutom avlägsnar membran mer 

föroreningar i vattnet och hanterar bakterier, virus, mikroplaster och läkemedelsrester som 

traditionell rening inte kan eliminera. Flera andra länder i Europa såsom exempelvis Frankrike, 

Tyskland, Nederländerna, Skottland och Norge har använt sig av membran under flera årtionden, till 

följd av olika vattenföroreningar. En vanlig uppfattning bland de yrkesverksamma som vi har pratat 

med inom branschen, är att Sverige ligger långt efter andra länder rent teknikmässigt. Orsaken till 

detta hävdas vara den allmänna uppfattningen om att svenskt vatten skulle vara exceptionellt bra. 
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Kostnaden för systemen kring dricks- och avloppsvatten kommer till största del från de VA-avgifter 

som varje vattenkonsument betalar varje år. Denna kostnad varierar mycket över landet beroende på 

råvatten, investeringar och stadsexpansion. Nils-Holgerson-rapporten (2015) utkommer årligen, och 

är en sammanställning över kostnader för kommunala tjänster såsom el, värme, avfallshantering, 

dricksvatten och avlopp. Avgifterna används för att finansiera alla aspekter kring tjänsterna. 

Samtidigt måste de balanseras och uppskattas för varje år, eftersom varken kommunala eller 

allmännyttiga bolag får göra någon vinst enligt gällande lagstiftning. En tydlig trend för VA-

avgifterna är att de ökar kraftigt, vilket de gjort under flera år. 

1.1 Björks Rostfrias verksamhet 
Björks Rostfria har sedan sent 1990-tal arbetat med membran och ser tekniken som framtiden inom 

dricksvattenvattenrening. Anledningen till detta är de allt hårdare krav som kontinuerligt införs på 

dricksvatten. Hypotesen som företaget jobbar efter är att ökande krav kommer att gynna 

verksamheten i senare skede. Till skillnad från flera konkurrenter har företaget valt att uteslutande 

arbeta med rostfritt stål i sina anläggningar vilket medför en längre livslängd. Andra egenskaper som 

materialvalet har är minskad risk för plastpartiklar i vattnet, samt ett högre pris i många fall. Ett fokus 

i verksamheten har varit att standardisera anläggningar och automatisera processer i så stor 

omfattning som möjligt. Detta har lett till att verk numera byggs genom att sammanfoga moduler i 

standardstorlekar och en stor del av tillverkningen sker idag i automatiserade plasmasvetsar. 

 

Björks Rostfrias i särklass största kunder har varit kommuner med uttalade vattenproblem utspridda 

på flera platser i Sverige. Gotland är en av dessa och haft har stora problem med den höga kalkhalten 

i vattnet, vilka nu kunnat avhjälpas tack vare den nya tekniken. Företagets långsiktiga målsättning är 

att hjälpa kommuner att uppnå en mer tillfredsställande vattenrening och möjliggöra för att uppnå de 

allt hårdare krav som ställs på Europas vattenkvalitet. Trots de fördelar som finns för tekniken har 

försäljningen hittills gått relativt trögt, med få sålda verk. Fram till år 2015 hade totalt 26 verk i 

varierande storlek driftsatts. Företaget har i dagsläget en omsättning som motsvarar 0,0023 %1 av 

Europas totala VA-marknad. Enligt Björks Rostfrias VD är en starkt bidragande faktor till den tröga 

försäljningen den konservatism som finns inom vattenreningsbranschen. Denna finns även 

implementerad hos många myndigheter enligt honom. Björks Rostfria önskar förändra dessa 

tankemönster, och i samband med det erhålla fler kunder och en större marknadsandel vilket ligger 

till grund för studien. Genom att undersöka hur kunskapen sprids samt vilka barriärer företaget 

måste övervinna synliggörs en plattform för en mer effektiv fortsatt affärsstrategi. 

 

Under förstudien identifierades att membranteknikens utbredning i Sverige är på ett tidigt stadium, 

vilket senare även bekräftas genom intervjuer och en djupare inblick i branschen. 

 

 

                                                           
1 Baserat på företagets omsättning (allabolag.se) under 2015 och WHO’s rapport från 2014 
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2. Syfte 
Studien skall, ur ett övergripande perspektiv, mynna ut i en kartläggning över hur kunskap om ny 

teknik sprids inom erkänt konservativa miljöer, vilka förutsättningar som finns för att accelerera den, 

samt identifiera de primära barriärerna som motverkar en snabbare spridning. VA-branschen har ett 

rykte om sig att vara konservativ och utvecklas långsamt, vilket ligger till grund för undersökningens 

utgångspunkt. Huruvida branschen verkligen är konservativ och ur vilket avseende den isåfall är det, 

kommer att tydliggöras ur sammanhanget. Inom ramen för arbetet är syftet inte att fullkomligt kunna 

besvara frågeställningen kring diffusionen på ett generellt sätt, utan mer bidra till existerande 

forskning samt att utgöra en plattform för vidare forskning för att kunna uppfylla den allmänna 

frågeställningen. 

 

Studiens bidrag till denna forskningsgren är baserad på kunskaper inom den kommunala 

vattenreningsbranschen och har erhållits genom att studera företaget Björks Rostfria. Forskningen 

ämnar expandera befintlig kunskap och forskning. Även om denna undersökning specifikt kommer 

studera just upphandling av vattenverk, är det sannolikt att studiens slutsatser även går att applicera 

på liknande uppköp i liknande miljöer. 

Undersökningens mer konkreta syfte är att utreda hur företag i en marknadsposition liknande 

fallföretaget Björks Rostfria, bör agera för att övervinna barriärer i samband med diffusion av teknik 

som är ny, ur ett svenskt perspektiv. Slutsatserna bör kunnas appliceras på andra mindre företag som 

står i begrepp att införa ny teknik på en konservativ marknad i Sverige eller Norden. 
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3. Forskningsfrågor 
1. Hur ser diffusionen av innovation ut i vattenreningsbranschen, och hur skulle den kunna 

effektiviseras? 

2. Vilka huvudsakliga barriärer inom vattenreningsbranschen måste övervinnas, för att nå den 

stora majoriteten? 

3. Vilka affärsstrategiska råd kan ges till företag i Björks Rostfrias marknadsposition, givet 

kända empiriska och teoretiska data? 
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4. Förstudier 
Till följd av det breda studieområdet har ett antal förstudier genomförts för att bilda en uppfattning 

om vilka krafter som verkar inom branschen. 

4.1 Entreprenadformer 
Ett problem som Björks Rostfria har identifierat för möjligheten att sprida sina produkter på den 

offentliga marknaden, är hur upphandlingen och utförandet går till, alltså själva valet av 

entreprenadform. Vid upphandling av dricksvattenverk läggs enligt Björks Rostfria det mesta på 

utförandeentreprenad, vilket missgynnar företagets möjligheter. Utförandeentreprenad är ett 

samlingsbegrepp för delad- och generalentreprenad (Liman, 2007). 

Delad entreprenad 

Vid en delad entreprenad har flera entreprenörer avtal med byggherren, men inte med varandra. 

Byggherren anlitar konsulter som projekterar fram handlingar, främst i form av ritningar. Ansvaret 

för samordningen mellan entreprenörerna sköter byggherren och ger denne frihet att styra projektets 

delentreprenader. Ibland kan denna samordning läggas på någon av entreprenörerna istället som då 

blir huvudentreprenör. Det innebär ofta byggnadsentreprenören, men avtalen går fortfarande direkt 

mellan byggherren och entreprenörerna om inte underentreprenörer tas in. 

Generalentreprenad 

Vill byggherren inte ha samordningsansvaret kan denna entreprenadform vara att föredra. Här ingås 

avtal med en så kallad generalentreprenör som i sin tur ingår avtal med underentreprenörer. Vid ren 

generalentreprenad går allt genom generalentreprenören och byggherren har inget inflytande på valet 

av underentreprenörer. Vid samordnad generalentreprenad träffas avtal med fler än en entreprenör, 

men generalentreprenören tar på sig ansvaret av alla avtal med ett extra arvode. Vid båda typerna av 

generalentreprenad har byggherren kontakten med konsulterna vid projekteringen.  

 

Vad som utmärker en utförandeentreprenad främst är alltså byggherrens direkta kontakt och 

inflytande på konsulterna vid projekteringen, där underlaget och kraven specificeras för 

förfrågningsunderlaget till upphandlingen. Byggherren tar också i de flesta fall på sig mer arbete och 

ansvar. Björks Rostfria vill helst se att formen totalentreprenad börjar användas, då det skulle gynna 

deras möjligheter att införa ny teknik på marknaden.  

Totalentreprenad 

Vid denna typ av entreprenadform avsäger sig byggherren all projektering, samt uppförande till en 

totalentreprenör, exempelvis Björks Rostfria, som i sin tur anlitar eventuella underentreprenörer. En 

stor utmaning i sammanhanget är att få beställaren att lita på att företag som Björks Rostfria har 

tillräcklig kompetens och är starka nog att klara av att samordna en totalentreprenad. En bra bild av 

problemet har erhållits genom samtal och möten med Björks Rostfria. 
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4.2 Lagen om offentlig upphandling 
Eftersom det i de flesta fall är en kommun som är beställare och slutkund av vattenverk, är 

upphandlingen reglerad av lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091) samt lagen om 

offentlig upphandling i försörjningssektorn, LUF (2007:1092). Lagarna är indelade efter områden 

som vatten, energi, transporter och posttjänster (lagen.nu, 2015). De behandlar allt från 

tröskelvärden för när reglerna börjar gälla, till vilka tidsfrister för företag som är acceptabla för att få 

delta i upphandlingsprocessen. 

 

De största skillnaderna mellan dessa lagar är att LOU behandlar upphandling av varor, tjänster och 

byggentreprenader. Till största del används dessa direkt i den egna offentliga verksamheten, medan 

LUF behandlar sådant som är tänkt att användas av medborgarna som exempelvis elektricitet, 

lokaltrafik och dricksvatten. Lagen har kommit till för att göra det mer rättvist mot leverantörer av 

tjänster och produkter från den privata sektorn under upphandlingar i offentliga sammanhang. Andra 

viktiga aspekter med lagen är att offentliga medel ska fördelas på ett sätt som är gynnsamt för 

allmänheten, undviker slöseri och möjliggör för en öppen konkurrens. Eftersom offentlig sektor 

inom EU i genomsnitt köper tjänster för 16 % av BNP så rör det sig om en betydande mängd kapital 

som skall fördelas varje år.  

 

I Sverige konsumerade offentlig sektor under 2013 tjänster och produkter för 741 miljarder kronor, 

vilket motsvarar cirka 20 % av BNP (Konkurrensverket, 2015). Lagen skapar möjligheter för 

medlemmar i hela EU att delta på lika villkor i de uppköp som görs och finns implementerade 

genom ett detaljerat regelverk i varje land. Samtliga utgår från EUs direktiv 2004/17/EG och 

2004/18/EG. Grundtanken bakom dessa direktiv är att undvika diskriminering av företag och på ett 

öppet, likvärdigt och konkurrensneutralt sätt gynna de företag som är mest kostnadseffektiva och på 

så sätt skapa mesta möjliga värde per krona. Den upphandlande myndigheten representerar 

invånarna i exempelvis en kommun och skall sträva efter en lösning som är så ekonomisk för dem 

som möjligt. I förfrågningsunderlaget skall det, enligt kapitel 12, § 1 LOU, framgå huruvida det 

billigaste eller det ekonomiskt mest gynnsamma anbudet kommer att prioriteras. Om senare 

alternativ valts, måste alla utvärderingskriterier och dess inbördes betydelse anges i underlaget. 

Exempel på dessa kriterier kan vara: 

 

● Pris 

● Genomförande- eller leveranstid 

● Miljöpåverkan 

● Driftskostnader 

● Kostnadseffektivitet 

● Kvalitet 

● Estetiska parametrar 

● Tekniska egenskaper 

● Serviceavtal 
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Dessa kriterier vägs sedan ihop i en så kallad poängauktion och alternativet med flest poäng vinner 

kontraktet. Systemet används i offentliga sammanhang för att förhindra stora skillnader i kvalitet, och 

för att kunna utvärdera nyttan med exempelvis olika materialval och tillverkningsmetoder med 

hänsyn till miljö och hälsa (Bergman et al., 2005). Är inga kriterier angivna går kontraktet till 

leverantören med lägst anbud. 

 

Faser i en upphandlingsprocess 

Upphandlingsprocessen startar i samband med att den upphandlande myndigheten bestämmer sig 

för att fylla något behov med hjälp av en leverantör från den privata sektorn. Sammanställning av ett 

förfrågningsunderlag och en kravspecifikation om vad som specifikt skall upphandlas och 

annonseras ut görs innan kontraktet genomförs. Underlaget skickas sedan ut och intresserade 

leverantörer tar del av det och gör anbudsberäkningar. Anbuden tas in under den tid som finns 

specificerad i LUF och granskas sedan för att säkerhetsställa att de uppfyller kravspecifikationen. 

Dessutom krävs att leverantören uppfyller fastställda kvalifikationer. Myndigheten granskar sedan 

anbuden mer i detalj och bestämmer sig slutligen för vem som ska tilldelas kontraktet. Därefter 

inträder en avtalsspärr om 10-15 dagar, där inga avtal får inträdas med någon part för att möjliggöra 

överprövning. När avtalsspärren upphör är det fritt att skriva avtal, och leverans följs sedan upp för 

att säkerhetsställa att den sköts i enlighet med avtalet. Se Figur 1 för en översikt av 

upphandlingsprocessen. 

 

 
Figur 1. Upphandlingsprocessen (modifierad från Svenskt Vatten Utveckling, 2011) 

 

 

Teknikspecifikation i lagens mening 

För att göra det rättvist för tillverkare med olika teknikpreferenser finns vissa riktlinjer som 

upphandlande myndigheter måste anpassa sig till. Sjätte kapitlet i LUF behandlar tekniska 

specifikationer och hur dessa ska vara utformade, samt hur kraven bör vara formulerade. 
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Ur kapitel 6, § 3: 

“En upphandlande enhet får ange de tekniska 
specifikationerna som prestanda- eller funktionskrav. I dessa 

krav kan miljöegenskaper ingå. Kraven skall vara så utformade 

att föremålet för upphandlingen klart framgår. 

En upphandlande enhet får hänvisa till de tekniska 

specifikationerna enligt 2 § som ett sätt för leverantören att 

visa att de uppställda prestanda- eller funktionskraven enligt 

första stycket är uppfyllda. 

En upphandlande enhet får ange de tekniska specifikationerna 

genom hänvisning till specifikationerna enligt 2 § i fråga om 

vissa egenskaper och till prestanda- eller funktionskraven 

enligt första stycket i fråga om andra egenskaper.” 

 

Om inte § 3 är tillämpas,  säger § 2 att de tekniska specifikationerna i första hand ska överensstämma 

med Svensk och Europeisk standard. 

 

Enligt § 4 får de tekniska specifikationerna inte innehålla “uppgifter om ursprung, tillverkning eller särskilt 

framställningssätt eller hänvisningar till varumärke, patent, typ, ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa 

företag gynnas eller missgynnas”. 

 

§5 avhandlar likvärdiga tekniska lösningar och säger: 

“Om en upphandlande enhet väljer att hänvisa till tekniska specifikationer enligt 2 §, får den inte förkasta ett anbud 

enbart på grund av att varorna eller tjänsterna inte överensstämmer med specifikationer som den har hänvisat till, om 

anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de föreslagna lösningarna på ett likvärdigt sätt uppfyller kraven enligt de 

tekniska specifikationerna”. 
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4.3 Hur en upphandling av vattenverk kan gå till - Case: 

Lackarebäck vattenverk 
Ultrafilteranläggningen i Lackarebäck, Göteborg är numera Nordens största membrananläggning och 

det första av sitt slag i Sverige. Upphandlingen finns väldokumenterad genom en rapport från 

Svenskt Vatten (2011) i avsikt att ”...förmedla erfarenheterna, så att andra svenska vattenverk som intresserar sig 

för ultrafilter inte behöver vara de första till att göra alla fel”. Följande beskrivning av upphandlingen är 

baserad på nämnda rapport, samt intervjuer med informanter med förstahandsinformation. 

 

Redan under 2002 inleddes försök med pilotanläggningar av ultrafiltermembran i Göteborg. Det 

första steget mot att investera i en ultrafilteranläggning i Göteborg togs under januari 2005, då en 

grupp experter samlades för en workshop gällande hot mot Göteborgs dricksvattenförsörjning. 

Denna workshop mynnade ut i ett gemensamt huvudalternativ för en förstärkning av den existerande 

beredningen med ultrafilter. De tidiga pilotförsöken fortsatte fram till 2007 och finns beskrivna i 

detalj i SVU-rapport 2005-17 (Persson et al., 2005). 

 

Beslutet att investera i anläggningen togs i flera steg och färdades genom hela kommunens hierarki. 

Styrgruppen inom tjänstemannaorganisationen där Göteborgs stads VA-chef, direktören för 

vattenfrågor, ekonomichefen och andra nyckelpersoner var involverade tog det första beslutet mot 

upphandling. Eftersom investeringen översteg fem miljoner kronor gick beslutet vidare till 

kommunnämnden som hanterar VA-investeringar. Även där var investeringen så omfattande att den 

översteg investeringsfullmakten. Kommunfullmäktige fick därför kopplas in, vilket beskrivs som 

mycket ovanligt. Förslaget godkändes och under 2008 och 2009 formulerades ett noggrant 

förfrågningsunderlag. Underlaget fick sedan gå igenom den generella upphandlingsprocess som 

beskrivs under Faser i en upphandlingsprocess på sidan 9. 

Språket för förfrågan valdes till svenska. Orsaken var att om en överprövning av beslutet skulle ske, 

så skulle den ske i en svensk domstol. Upphandlingen ansågs även avse en ”avancerad teknisk anläggning 

som var tillräckligt svår att beskriva på svenska”.  

 

Entreprenadformen blev en totalentreprenad, med enda krav på funktion och ultrafilterteknik. Skälet 

var att, eftersom ultrafilter är en relativt ny teknik inom ett utvecklingsintensivt område, bör 

leverantören själv ha bäst koll på tekniken. Annonsering och inbjudan skedde på webbplatser där 

offentliga upphandlingar traditionellt sett läggs ut, medan vissa anbudsgivare var prekvalificerade och 

fick förfrågningen skickad till sig direkt. Förfrågningsunderlaget bestod av administrativa föreskrifter 

och en teknisk rambeskrivning. 
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Utvärderingsprinciper 

För att inte gynna lösningar med låg investeringskostnad på bekostnad av höga driftskostnader, var 

det ytterst viktigt att väga in anläggningarnas driftskostnader. Utvärderingen gjordes på en 

tioårsperiod. I ett försök att få verkligt genomarbetade uppgifter, lades i avtalet till att ett vite skulle 

utgå om förbrukningen översteg beräkningarna. En bonus väntade om de understeg dem. Dessutom 

lades en tio års garantitid in för membranen som ett lägsta krav, vilket beskrivs som en mycket lång 

tid i membransammanhang. 

 

Stränga krav sattes på mikrobiologisk barriärverkan med tester från leverantörernas sida, som skulle 

visa till kravens uppfyllnadsgrad. Dessa krav ledde tillslut till att endast fyra anbud återstod med 

godkända tester. Anbuden utvärderades därefter på information om den erbjudna UF-anläggningen 

och anbuden rangordnades efter prisnivå och tilldelades den leverantör med lägst prisnivå. 

Avvikelser i upphandlingsprocesser 

Detta case speglar en osedvanligt stor upphandling, mindre upphandlingar sker genom mindre 

formella förfaranden. Det kan även skilja mycket i upphandlingsprocessen från kommun till 

kommun. I mindre kommuner är det ofta enbart en eller två som ger rekommendationer till 

kommunalpolitiker med upphandlingsfullmakt, medan det som caset beskriver främst gäller större 

kommuner. 

4.4 Råvattentyper 
När en kommun är i behov av att investera i ett nytt vattenverk, är det första steget i 

upphandlingsprocessen en råvattensanalys. Råvattenanalysen utförs för att undersöka vilket råvatten 

som finns tillgängligt och vilka eventuella problem som måste hanteras genom rening och beredning. 

Råvattnets kvalitet och sammansättning bestämmer hur mycket och vilken sorts rening som behövs 

(Stenström & Szewzyk, 2004). Råvattnet delas upp i ytvatten, opåverkat grundvatten och ytvattenpåverkat 

grundvatten (Livsmedelsverket, 2014) och har sina inbördes olika för- och nackdelar som behandlas 

nedan. 

Grundvatten har den fördelen att det redan renats genom naturens egen reningsprocess genom att 

rinna genom sand och torvlager för att slutligen hamna i de naturliga grundvattenreservoarerna under 

mark. Grundvattnet håller en låg temperatur som förhindrar organisk tillväxt och försäkrar en jämn 

kvalitet över hela året. Detta leder till att reningsprocessen innan vattnet går ut till konsument i de 

flesta fall kan göras väldigt simpel, ofta används endast en klorbehandling av rena grundvatten ur 

desinficeringssyfte (se en beskrivning av processen under kapitel 4.5). Till nackdelarna med 

grundvatten hör de begränsade volymerna och det faktum att vissa kommuner inte har tillgång alls. 

En annan nackdel kan vara att om grundvattnet blir förorenat så medför det stora problem i att rena 

det igen eftersom det är i ständig kontakt med det totala beståndet (Sandvikens energi, 2012). 
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Ytvatten förekommer ofta i stora kvantiteter som däremot innebär en generellt mer avancerad och 

därmed mer kostsam reningsteknik (Nordström, 2005). Se en beskrivning av processen under kapitel 

4.5. Ytvattnets kvalitet och temperatur har stora variationer över årets årstider med högt organiskt 

innehåll och osäkerhet runt mikrobiologi, som exempelvis de Cryptosporidier som drabbade 

Östersund 2010 (Sandvikens Energi, 2012). Ytvattenpåverkat grundvatten är i de flesta fall ytvatten som 

genom konstgjord infiltration, se Figur 2, blivit till grundvatten. Enligt Livsmedelsverket (2014) går 

ett råvatten som härrör från konstgjord infiltration över från ytvattenpåverkat grundvatten till 

opåverkat grundvatten om vattnets uppehållstid efter infiltration överstiger 14 dagar eller om uttaget 

från infiltrationspunkt överstiger 40 meter.  

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Figur 2. Konstgjord infiltration. Vatten från sjö/å pumpas in i en infiltrationsdamm där vattnet får sjunka ned till 

grundvattnet. Källa: Balticuniv. 

 

Det svenska råvattnet och dess problemområden  

På olika platser i Sverige finns olika problemområden i råvattnet som måste hanteras med hjälp av 

olika tekniker. På en riksnivå har det efter intervjuer med representanter från Livsmedelsverket och 

branschorganisationen Svenskt Vatten, samt forskare och dricksvattensexperter, identifierats ett antal 

rikstäckande problemområden som redovisas under resultatdelen. I likhet med många andra 

branscher, råder ett stort fokus på miljö- och klimatförändringar. Om temperaturen stiger, finns en 

risk att marginaliserade organismer med okända attribut ökar sin utbredning (Livsmedelsverket, 

2013). I storstadsregionerna ligger ett extra fokus på läkemedelsrester och kemikalier, vars långsiktiga 

verkan är tämligen osäker. Eftersom vi dagligen konsumerar 2 - 2,5 liter per person, kan även små 

föroreningar ha stor påverkan och orsaka en sammanlagt stor effekt. Dessa fenomen undersöks 

genom olika forskningsprojekt (bland annat Safedrink - SLU, 2013-2017). Enligt en undersökning av 

VA-fakta (2014), anser 43 % att VA-systemen utgör ett samhällsproblem. 

På de platser i Sverige där försvarsmakten har bedrivit övningsverksamhet av brandbekämpning, 

bland annat i Uppsala, Blekinge och Botkyrka, finns stora problem med perfluoroktansulfonat 

(PFOS) i dricksvattnet. Spåren av PFOS har kopplats till brandsläckningsskummet (SGU, 2014). 

Skummet är sedan några år förbjudet i EU-området, på grund av de toxiska och 

reproduktionsstörande effekterna som kunnat påvisas vid långvarig exponering (Livsmedelsverket, 

2014; SGU, 2014). Enligt Livsmedelsverkets kartläggning (2014) kan mer än 3,4 miljoner svenskar 

vara drabbade av PFOS i dricksvattnet. 
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Mikrobiologiska barriärer 

Den allvarligaste akuta risken med dricksvattenförsörjning är risken för spridning av sjukdom via 

mikrobiologiska organismer. Utbrott har inträffat 52 gånger mellan 1995-2010 och drabbat 

uppskattningsvis 50 000 människor i Sverige (Livsmedelsverket, 2014). Orsaken har varit att olika 

föroreningar passerat reningsprocessen opåverkade. Livsmedelsverket har under dessa år skärpt sina 

rekommendationer kring mikrobiologiska barriärer som kan stoppa smittspridningen. I 22 av fallen 

har en mikrobiologisk barriär saknats helt, och i sju av fallen har enbart en barriär använts. En 

översikt över Sveriges vattenverk och dess barriärer finns presenterad under kapitel 4.7. En barriär 

bygger på antingen en avskiljande eller en inaktiverande princip av mikrobiologiska föroreningar. 

Med en avskiljande barriär avses exempelvis en fällning eller filtrering medan desinfektion innebär en 

inaktiverande barriär. Livsmedelsverket (2014) rekommenderar en kombination av båda typer för 

bäst verkan. Godkända barriärer innefattar följande tekniker: 

● Konstgjord infiltration 

● Kemisk fällning med filtrering 

● Långsamfiltrering 

● Desinfektion (klorering, ozon, UV-ljus) 

● Membranfiltrering med en porstorlek < 0.1 µm 

 

Olika barriärer skyddar dock olika bra på varierande typer av mikroorganismer och måste anpassas 

till det aktuella råvattnet för att medge ett fullgott skydd. Vissa barriärer är helt verkningslösa på 

motståndskraftiga organismer varför rekommendationer om att kombinera barriärer framkommit. 

Rekommendationer för antal barriärer är också beroende på råvattentyp och bakterieinnehåll. Se 

Tabell 1 för Livsmedelsverkets (2014) rekommendationer. 

  

Tabell 1. Livsmedelsverkets rekommendationer av mikrobiologiska barriärer (modifierad från Livsmedelsverket, 

2014). 

 
Råvattentyp 

Parameter Opåverkat grundvatten Ytvattenpåverkat grundvatten 
Ytvatten eller ytvattenpåverkat 

grundvatten 

E. coli eller 

enterokocker 

 

Ej påvisad (i 100 ml) Ej påvisad (i 100 ml) 1-10 (antal/ 100 ml) >10 (antal/100 ml) 

Koliforma bakterier * 

 

Ej påvisad (i 100 ml) Ej påvisad- 10 (antal/ 100 ml) 
>10-100 (antal/100 

ml) 
> 100 (antal/100 

ml) 

Minsta antal barriärer En** En i beredskap*** En Två Tre 

* Finns i tarmkanalen hos djur och människor och ökar risken för vattenburen smitta (Svensk vattenanalys, 2016). 

** Allmänna anläggningar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster som producerar > 400 m^3 dricksvatten per dygn. 
*** Alla övriga anläggningar som omfattas av föreskrifterna. 
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4.5 Vattenreningstekniker 
Vilken teknik som används i vattenverket beror på råvattentyp, produktionsvolym och 

problemområden. Eftersom studien i första hand är inriktad på den Nordiska marknaden, kommer 

de tekniker som vanligen används i Norden huvudsakligen presenteras. För att illustrera 

beredningsprocessen, har utgångspunkten varit hur ett typiskt ytvattenverk enligt totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) och Umeå universitet (2012) ser ut. Se även Figur 3 för en översikt. 

 

Generell beredningsprocess för ytvattenverk: 

1. Intag och grovfiltrering; vattnet filtreras från större partiklar som kvistar och vattenlevande 

växter genom en sil. 

2. Kemiskt beredningssteg; fällning med hjälp av aluminiumsulfat. Aluminiumet binder negativt 

laddade partiklar och bildar flockar som sjunker och sedimenteras bort. 

Detta steg kan ersättas av flotation, där partiklar binds vid små luftbubblor som sedan 

avlägsnas mekaniskt (Thuresson, 1992). 

3. Mekaniskt beredning steg; vattnet får passera sandfilter i olika tjocklekar. Första filtret kallas 

snabbfilter och utgörs av en grov sandbädd. Det andra steget kallas långsamfilter och består 

av en meter finsand som det tar cirka 8 timmar för vattnet att rinna igenom. 

a. Beroende på om det, efter långsamfiltret, finns dålig lukt och/eller smak, kan vattnet 

filtreras genom ett ett aktivt kolfilter. Alternativet till detta är att använda ett så kallat 

mikrobiologiskt sandfilter, där partiklar som orsakar smaken och lukten bryts ned. 

4. pH-justering 

5. Desinficerande beredningsteg; klorering av vattnet, för att säkerhetsställa att oönskade 

bakterier växer i ledningsnätet på väg ut till konsument. Ett alternativt steg som blivit allt mer 

populärt är att belysa vattnet med UV-ljus, och på så sätt förhindra fortsatt spridning av 

bakterier och virus. Ozon används också i många delar av världen som ett desinficerande 

skydd mot bakterier, järn och mangan. 

 

Sandfilter i olika utföranden har länge utgjort huvuddelen i ytvattenverk och funnits i Sverige sedan 

1861, då Sveriges första dricksvattenverk togs i drift på Skanstull (Svenskt Vatten, 2016). Tekniken 

finns representerad i de flesta stora ytvattenverk, som exempelvis Stockholm (Lovö och Norsborg 

vattenverk), och Malmö (Ringsjöverket och Vombs vattenverk). Tekniken är välbeprövad världen 

över och känd för sin stabilitet och robusthet. 
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Figur 3: Ytvattenreningsverk (modifierad från Aabergclaims, 2012). 

 

Motsvarande beredningsprocess för ett typiskt grundvattenverk (FOI & Umeå universitet, 2012) 

innehåller följande steg: 

1. Intag från vattentäkt 

2. Luftning för att avlägsna järn och/eller mangan 

3. Snabbfiltrering 

4. pH-justering 

5. Eventuellt desinfektion (klor/UV-ljus/ozon) 

Membranrening 

Membran har länge används i länder som exempelvis Frankrike, Tyskland och Nederländerna, som 

ett medel att rena det ofta mycket förorenade vattnet med. Membran delas ofta in under fyra 

kategorier efter porstorlek. Beroende på föroreningsområde kan porstorleken anpassas och få en 

optimal balans mellan filtrationsverkan och energiförbrukning.  

 

Livsmedelsverket (2014) använder följande klassificering: 

  

1. Omvänd osmos – RO – 0,0001 till 0,001µm 

2. Nanofiltrering – NF - 0,001 till 0,01µm 

3. Ultrafiltrering – UF - 0,01 till 0,1µm 

4. Mikrofiltrering – MF - 0,1 µm och uppåt 
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Med hjälp av RO-membran som alltså är den tätaste tekniken, kan exempelvis bräckt- eller 

havsvatten renas till ett tjänligt dricksvatten. RO-membran är också den effektivaste metoden för att 

avlägsna bekämpningsmedelsrester (Nordström, 2005). Denna teknik är energikrävande och används 

ofta runt Persiska viken och liknande platser, där det råder låg tillgång till sötvatten. Se Figur 4 för en 

översikt över storleksordningen på partiklar och mikroorganismer, samt porstorlek för olika 

membranklasser.  

 
Figur 4. Storleksordning på partiklar och mikroorganismer, samt porstorlek för olika membranklasser (modifierad 

från Svenskt vatten utveckling, 2011). 

Generellt sett används ofta NF och UF som en sista mikrobiologisk barriär i beredningsprocessen, 

som ersättning eller komplement till UV-ljus, ozon eller klordesinficering (Ping et al., 2006). MF-

membran används till stor del som förfilter till finare membran. Andra användningsområden för NF-

filter innefattar; mjukgörande (avlägsning av kalcium) och avlägsnande av lukt, smak och färg, samt 

för att avlägsna kemikalier och Bor (VA-Forsk, 2004).  

 

För att skölja ur föroreningar backspolas membranen med cirka en timmes mellanrum i en 

automatisk process (Svenskt Vatten Utveckling, 2011). Membran kan i många fall ersätta stora delar 

av beredningsstegen i flera traditionella vattenverk som exempelvis flotation, sedimentering, 

sandfiltrering och aktiv kolfiltrering.  
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Nedan listas en sammanställning över för- och nackdelar med olika beredningssteg och tekniker: 

Långsamsandfilter 

Tabell 2. För- och nackdelar med långsamsandfilter 

Positiva aspekter Negativa aspekter 

Gammal och beprövad Mycket platskrävande (se Figur 5) 

Använder inga kemikalier Kräver ständig övervakning 

Avlägsnar 90-99% av bakterier och virus Kräver stora mängder filtrationsmaterial 

 Kräver manuellt arbete i samband med utbyte av filtrationsmaterial 

Källa: National Drinking Water Clearinghouse (2000). 

Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. 

Figur 5: Lovö vattenverk omgiven av dess öppna långsamsandfilter. Källa: Melander (2015). 

Kemisk fällning 

Tabell 3. För- och nackdelar med kemisk fällning 

Positiva aspekter Negativa aspekter 

Separerar många typer av partiklar Lämnar en viss mängd kemikalier kvar i vattnet 

Förbättrar effekten på efterföljande filtration Kräver ständig tillförsel av kemikalier 

Enkel och kostnadseffektiv* teknik  Kräver speciell kompetens för att underhålla 

 Kräver stora ytor för slamlagring 

 Är relativt tidskrävande 
* Till följd av den låga kostnaden för kemikalier. 

 
Källa: Sustainable Sanitation and Water management (2008), VA-Forsk, s. 14 (2004). 
 
Flotation 
Tabell 4. För- och nackdelar med flotation. 

Positiva aspekter Negativa aspekter 

Använder mindre kemikalier än kemisk fällning Ineffektiv på grumligt vatten 

Effektiv på lätta partiklar som alger Energikrävande och dyr i drift 

Tidseffektiv Kräver en viss del kemikalier 

 Kräver stora ytor för slamlagring 

Källa: Wong (2016), samt VA-Forsk, s. 14 (2004). 
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Aktivt kol 

Tabell 5. För- och nackdelar med aktivt kol 

Positiva aspekter Negativa aspekter 

Effektiv avlägsning av smak, lukt och organiska 
kemikalier Kol behöver bytas ut ganska ofta, beroende på råvatten 

Billigt inköp Har ingen effekt på bakterier, virus, metaller och florid 

Källa: Lemley et al. (1995). 
 

UV-ljus 

Tabell 6. För- och nackdelar med UV-ljus 

Positiva aspekter Negativa aspekter 

Relativt billig och enkel att eftermontera Klarar ej grumliga vatten 

Kompakt (se Figur 6) Lamporna har en begränsad livslängd 

Effektiv på mikrobiologiska patogener i klara vatten Ej effektiv på alla mikroorganismer 

Påverkar ej vattnets smak  

Källa: Richard & Protasowic (2002), Svenskt Vatten (2009). 
 

 

Figur 6. En av de sex UV-filterbarriärerna som Skaraborgs vattenverk använder sig av till tre kommuners 

vattenförsörjning (egen bild). 
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Membran 

Skillnaden mellan de olika klassificeringarna på membran är dess porstorlek och reglerar hur stora 

partiklar som släpps igenom, samt vilket tryck som krävs för att tränga igenom membranet. Följande 

för- och nackdelar avser därför membran som generell reningsteknikategori om inget annat anges. 

 

Tabell 7. För- och nackdelar med membranrening 

Positiva aspekter Negativa aspekter 

Kan rena bräckt och saltvatten så det går att dricka (Gäller 
RO) 

Avlägsnar salt och mineraler som behövs i vattnet (Gäller små 
porstorlekar) 

Kan avlägsna i princip alla föroreningar och kemikalier 
Hög energiförbrukning på grund av högt tryck (Gäller små 
porstorlekar) 

Snabb och effektiv rening Medför stor andel spillvatten 

Enkel att anpassa till förnyelsebara energikällor Hög inköpskostnad 

Modulär  

Kräver relativt liten yta (se Figur 7)  

Högt automatiserad process  

Kräver inga farliga kemikalier  

Källa: Ping et al.(2006). 

 

 
Figur 7. Ultrafiltermembranen som används av Göteborgs stad som barriär för mikrobiologi. Källa: Purac 20162. 

 

  

                                                           
2 Bild godkänd för publikation 
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Kostnader för vattenverk och barriärer 

Inför en investering i ett vattenverk finns många olika parametrar att väga in, vilket gör det svårt att 

jämföra kostnader tekniker emellan om det inte sker i specifika fall (FOI & Umeå Universitet, 2012). 

En stor påverkande faktor är råvattnets beskaffenhet; är det grund- eller ytvatten, vilka kvantiteter 

finns tillgängliga och finns några föroreningsproblem representerade? Om råvattnet är av god kvalitet 

som exempelvis ett opåverkat grundvatten, räcker det i regel med en mycket enkel och därmed billig 

process, förutsatt att det inte finns specifika föroreningsproblem. Om råvattnet är av god kvalitet 

men i behov av en mikrobiologisk barriär, utgör UV-ljus ofta ett kostnadseffektivt alternativ (Choi & 

Choi, 2010; FOI, 2012). Om vattnet däremot är grumligt, och/eller om risken för sjukdomsutbrott 

bedömts som överhängande utgör membran ofta ett mycket fördelaktigt alternativ (VA-Forsk, 2004). 

Membran innebär också en försäkring mot framtida partikelökningar, som många menar kan vara en 

effekt av klimatförändringar (Jiltula, 2015; Livsmedelsverket, 2013). Ett mer partikelhaltigt råvatten 

skulle medföra en sämre effekt av UV-ljusens barriärverkan (Ping et al., 2006). 

Göteborgs två stora vattenverk Lackarebäck och Alelyckan använder ultrafiltermembran för att rena 

vattnet. Lackarebäck vattenverk är precis färdigställt och invigdes i Mars 2016 under parollen 

“Nordens största vattenverk” (GP, 2016). Björks Rostfria installerade själva inga membranfilter 

under detta projekt, men utförde vissa svetsjobb i samband med verkets uppförande. Leverantör av 

membrananläggningen blev Purac AB. Alelyckan har också beslutat att använda ultrafilter och 

projektet kommer att inledas efter Lackarebäcks färdigställande, för att upprätthålla den kapacitet 

som krävs för att förse Göteborg stad med dricksvatten och beräknas vara färdigt år 2023. Under 

denna tid har investeringar gjorts i UV-filter som en “mellanlösning” för parasitskydd. I ett 

tjänsteutlåtande (Sjöblohm, 2011) från Göteborgs vatten beskrivs varför ultrafilter är en bättre 

lösning än UV-filter på följande vis: 

“Varför är ultrafilter en bättre barriär än UV-ljus?” 

-” Ultrafilter är en mer robust barriär mot smittämnen. Generellt innebär avskiljning en säkrare reduktion av mikroorganismer 

än avdödning. Reduktionen är även lättare att verifiera.” 

-”Det kan inte uteslutas att nya sjukdomsframkallande mikroorganismer upptäcks i framtiden eller att idag kända bakterie-, 

virus- och parasitstammar utvecklar mer desinfektionståliga organismer.” 

-”Avskiljning med ultrafilter innebär samtidigt en kraftfull partikelavskiljning, vilket ger ökade förutsättningar för att reducera 

luktstörningar och minska klordoseringen.” 

-”Det går att kontrollera avskiljningsgraden för ultrafilter under drift, medan möjligheten att kontrollera effekten av UV-ljus 

med avseende på reduktion av smittorisk under drift är kraftigt begränsad.” 

-”I samband med strömavbrott upprätthåller ultrafilter sin funktion medan UV-ljus riskerar slockna mellan ordinarie drift och 

reservkraftsdrift.“ 
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Att välja UV-ljus som ett slags övergångssteg till ultrafilter har även blivit fallet i Östersund. I 

samband med sjukdomsutbrottet införskaffades snabbt UV-filter för att komma till rätta med 

problemet. Under början av 2016 ladea ut en upphandlingsförfrågan på en ultrafilteranläggning (ÖP, 

2016) ut. Under hovrättsförhandlingarna (2015) efter sjukdomsutbrottet i Östersund uttalar sig Olof 

Bergström, som är professor i dricksvattenteknik med specialistkompetens på mikrobiologiska 

barriärer i frågan:  

“I Östersund förordar jag membran som barriär mot parasiter före UV-ljus eftersom jag anser att man i första hand 

ska försöka plocka bort parasiterna” 

I en sammanställning av Livsmedelsverket (2013) framkommer det att flera betydande svenska 

dricksvattenproducenter menar att “ett filtersystem skulle vara en bättre barriär än UV-ljus”, men 

avstår inköp på grund av den höga kostnaden. Att UV-filter anses som ett mer komplett skydd mot 

mikrobiologi framgår även ur den engelska lagstiftningen som enligt Svenskt Vatten Utveckling 

(2011) tar tydlig ställning för avskiljande framför inaktiverande principer hos barriären. 

Om kostnaden ses ur en samhällsekonomisk aspekt och ställer den mot vad ett sjukdomsutbrott 

kostar, uppdagas snabbt fördelarna med att investera omgående. I en konsultrapport av WSP (2010) 

ställs tre alternativ mot varandra ur en ekonomisk aspekt för jämförelse. 

● Alternativ 1: Ultrafilter installeras som en mikrobiologisk barriär på 

Lackarebäck samt Alelyckans vattenverk i närtid. 

● Alternativ 2: Inga ultrafilter installeras vid något av verken. 

● Alternativ 3: Ultrafilter installeras endast när sjukdomsutbrott sker. 

 

Slutsatserna i rapporten är att nyttan av en installation i närtid, jämfört med att ingen installation 

görs, uppgår till 2258 miljoner kronor. Denna summa vägs mot kostnaden för installation, drift och 

underhåll, som uppgår till 1109 miljoner kronor. Nettonuvärdeskvoten, alltså nyttan över kostnaden, 

blir då 1,04 (104 %). Nyttan mellan att installera i närtid vägt mot en installation då utbrott sker, 

beräknas till 124 %. Slutsatsen blir att ultrafilter har en “mycket hög samhällsekonomisk lönsamhet” (WSP, 

2010). 
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4.6 Branschöversikt 
Nedan presenteras en kartläggning3 över de konkurrenter som bedömts som huvudaktörerna i 

branschen och utgör störst hot för Björks Rostfria. 

 

Tabell 8. Björks Rostfria och deras huvudkonkurrenter. 

Företag 
Omsättning 

Mkr (2015) 
Antal 

anställda 
Huvudsaklig 

teknikkompetens 
Kan leverera stora 

kommunala vattenverk Uthyrning av anläggningar 

Björks Rostfria 85,4 20 Membran Ja Ja 

Purac 608,1 35 Membran, flotation, och biofilm Ja Ja 

Eurowater vattenrening 55,4 21 Tryckfilter Nej Ja 

BWP membranteknik 5,7 2 Membran Ja Nej 

Malmberg Water 507,2 119 Flotation, aktivt kol, membran Ja Ja 

GE Water & Process 

Technologies 1 580,9 522 Membran, kemikaliebehandling Ja Ja 

Ozone tech 10,4 9 Ozon Ja Nej 

Water processing Sweden 13,5 3 
Kemisk fällning, aktivt kol, 

membran Ja Nej 

Veolia Water 

Technologies 407,8 133 Kemisk fällning, membran Ja Ja 

 

4.7 Marknadsöversikt 
För att ge en bild över Sveriges vattenverksbestånd och dess tekniker, presenteras en 

sammanställning baserat på siffror från Svenskt Vatten (2014). Tabellerna visar ett bestånd om 11 

membranverk av de totalt 411 verk som medverkade i undersökningen. Dessa 411 verk förser mer 

än 70 % av Sveriges befolkning med vatten, medan resterande försörjs av betydligt mindre verk. I 

Sverige finns det runt 2000 kommunala vattenverk, varav 90 % utgörs av små anläggningar som 

försörjer mindre än 5000 personer (Svensson et al., 2009). 200 av de totalt 2000 verken utgörs av 

ytvattenverk som generellt sett försörjer större områden än grundvattenverk. 75 % av den Svenska 

råvattensförsörjningen är beroende av ytvatten genom antingen direkt intag eller konstgjord 

infiltration (FOI & Umeå universitet, 2012).  

                                                           
3  Samtliga uppgifter är hämtade från allabolag.se och företagens egna hemsidor. 
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Figur 8: Översiktstabeller på Sveriges vattenverk och dess tekniker. 
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Under 2013 sammanställde Livsmedelsverket en workshop, där representanter från 62 av de största 

dricksvattenproducenterna medverkade. Workshopen avsåg sprida och samla in kunskap om 

mikrobiologiska barriärer. Ur den insamlade informationen framkommer att av de 62 medverkande 

hade 40 beslutat om förändringar i dricksvattenproduktionen, 17 hade pågående utredningar och 14 

hade under de senaste tre åren genomfört förändringar. De förändringar som berör 

dricksvattenberedningen innefattade bland annat: 

● Ombyggnad eller tillbyggnad av vattenverk (10 beslutade förändringar, 5 möjliga 

förändringar) 

● Installation av ultra- eller nanofilter (3 beslutade förändringar, 6 möjliga förändringar) 

● Installation av övriga filter (2 beslutade förändringar, 3 möjliga förändringar) 

● Kemisk fällning (0 beslutade förändringar, 3 möjliga förändringar) 

● Desinfektion med UV-ljus (21 beslutade förändringar, 15 möjliga förändringar) 

 

Ur denna sammanställning kan vissa trender identifieras: Intresset för UV-ljus är mycket högt och 

membranfilter väcker ett visst intresse. 
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5. Metod 
Den valda metoden är baserad på kvalitativ datainsamling i form av intervjuer. Samtliga intervjuade 

aktörer har identifierats genom internetsökningar och samtal med yrkesverksamma inom VA-

branschen som hänvisat vidare till intressanta personer. Insamlingen har genomförts för att skapa en 

nyanserad bild över olika marknadsaspekter, med aktörer från olika bakgrund och med varierande 

inverkan på branschen. I studien ingår även en fallstudie av projektföretaget Björks Rostfria, samt en 

tvärsnittsstudie av aktörer inblandade i själva teknikvalet inför ett vattenverksuppköp. För att skapa 

en grundläggande teoretisk förståelse, har en djupgående litteraturstudie som redovisas i 

nästkommande kapitel, genomförts. 

5.1 Fallstudie 
Företaget Björks Rostfria granskas. Företaget utgör en tydligt avgränsad aktör på den svenska 

membranreningsmarknaden. Fallstudien genomförs i form av en nulägesanalys, där de aktuella 

strategierna analyseras och granskas. Sedan framläggs konkreta rekommendationer för 

tillvägagångssätt som kan användas i praktiken, baserat på analysen av de två inledande 

forskningsfrågorna. Metoden fungerar som ett komplement till andra metoder, vilket bör leda till att 

en godtagbar slutsats genereras (Lindvall, 2007). 

5.2 Tvärsnittsstudie 
En tvärsnittsstudie ger en uppfattning om ett bestånd vid en viss tidpunkt (Lohr, 2010) som, i 

studiens sammanhang, består av huvudaktörerna inblandade i teknikvalet under 

upphandlingsprocessen. Sverige har 290 kommuner och därmed lika många VA-chefer, och innebär 

ett tidskrävande arbete med att intervjua alla inom segmentet. En tvärsnittsstudie bedöms då som ett 

lämpligare alternativ i det specifika fallet. Ett urval på 10 % har satts som mål för tvärsnittsstudien 

med en spridning mellan små, medelstora och stora kommuner. Under studiens genomförande 

upptäcktes att alla 290 VA-chefer inte nödvändigtvis är inblandade i upphandlingar till följd av olika 

sammanslagningar av VA-enheter. Exempelvis identifierades följande sammanslagningar: 

  

● Stockholms vattenföreningar - 26 kommuner  

● Göteborgs vattensammanslutning - 23 kommuner 

● Sydvatten i Malmö - 16 kommuner 

● Dala vatten och avfall - 15 kommuner 

● Gästrike vatten - 4 kommuner 

● Sörmlands vatten - 3 kommuner  

● Skaraborgs vatten - 3 kommuner 
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Tyvärr har inga exakta siffror på hur många i Sverige som totalt har inköpsansvar kunnat hittas. Av 

de totalt 30 intervjuerna, baseras tvärsnittsstudiens resultat på 22 intervjuer med VA-

chefer/projektledare och VA-ingenjörer varav 21 varit inblandade i uppköp. Uppskattningsvis verkar 

urvalet uppfylla målet om 10 %. Studien har begränsats till detta urval för att kunna sammanställas 

under en rimlig tidsperiod, även om författarna varit väl medvetna om att resultatet skulle styrkas 

ytterligare genom ett större och bredare urval. 

 

Inom ramarna för studien avser aktörernas inställning gentemot ny teknik och innovation i 

vattenreningsbranschen mätas, för att kunna dra övergripande och generella slutsatser över det totala 

segmentet. Vid tvärsnittsstudier är det viktigt att känna till att identifierade samband inte alltid är helt 

tillförlitliga, till följd av den begränsning som sker i anslutning till urvalet. Detta kan leda till en 

missvisande bild och samband som egentligen inte är gällande (Bryman & Bell, 2013).  

5.3 Kvalitativ datainsamling 
Den primära datainsamlingen har huvudsakligen genomförts i form av semistrukturerade intervjuer, 

alltså intervjuer som till skillnad från strukturerade intervjuer inte innehåller frågor som är fast 

bestämda i förväg (Alvehus, 2013). Diskussionerna har styrts åt det område arbetet är ämnat, men 

har inte strikt följt en mall med syftet att öppna möjligheten till djupare diskussion och bygga en 

personlig kontakt med respondenten. Detta tillvägagångssätt kan generera mer djupgående 

information än vad exempelvis en enkätundersökning kan resultera i. Respondenterna och 

intervjuledarna interagerar med varandra direkt och inte via en dator eller dylikt (Bryman & Bell, 

2013). Samtliga intervjuer har, efter godkännande spelats in och transkriberats, med undantag för 

kortare kompletterande intervjuer. Inspelningen har varit helt frivillig och inte inletts innan 

respondenten gett sitt godkännande. 

 

Respondenterna är tänkta att vara personer som alla har en betydande roll i den offentliga 

dricksvattenbranschen, direkt eller indirekt och är utvalda från olika delar av Sverige. Det är tänkbart 

att olika aktörer har olika bild av vatten och vattenreningsteknik på olika platser, till följd av egna 

preferenser eller lokala problem, vilket är en intressant aspekt i undersökningen. 

Intervjuer har skett med följande: 

 

● Kommunala VA-chefer som investerat i membran 

● Kommunala VA-chefer som ej investerat i membran 

● Processingenjörer inblandade i uppköp 

● VA-konsulter/ingenjörer 

● Politiker 

● Branschorganisationer 

● Forskare 

● Konkurrenter 

● Projektledare i VA-projekt 
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Urvalet har utgått dels från rekommendationer från Björks Rostfria, internetsökningar och 

hänvisningar från intervjuade personer. En tänkbar brist med urvalet är att åsikter från personer som 

inte gärna blir intervjuade förbises. Det är tänkbart att rekommendationer i första hand leder till 

positiva och utåtriktade personer, även om studien haft för avsikt att väga in alla åsikter. För att 

bredda insynen har VA-chefer från slumpvis utvalda kommuner också kontaktats. Under 

datainsamlingen har det visat sig problematiskt att uppbringa intervjuer med konsulter, varför 

slutsatserna baseras på endast två konsultintervjuer. En större urvalsgrupp hade sannolikt lett till mer 

trovärdiga resultat och bidragit med en djupare förståelse. Delar av urvalet har dock enligt egen 

uppgift haft en bakgrund som konsulter, vilket gjort att en del av frågorna även gett svar som kan 

tänkas spegla en konsults synsätt och därför väger upp det begränsade antalet konsultintervjuer.  

 

Det väsentliga är att undersöka olika aktörer inom branschen för att skapa en bred bild huruvida 

aktörernas uppfattningar är av liknande art, eller om de avviker från varandra. En fördel med att 

intervjua yrkesverksamma i den offentliga sektorn är att större delen av informationen redan är 

offentligt tillgänglig. Respondenten behöver därför inte begränsa sina svar med hänsyn till 

företagshemligheter och sekretesspolicys (Bryman & Bell, 2013). 

 

Urvalslistan har uppdaterats under arbetets gång i de fall då nya aktörer identifierats som viktiga i 

enlighet med den explorativa studieprincipen som beskrivs mer ingående under Forskningssyfte.  

Under intervjuerna har fokus lagts på att diskutera informantens upplevda bild och låta en sanning 

skapas mellan forskaren och informanten i varje enskilt fall. Exempel på områden som intervjuerna 

behandlar är respondentens syn på Sveriges och kommuners dricksvattenkvalitet, konventionell 

teknik kontra ny teknik, upphandlingsprocessen, membrantekniken, information- och 

kunskapsutbyte, lagar och direktiv, samt attityder kring ny teknik. För att vidare fördjupa och 

utveckla kunskap om tekniken och miljön den används i, har studiebesök på följande vattenverk 

genomförts:  

 

● Uppsala - Gränby vattenverk  

● Göteborg - Lackarebäck vattenverk  

● Gävle - Valboåsen vattenverk  

● Stockholm - Görvälns vattenverk  

● Skaraborg - Borgunda vattenverk 

 

Verken har valts för att ge en bred kunskap om vattenrening eftersom verken använt varierande 

tekniker och lösningar.  

 



29 
 

Även om fokusgrupper skulle vara intressant för att skapa ännu djupare resonemang, har de valts 

bort på grund av arbetets begränsade tidsperiod, samt svårigheten med samordning. Detta får ses 

som en nackdel, men efter avvägningar har det beslutats att fler djupgående intervjuer bidragit till en 

större förståelse än vad en fokusgrupp skulle ha bidragit till inom samma tidsperiod. 

 

De nackdelar som bör beaktas när forskning byggs runt intervjuer kan vara den diskrepans som kan 

uppstå mellan de kunskaper som forskaren antar att respondenten har, och den faktiska kunskapen. 

Förfarandet kan leda till att vissa frågor försummas eller nedprioriteras på felaktiga grunder (Bryman 

& Bell, 2013). En annan negativ aspekt med metoden är att det är svårt att kontrollera huruvida 

svaren i intervjuerna som erhålls är rimliga. Svaren är baserade på åsikter från respondenterna, vilka 

kan ha bristande kunskaper för vattenreningsteknik. Dock har respondenterna valts med omsorg och 

antas därför ha tillräckliga kunskaper för att bringa tillfredsställande svar. En annan nackdel med 

denna typ av tillvägagångssätt är att respondenten ges möjlighet att svara bredare, vilket kan ge 

upphov till egna tolkningar av information. Dessutom kan den svarande ge längre svar än 

nödvändigt, vilket kräver mycket tid att analysera (Bryman & Bell, 2013). Det är även viktigt att 

beakta att varje intervjuad person som unik, med en speciell erfarenhet, ålder, kunskap och 

arbetsområde. Detta kommer i sin tur att generera olika svar och åsikter, vilket är viktigt att ha i 

åtanke när tolkning av insamlad data genomförs. 

 

Ett fåtal intervjuer har genomförts via telefon, då respondenternas geografiska spridning medfört att 

en ansenlig mängd tid kunnat sparas genom detta förfarande. Telefonintervjuer ger möjlighet för 

forskaren och respondenten att hålla igång ett aktivt samtal, men leder också till att forskaren går 

miste om instinktiva uttryck och reaktioner i kroppsspråket. 

5.4 Sekundärdata 

Förutom primära data, som består av intervjuer, innehåller den sekundära datainsamlingen litteratur. 

Dessa behandlar liknande typer av forskning i konservativa branscher, forsknings- och testrapporter 

från studier om dricksvatten och reningsteknik. Det innefattar även information om Björks Rostfrias 

verksamhet, utbildningsmaterial, samt övrigt material som anses givande. 

5.5 Bias 
Då ingen av författarna haft någon betydande tidigare erfarenhet av varken vattenreningsteknik eller 

kommunala uppköp, har förförståelsen för branschen uppkommit genom egna förstudier och samtal 

med Björks Rostfrias VD. Ur dessa samtal har företagets syn på branschen återspeglats och sannolikt 

färgat undersökningens utgångspunkt. En betydande bias som varit påtaglig under hela studien har 

varit den förutfattade mening om att branschen är konservativ, vilket under analysfasen visat sig 

tvetydigt. Till följd av författarnas begränsade erfarenhet inom det studerade området har andra 

förutfattade meningar antagligen kunnat avgränsas. I de fall då informantens svar varit underförstått, 

har denne ombetts förtydliga svaret för att minimera missförstånd och forskarbias. 
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5.6 Kvantitativ metod 
Att skicka ut enkäter skulle i detta fall vara ett mindre bra alternativ, även om respondenterna då kan 

vara fullständigt anonyma. De bjuds i detta fall inte in till diskussion och forskarna kan heller inte få 

till någon djupare förståelse för varken branschen, eller de svar som erhålls. Under samtal är det 

möjligt att få mer spontana och uppriktiga svar, istället för den typen av svar som framkommer ur en 

mailenkät där respondenten själv får tänka igenom och analysera sina svar. Det är dessutom svårt att 

veta vilka typer av frågor som skulle ställas i en enkätundersökning för att ge en rättvis bild av hur 

branschen ser ut och fungerar. Djupgående intervjuer bör därför ge en tydligare bild av helheten 

(Bryman & Bell, 2013). 

5.7 Forskningssyfte 
En studie kan ha ett syfte inom ramen för tre olika alternativ: explorativt, explanativt eller deskriptivt. 

Den kan även bestå av en blandning mellan flera olika, som sedermera mynnar ut i ett svar som 

antingen är rent deskriptivt, en blandning mellan deskriptivt och explanativt eller rent explanativt. 

Forskningsfrågorna bestämmer även forskningens design, där forskningsfråga 1 är av explorativ-

deskriptiv typ, samt forskningsfråga 2 och 3 av ren explorativ karaktär. (Saunders et al., 2012). 

 

Forskningsfråga 1: Hur ser diffusionen av innovationer ut i vattenreningsbranschen och hur skulle den kunna 

effektiviseras? 

  

Den första frågeställningen i studien bör beskrivas så exakt som möjligt och utgör en bas för de 

följande forskningsfrågorna att utvecklas från. En mer deskriptiv design med inslag av explorativitet 

är passande. Målet med deskriptiv forskning enligt Saunders et al., (2012) är att få en exakt profil över 

exempelvis en situation och kombineras ofta med antingen en mer explorativ eller explanativ 

forskningsdesign. Frågan har utformats efter den bransch som Björks Rostfria agerar på, och är ställd 

så att bekräftelse på huruvida branschen överlag faktiskt är negativt inställda till ny teknik eller inte 

kan ges. Dessutom är frågan ställd så att beaktande kan tas över olika aktörers allmänna inställning 

till innovationers spridning inom vattenreningsbranschen. 

 

Det är viktigt att ha en väldefinierad bild av det som forskningens data samlas in på när en deskriptiv 

studie genomförs (Saunders et al., 2012). Då de första frågeställningarna är besvarade, är det högst 

troligt att sådan kunskap byggts upp och kan användas för att besvara kommande forskningsfråga. 

 

Forskningsfråga 2: Vilka huvudsakliga barriärer inom vattenreningsmarknaden måste övervinnas för att nå den 

stora majoriteten? 

  

Forskningsfråga 3: Vilka affärsstrategiska råd kan ges till företag i Björks Rostfrias marknadsposition, givet 

kända empiriska och teoretiska data? 
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Ett explorativt syfte beskrivs enligt Saunders et al. (2012) som ett värdefullt tillvägagångssätt, när 

målet är att få djupare insikt inom ett område. Dessutom beskrivs det som att klargöra förståelsen av 

ett problem, där problemets natur är oklart. Explorativa studier bygger i regel på litteraturstudier, 

expertintervjuer och fokusgrupper som tillsammans bygger upp förståelse och visar vägen för den 

fortsatta forskningen. Detta innebär att forskningens inriktning kan komma att ändras efter det 

faktiska resultatet. 

 

Den andra frågeställningen kräver en explorativ forskningsdesign eftersom målet dels är att fördjupa 

kunskapen inom området och samtidigt skapa en bild över hur vattenreningsmarknaden fungerar. 

Detta görs för att i slutänden förstå kärnan i problemets natur. Den tredje frågeställningen är också 

utformad på ett vis som gynnas av en explorativ forskningsdesign. För att komma till insikt med hur 

strategin ska utformas är det viktigt att skapa förståelse kring vilka problem som finns i detta 

samband, vad de beror på samt vad forskningen i ämnet visar. 

5.8 Etik 
Under arbetet med att framställa ett tekniskt forskningsarbete, finns flera etiska utmaningar till följd 

av den mängd information som författarna får delaktighet i. Dels mot fallstudieföretaget Björks 

Rostfria som delar med sig av stora mängder potentiellt känsligt material, och dels under 

datainsamling och intervjuarbete. I samband med arbetet kan djupgående och i vissa fall känslig 

information erhållas. Det är viktigt att behandla all data med försiktighet och inte sprida den på annat 

sätt än överenskommet för att inte kränka inblandade parters integritet. Även andra etiska aspekter 

bör begrundas såsom vad utkomsten av arbetet kan tänkas bli och huruvida en eventuell 

miljöpåverkan blir positiv eller inte. Här delas alltså etiska frågeställningar upp i två delar; 

forskningsetik och samhällsetik. 

 

Forskningsetik 

En öppenhet har eftersträvats mot samtliga parter under arbetets gång. En dialog har förts under 

arbetet med både handledare på företaget och ämnesgranskare från den akademiska sidan. 

Respondenter har i samtliga intervjuer informerats om vad arbetets syfte är, vad resultatet kommer 

att användas till och hur data kommer att behandlas. Inför arbetet har en utgångspunkt tagits i 

Bryman & Bell’s (2013) etikformulär som beskriver vilka etiska utgångspunkter som bör beaktas i 

samband med forskningsstudier. Under intervjuns inledning har den intervjuade fått ge sitt 

godkännande innan en frivillig samtalsinspelning inletts. Respondenten har även informerats om att 

tillvägagångssättet inte syftar till att delge ordagrann information till andra parter, utan fungerar som 

stöd när materialet skall analyseras. I samband med analysen har samtliga intervjuer anonymiserats, 

för att värna om personens integritet och skydda känslig information. De intervjuade har även 

erbjudits att få det transkriberade materialet för godkännande via mail. Författarnas relation till 

fallstudieföretaget Björks Rostfria, samt att arbetets syfte är att undersöka marknaden ur deras 

intresse, har blivit belyst innan intervjun inletts för att ge respondenten en chans att avstå från 

medverkan till följd av detta faktum. 

 

 



32 
 

Etiska dilemman i samband med intervjuer har lösts via de riktlinjer som tas upp av Michrina & 

Richards (1996) om att respondenter skall behandlas som individer, och att forskare alltid ska 

informera om vilka som kommer att läsa anteckningarna och erbjuda anonymitet. Eftersom det i 

arbetet föreligger ett delat syfte mellan den akademiska uppgiften och arbetet med företaget har en så 

stor öppenhet som möjligt efterstävats mot fallstudieföretaget. Studien kommer inte kunna 

undersöka alla aspekter som kan vara intressanta ur företagets synvinkel, med anledning av att vissa 

aspekter inte ligger i linje med akademiens intressen.  

 

Under den sekundära datainsamlingen, som bestått av en djupgående litteraturstudie har stor vikt 

lagts vid att, på ett korrekt sätt referera till källor och samtidigt överväga information och följa upp 

att den tolkats rätt och kommer från vetenskapligt betrodda institutioner. Forskning har även försökt 

återges inom ämnet, baserat på både grundläggande kunskap och de senaste forskningsrönen för att 

få en nyanserad och korrekt bild. 

 

Samhällsetik 

Arbetet går ut på att undersöka hur spridningen av innovationer går till, samt identifiera eventuella 

barriärer för detta i den offentliga vattenreningsbranschen. Efter denna undersökning kommer även 

rekommendationer till en marknadsstrategi presenteras för Björks Rostfria. Arbetet går inte ut på att 

effektivisera eller omorganisera Björks Rostfria, utan snarare hjälpa dem sprida sina innovativa 

lösningar på marknaden. Alltså upplevs inga etiska dilemman rörande de anställda på företaget Björks 

Rostfria. Däremot föreligger det en viss risk att andra företag i samma bransch påverkas negativt och 

får en minskad försäljning vid ett positivt resultat i rapporten.  

 

Utöver konkurrenter kan spridande av teknologi som i mindre utsträckning kräver manuellt arbete 

även leda till att operatörer på vattenverk mister sina arbeten. De stora investeringar som måste göras 

i samband med uppgraderingar av reningsteknik har en direkt påverkan på VA-taxan inom 

kommunen och medför även ett högre pris till konsumenten. Dessa aspekter har beaktats under 

arbetet men bedöms dels vara små och dels en del i ett samhälles naturliga utveckling. 

 

Lagar och regler att beakta i detta sammanhang är Riksarkivets regler, Personuppgiftslagen, samt 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor och liknande. Det är av yttersta vikt att ta 

hänsyn till dessa i sitt forskningsarbete (Gustavsson et al, 2005). 

 

Efter analys och tolkning av den bild som Björks Rostfria presenterar, förmodas företaget bedriva ett 

gott arbete ur ett CSR-perspektiv både ekonomiskt, miljömässigt, och socialt. De driver företaget 

med ett långsiktigt perspektiv och jobbar med hållbara lösningar. Jämförs Björks Rostfrias arbete 

med internationell standard för CSR (ISO 26000) uppfattas företaget implementera aktivt arbete på 

många av punkterna (se nedan). Dock finns en viss osäkerhet vad gäller huruvida verksamheten 

påverkar dessa indirekt, som exempelvis underleverantörers arbetsvillkor för anställda. Rent vatten är 

en mänsklig nödvändighet och Björks Rostfrias verksamhet kan ses som en del i att faktiskt utveckla 

tekniken, och underlätta för människor i behov av flexibla lösningar för tillgång till rent vatten. 

Följande grundstenar föreligger för ISO 26000: 
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● Organisationsstyrning 

● Mänskliga rättigheter 

● Arbetsvillkor 

● Miljö 

● Ansvarsfulla affärsmetoder 

● Konsumentfrågor 

● Lokal samhällsutveckling 

Ur ett etiskt perspektiv är rent vatten inte bara en nödvändighet utan även en mänsklig rättighet. Den 

28 juli 2010 genom “resolution 64/292” fastslog FN att rent dricksvatten och sanitet är den mest 

grundläggande mänskliga rättigheten, och även det viktigaste för möjligheten att kunna uppnå alla 

mänskliga rättigheter. Resolutionen uppmanar stater och internationella organisationer att bidra med 

resurser, kompetensutveckling och teknologiöverföring till främst utvecklingsländer (UN, 2010). Idag 

lever uppskattningsvis 650 miljoner människor i världen utan rent vatten, 800 barn dör dagligen på 

grund av infekterat vatten, ingen tillgång till toaletter och dålig kunskap om hygien (Unicef, 2015). 

 

Membranteknik ur ett samhällsetiskt perspektiv  

Membranteknik ger i många fall ett renare vatten än mer traditionella tekniker, vilket antas vara etiskt 

fördelaktigt eftersom människor mår bättre av vatten som inte innehåller virus och dylikt. Flera 

tekniker kan ha bristande förmågor att ta bort vissa delar av det smutsiga vattnet. Många existerande 

och vanliga tekniker måste många gånger kompletteras med UV-ljus eller membran, för att ge en 

tillfredsställande vattenkvalitet. Arbetets syfte som helhet är att sprida membranreningen och kan 

därför sägas vara till fördel för de människor som får ta del av tekniken. Negativa aspekter med 

tekniken kan vara att tillverkningsprocessen av själva membranen är miljömässigt förkastlig i andra 

länder, men den aspekten har inte undersökts tillräckligt noga för att en välunderbyggd slutsats 

kunnat dras. 

5.9 Avgränsningar 
Fokus kommer läggas främst på den offentliga dricksvattenbranschen. Avloppsrening, industrirening 

och privata reningsanläggningar tas inte upp. Detta kan vara en nackdel då viss information kan 

förbises och möjligtvis även bidra till en felaktig helhetsbild. 

5.10 Trovärdighet 
Trovärdigheten antas hållas på en hög nivå, eftersom intervjuerna valts med stor noggrannhet och 

frågorna utformats olika efter vad respondenten haft för kunskaper och arbetsuppgifter. En god 

kontakt har byggts upp under möten, vilket gjort att de har fullföljts på ett avslappnat och 

vänskapligt sätt. Ett problem som påträffats och kan resultera till brister i trovärdigheten på 

resultatet, är att vissa respondenter haft pressade scheman och arbetat under tidsbrist. Detta kan ha 

inneburit att viss information försummats, eftersom respondenterna valt att inte ge så utförliga svar 

som de hade gjort om tiden inte varit ett problem. 
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6. Teori 

6.1 Innovationers diffusion och absorption 
Forskning kring diffusion började enligt Rogers (2010) under 1940 och 1950-talet under specifika 

former och områden. Landsortssociologer studerade olika agrikulturella innovationers spridning och 

på annat håll studerades spridningen av utlärandetekniker bland skolpersonal. Trots vitt spridda 

forskningsområden påträffades anmärkningsvärt liknande resultat. En individs val huruvida att 

anamma en innovation eller inte är inget momentant val, utan en process. Denna hypotes 

formulerades och bekräftades under 1940-talet genom Ryan & Gross (1943) under en studie av 

innovationsdiffusion och adoption inom majsproduktion. Under denna studie började den idag 

välkända S-kurvan, se Figur 9, ta sin form. Kurvan beskriver hur en tekniks prestanda växer under 

dess livstid. Under den initiala satsningen som görs är prestandan trögstartad, för att senare växa 

hastigt tills den nästan når den högsta tekniska gränsen som tekniken kan uppnå (Schilling, 2010). 

 

 

Figur 9. S-kurva (modifierad från Schilling, 2010). 

 

Systemet i vilken innovation sprids är i de flesta fall av större intresse än innovationen i sig själv, 

vilket görs uppenbart i flertalet publikationer (bland annat Utterback, 1994; Brown & Duguid 1991; 

Bruland, 1995; Easingwood & Koustelos, 2000; Haggman, 2009). Katz (1963) uttrycker följande i sin 

tidiga artikel på diffusionssystem: 

  

“It is as unthinkable to study diffusion without some knowledge of the social structures in which potential adopters are 

located as it is to study blood circulation without adequate knowledge of the veins and arteries.” 
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Enligt MacVaugh & Schiavone (2010) är forskning på de faktorer som leder till en teknologis 

anammande eller avvisande ett vanligt förekommande område inom innovationsforskning, där de 

flesta studier är relativt konsekventa i sina resultat. Det minst utforskade området hävdas vara icke-

adoption av ny teknik, vilket även Selwyn (2003) instämmer i. Utöver den teknologiska 

angreppsvinkeln på innovationsforskning finns även en rad sociologiska studier som försöker 

förklara adoption ur ett mer beteendeteoretiskt perspektiv. Bland annat Moore & Benbasat (1991) 

undersöker beteendet och reaktionerna mot teknologisk innovation och Kim (2009) utvecklar senare 

studierna med att undersöka samma faktorer under ett längre tidsperspektiv. MacVaugh & Schiavone 

(2010) sammanställer forskningen ur både ett teknologisk och sociologiskt synsätt och menar att en 

kombination av dessa infallsvinklar är avgörande för att ge en rättvis bild över alla faktorer som kan 

påverka innovationsadoptionsprocessen. 

 

Att sprida en innovation har visat sig medföra stora svårigheter i många fall, och forskning på vad 

som ligger bakom detta har varit intressant på många plan. Den moderna diffusionsforskningen 

bygger i stora drag på Everett Rogers bidrag i boken Diffusion of Innovations, vars första upplaga utkom 

under 1962. Rogers tar upp flera aspekter kring innovationers spridning genom sociala system. 

Under kommande del används de mest centrala delarna i Rogers forskning som utgångspunkt i 

fördjupningen av innovationers diffusion och absorption. 

6.1.1 Innovationens karaktäristik 
Innovationens karaktär avgör ofta hur snabbt den kan spridas. En analys av dess karaktäristiska drag 

kan bidra till vissa insikter kring dess potentiella spridning. I Rogers modell ingår fem aspekter: 

  

1. Relativ fördel: Rogers forskning har visat att ju större fördelar den nya tekniken har jämtemot 

den äldre generationen, desto större potential har den för en hastig spridning.  

2. Kompatibilitet: Hur väl innovationen stämmer överens med de värden, uppfattningar och 

standarder som finns inom det aktuella segmentet och dess potentiella adoptörer sedan 

tidigare. Ett exempel på en icke-kompatibel innovation är DVD-spelaren när den ersatte 

VHS-spelaren. Ett exempel på en kompatibel innovation är nya generationer av 

membranfilter som passar direkt i den äldre generationens membrantuber. 

Kompabilitetsgraden hos innovationen är positivt relaterad till hastigheten på diffusionen. 

3. Komplexitet: Innovationer som upplevs som enkla att förstå på vilket sätt dess fördelar 

kommer att påverka, har också en större potential för hastig spridning. Innovationer som 

innebär att adoptörerna måste sätta sig in i ett helt nytt system sprids som regel långsammare 

än dess invers. 

4. Prövobarhet: Att möjliggöra för de potentiella adoptörerna att prova innovationen inför köp 

innebär en stark fördel i dess fortsatta diffusion. 

5. Observerbarhet: Om en ny innovation är möjlig att betrakta på en frekvent basis kan det 

medföra en hastigare spridning. Exempelvis var parabolantennen när den kom en slags 

statussymbol som iakttogs av individer i omgivningen vilket hjälpte till att sprida dess 

diffusion. En ny typ av möbel som endast går att betrakta i hemmet får dock en långsammare 

spridning till följd av dess låga observerbarhet. 
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Enligt Rogers (2010) utgör dessa parametrar tillsammans mellan 49-87% av variationen av 

adoptionen hos en innovation. Genom att noga utvärdera innovationen på dessa grunder identifieras 

svagheter i diffusionsstrategin, vilket möjliggör en snabbare spridning. Rogers anser att detta bör 

göras i varje diffusionsstudie. Även andra forskare har studerat dessa kriterier för att dra slutsatser 

om vilka egenskaper som krävs för att en ny produkt ska kunna spridas (bland andra Henard & 

Szymanski, 2001; Moreau et al., 2001; Robertson, 1971; Castelluccio, 2003; Szmigin, 2003; Hänninen 

& Sandberg, 2006) och kommit fram till slutsatser liknande Rogers. Shapiro & Varian (1999) 

presenterar ytterligare en dimension till dessa kriterier, nämligen hur nätverkets externaliteter 

påverkar spridningen. Externa resurser såsom kommunikationsteknologi, transportmöjligheter, 

Switching costs, och skalekonomi innebär också en stor påverkande faktor enligt Shy (2001). Många 

innovationer bygger ofta på särskilda teknologier och kan endast spridas då nämnda delar finns 

tillgängliga. 

 

Rogers (2010) menar att ju fler medlemmar i ett givet socialt system som anammar en innovation, 

desto starkare blir övertygelsen för framtida adoptörer att själva anamma den. För att effektivisera 

denna process föreslår Rogers att de primära insatserna mot initial adoption skall riktas mot högt 

respekterade adoptörer. Synergieffekter kan på så sätt skapas för den initiala adoptörens följare, vilket 

kan gynna diffusionen på ett resurseffektivt sätt. 

6.1.2 Kommunikationskanaler 
Kommunikation sker i ett socialt system och är den stora drivkraften bakom spridning av nya idéer 

och innovationer från en individ till en eller flera andra. Att dela med sig av information och 

erfarenhet bidrar till en minskad osäkerhet kring innovationen, som per definition innebär en viss 

osäkerhet relaterad till förutsägbarhet, information eller struktur. Kommunikation kan ske genom en 

rad olika tillvägagångsätt och kanaler, där alla har sina specifika för- och nackdelar samt primärt 

användningsområde. 

 

Rogers har undersökt dessa kanaler och ger handfasta rekommendationer om vilka kanaler som ska 

användas under olika stadier i innovationsvalsprocessen för att effektivisera den. Massmediakanaler 

är enligt Rogers (1962) forskning det effektivaste sättet att sprida kunskap om en innovations 

existens under de inledande faserna i diffusionsstrategin. Under senare delar är en viktig insikt från 

Rogers att personlig konversation mellan kollegor är den absolut viktigaste ingrediensen i adoptionen 

av en ny innovation, vilket andra forskare instämmer i (Mahajan et al., 1995). Genom att få kunskap 

från en pålitlig medmänniska skapas ett förtroende till innovationen som inte kan nås genom 

alternativa vägar. På så sätt sprids information och även adoption genom det sociala systemet och 

dess medlemmar. Figur 10 visar en uppskattningsmodell över varifrån adoptörer får sina största 

influenser. 
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Figur 10. Ickekumulativa adoptioner (modifierad från Mahajan, Muller and Bass, 1995). 

6.1.3 Det sociala systemet och dess struktur 
Ett socialt system definieras i Rogers litteratur (2010) som ett par sammankopplade individer som 

engageras i att lösa ett gemensamt problem för att i sin tur nå ett gemensamt mål. Medlemmarna kan 

vara individer, informella grupper, organisationer eller liknande konstellationer. Strukturen i det 

sociala systemet definieras som det mönsterarrangemang som finns bland medlemmarna i systemet. 

Strukturen ger regelbundenhet och stabilitet till mänskligt beteende i ett system och kan till viss del 

förutse detta. Struktur representerar alltså information i mening av att begränsa osäkerheten. Ett 

exempel kan vara den hierarki som går att återfinna i exempelvis en statlig myndighet där en person 

med högre status tillåts bestämma vad en underordnad ska göra. 

 

Flera andra forskare med en sociologisk inriktning har undersökt orsak-verkan-förhållandet som 

råder mellan det system som användarna ingår i och hastigheten på innovationsadoptionen (bland 

annat Selwyn, 2003; Slowlkowski & Jarrat, 2007) och sammanfattar resultaten med att det är långt 

viktigare att förstå det system där innovationen är tänkt att integreras i, än att förstå innovationen i 

sig. 

6.1.4 Adoptionskategorier 
Rogers (2010) delar in samhällets medlemmar i fem olika kategorier beroende på mottaglighet mot 

innovationer. Kategorierna kallas för 1) Innovators - innovatörer, 2) Early Adopters - tidiga adoptörer, 3) 

Early Majority - tidig majoritet, 4) Late Majority - sen majoritet och 5) Laggards – eftersläntrare. Det första 

segmentet innehar den högsta benägenheten mot anammande av ny teknik, vilken avtar för varje 

efterföljande adoptionssegment. 
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6.1.5 Innovationsbeslutsprocessen  
Innovationsbeslutsprocessen är Rogers definition av den process en individ eller annan beslutstagare 

går igenom för att till slut anamma eller avvisa innovationen. Processen delas in i olika steg från det 

att beslutstagaren först fått kännedom om innovationen fram till beslut om adoption tas. De fem 

stegen i processen är: 1) Kunskapsstadiet 2) Övertalningsstadiet 3) Beslutsstadiet 4) 

Implementationsstadiet och 5) Konfirmationsstadiet. 

  

Det inledande steget i innovationsbeslutsprocessen är det stadium då beslutstagaren först får 

kännedom om innovationens existens och en viss förståelse för hur den fungerar. Detta steg i 

innovationsprocessen kan bidra till att skapa ett behov om det inte redan finns sedan tidigare. 

Beslutstagaren själv får kunskap om innovationen genom egna initiativ eller genom att en tidig 

användare eller innovatör gör beslutstagaren uppmärksam på innovationen. I Hassingers (1959) 

tidiga forskning drar han slutsatsen att en individ utan behov av en viss innovation i de flesta fall inte 

tar till sig information om den inte är tydligt relaterad till dennes problemområden. Problemområdet 

ger då en kontrasterande bild till Rogers bild av hur behov uppstår. 

 

Kunskapsstadiet 

Det första steget i kunskapsstegen är alltså medvetenhet som kan locka beslutstagaren till att söka 

vidare kunskap om innovationen. Det andra steget är fördjupad kunskap i hur innovationen ska 

användas och kan variera i tid, beroende på hur mycket information det finns och hur komplex 

innovationen är. Slutligen samlas kunskap om hur innovationen fungerar och vad som ligger till 

grund för dess funktion som till exempel den bakterieteori som vattenreningsteknik bygger på.  

 

Övertalningsstadiet 

Under kunskapsstadiet formar individen en personlig uppfattning kring innovationen och vilka 

påståenden kring dess funktion som anses trovärdiga. I detta stadie vill beslutstagaren ha information 

kring hur innovationen kan användas i sin egen situation och på vilket sätt den kan förbättra den. 

Övertalningsstadiet sker till den största delen på det affektiva känsloplanet och påverkas i större grad 

av information från vänner och kollegor som utvärderat innovationen, än av den mer teoretiska 

kunskap som kan finnas tillgänglig i forskningspublikationer. 

  

Beslutstadiet 

När beslutstagaren befinner sig i ett läge där denne måste välja mellan att anamma eller avvisa 

innovationen och deltar i aktiviteter som leder upp till detta beslut, befinner sig denne i beslutstadiet. 

Ur detta stadie finns tre möjliga utgångar: adoption, rejektion eller kontrolltest. Ett kontrolltest 

genomförs för att underbygga beslutsunderlaget i den aktuella situationen eller problemområdet, som 

den potentiella adoptören har och avgör mycket av det slutgiltiga beslutet. Enligt Rogers är 

adoptionstakten hos innovationer vars ingående delar går att dela upp för enskilt test, snabbare än 

innovationer som kräver total adoption vid samma tillfälle. Dessa test kan ersättas av antingen 

kollegors test och intyganden eller av en demonstration av försäljare.  
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Implementationsstadiet 

Om beslutsstadiet mynnar ut i adoption övergår innovationsbeslutsprocessen i 

implementeringsfasen. Där vill beslutstagaren ha information om var innovationen går att 

införskaffa, vilka initiala problem som kan vara aktuella, samt vilken teknisk assistans som finns att 

tillgå. Tekniska olägenheter uppstår ofta när det finns en diskrepans mellan beslutstagaren och 

användaren, till exempel om innovationsbeslutet tagits kring en ny vattenreningsteknik där de som 

ska sköta och driva anläggningen inte varit inblandade i beslutet. 

 

Konfirmationsstadiet 

Det sista stadiet i innovationsbeslutsprocessen är konfirmationsstadiet, då beslutstagaren söker bifall 

från andra aktörer att beslutet att adoptera och implementera innovationen varit det bästa 

alternativet. Om adoptören under detta steg finner uppgifter som tyder på att innovationen aldrig 

skulle ha implementerats, uppstår en viss dissonans vilket ofta kan leda till en beteendeförändring 

och alltså avslutad användning av innovationen. Liknande slutsatser har även dragits från senare 

bidrag till forskning (Brown & Duguid, 1991; Wenger, 1998) som delar in kunskap kring 

innovationen i tre delar; 1) vad den handlar om, 2) hur den fungerar och 3) vilken nytta den har 

tillfört.  

 

Park & Lessig (1981) visar att tidigare kunskap underlättar införskaffande och användande av ny 

kunskap och innovation. Raju et al. (1995), Szmigin (2003) och Kolb (1984) undersöker hur 

användandet av en innovation påverkar kunskapsbasen, och kommer fram till att det leder till 

användarerfarenhet som är en mer trovärdig kunskapskälla, vilken inte går att jämföra med kunskap 

från andra kanaler.  

 

Hänninen och Sandberg (2006) tar fasta på att kunskap är en starkt drivande faktor i diffusionen. I 

sin artikel ger de en rekommendation till företag i FoU-fasen, att noga planera för hur kunskapsbasen 

kan byggas upp hos den tilltänkta kunden genom en definierad mall. Se Figur 11. 
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Figur 11. Mall över kunskapsbyggande hos potentiella adoptörer (modifierad från Hänninen och Sandberg, 2010). 

 

Hänninen & Sandberg menar att de tre viktigaste stegen för leverantören i kunskapsuppbyggande 

består av 1) initiera kunskapsuppbyggnaden genom att informera om ny innovation. Fokus bör 

under detta steg ligga på den relativa fördelen och kompabiliteten hos den nya produkten, vilket visat 

sig ha det största inflytandet på adoption och vidare utforskning hos kunden. Att positionera 

fördelarna mot existerande produkter kan också underlätta förståelse kring de relativa fördelarna 

(Guiltinan, 1999; Easingwood & Koustelos, 2000). Steg 2) Övervaka kunskapen och steg 3) guida 

användaren och utbilda marknaden för att förenkla lärandet. Utbildning är extra viktigt i samband 

med tekniskt radikala innovationer (Beard & Easingwood, 1996; Easingwood & Koustelos, 2000; 

Song & Montoya-Weiss, 1998). 

6.1.6 Åsiktsbildare och diffusionsnätverk 
En underkategori till de fem adoptionssegmenten som i första hand har sitt ursprung i de första två 

kategorierna kallas för Opinion leaders - åsiktsbildare, vilka utgör en mycket viktig del i 

diffusionsprocessen. Tvärtemot innovatörer innehar dessa individer ett mycket högt förtroende 

bland kollegor och likar. Ofta befinner de sig i ett socialt system som sprider sin kunskap och 

erfarenhet vidare till individer i sin omgivning. En åsiktbildare agerar som en teknologisk förebild för 

sina jämlikar, som gärna ber om råd och medger även en förmåga att influera attityder hos dessa i 

önskvärd riktning. Rollen som åsiktsbildare uppbärs inte av formella statuspositioner utan mer av 

personens tekniska kompetens, sociala förmåga och status som väl överensstämmer med systemets 

tillrättalagda normer.  
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En adoptör i ett något senare adoptionssegment söker efter en åsiktsbildare av högre 

socioekonomisk status, mer formell utbildning, högre grad av allmänbildning, större 

innovationsförmåga och snarlika egenskaper som åsiktsbildaren alltså ofta innehar. Wenger (1998) 

bekräftar Rogers forskning med sina insikter kring det sociala lärandesystemet och understryker 

vikten av individuellt lärande i innovationsadoptionsprocessen. 

 

Easingwood & Koustelos (2000) bidrar med sina insikter på ett mer mesoekonomiskt plan kring vad 

som enligt dem är en mycket underskattad aktivitet, för företag i akt att få en innovation att spridas - 

nämligen att skapa ett nätverk i sin huvudsakliga målgrupp. Att anpassa sin strategi till olika element i 

den sociala strukturen är en framgångsfaktor som är betydligt viktigare än själva teknologin. 

Nätverket som den potentiella adoptören är en del i, är en viktig länk i diffusionsprocessen och 

bestämmer mycket i hur en innovation sprids. Ett system som antingen är mycket förändringströgt 

eller mycket förändringsvilligt har en stark återspegling av dessa egenskaper i åsiktsbildares karaktär, 

då de eftersträvar en enlighet med systemets normer. 

Åsiktsbildande organisationer 

En åsiktsledare behöver inte vara en enskild individ, utan kan även bestå av grupperingar och 

organisationer av olika slag. Rogers delar med sig av en inblick i det statliga diffusionssystemet där 

han menar att stater inom vissa regioner i USA har tagit rollen som åsiktsbildare. En sådan stat 

fungerar som en slags förebild för andra i regionen som snart följer efter lyckade 

innovationsanammanden av förebildstaten. Han menar även att innovationer som först anammats av 

andra stater än de åsiktsledande har haft en betydligt mer långsam eller i vissa fall helt obefintlig 

spridningshastighet. Detta tyder på att det finns ett slags kommunikationsnätverk, stater emellan. 

Walker (1971) har studerat detta nätverk och sett att statsadministratörer kommunicerade bäst med 

andra stater vars egenskaper och resurser liknande den egna. Rogers menar även att kollektivt 

beslutsfattande är betydligt trögare i sin karaktär än individuellt, men menar också att auktoritära 

beslut för med sig den snabbaste innovationsdiffusionen. Hall & Khan (2003) instämmer i Rogers 

slutsatser och hävdar att regulatoriska miljöer och statliga institutioner har en kraftig påverkan på 

teknologisk adoption, eftersom myndigheterna har en förmåga att kunna sponsra teknologier och 

forskning som är särskilt intressanta i aktuella fall. Taylor et al. (2003) utvecklar forskningen på 

området och drar slutsatsen att myndigheters regulationer är en större bidragande faktor till 

innovation än sponsrad forskning och utveckling. 
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6.1.7 Kritik mot Rogers teorier 
Rogers teorier har mer eller mindre antagits som den teori som bäst beskriver sanningen med några 

få undantag. Över 4000 artiklar finns publicerade som berör innovationsdiffusion, och teorin har 

ändrats under tidens gång när ny information framkommit. Majoriteten av dessa är publicerade efter 

Rogers, 1962. Dessa förändringar har varit små, i förhållande till hur utbredd teorin är (Greenhalgh et 

al., 2005). Adoption är också ett fenomen som bygger på samspel mellan människor vilket innebär att 

det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att på ett helt sanningsenligt sätt beskriva hur 

processen ser ut och vad som driver den. 

De mest omdiskuterade kritikpunkterna är: 

1. Pro-innovation-bias: Vissa forskare menar att undermeningen i den forskning som Rogers 

forskning och bok bygger på att innovation under alla omständigheter ska spridas snabbt 

samt att innovationen varken ska avfärdas eller vidareutvecklas. 

2. Individual-blame-bias: Rogers har inte lagt tillräckliga resurser i sin forskning på utveckla hur 

systemet som individen ingår i som en huvudsaklig eller delvis ansvarig för individens 

problem än denne själv, menar somliga. 

3. Minnesproblemet: Intervjuobjekt kan beskyllas för att ha svårt att återkalla den exakta 

tidpunkten för när en ny idé anammats, vilket kan leda till en lägre forskningsmässig kvalitet. 

4. Jämställdhetsproblemet: Inträde av nya innovationer i ett socialt system för med sig förändring på 

det socioekonomiska planet och kan bilda djupa gap mellan samhällsklasser. Detta leder 

enligt några forskare till etiska dilemman i Rogers studier. 
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6.2 Innovation i konservativa branscher 
Byggbranschen anklagas ofta för att vara konservativ, improduktiv och innovationshämmande 

(Stadskontoret, 2009; Kadefors, 1995; Rundquist et al., 2013; Vennström & Eriksson, 2010). 

Dricksvattenbranschen har specifikt kopplats till samma problematik (Speight, 2015). Det har 

hävdats att byggbranschen har bakåtsträvande kultur, och är rädd för att ta till sig ny information 

från forskning. Den har dessutom haft svårt att samla in kunskap från utförda projekt (Björklöf, 

1986; Kululanga et al., 1999) jämfört med tillverkningsindustrin, som är betydligt mer innovativ på 

grund av dess företagskultur kontra byggbranschens projektkultur (Riley & Clare-Brown, 2001). 

Slaughter (1998) beskriver att innovationer har samma värde för byggbranschen som för andra 

branscher. Både makro- och mikroekonomiskt, men även på ett socialt plan som tillgänglighet, 

livskvalitet, och hälso- miljöpåverkan. Byggbranschen är särpräglande på många sätt jämfört med 

andra branscher och dess funktion och struktur har i olika studier visats påverka innovationers 

uppkomst samt spridning negativt. Skillnader som visas är storleken, samt den tekniska komplexitet 

som projekten ofta utgör. Många aktörer ska inom tidsbestämda ramar skapa tillfälliga allianser, 

företag och organisationer emellan. Även livscykelns längd påverkar. Vissa konstruktioner har en 

beräknad livslängd på minst 50 år, men ofta längre. Detta betyder att risker för fel och osäkerheter 

måste analyseras noga. Även möjligheten till reparation, påbyggnad och underhåll under decennier 

framöver måste också beaktas. Blayse & Manley (2004) har studerat den mest relevanta litteraturen 

kring ämnet och identifierat sex primära influenser som påverkar bygginnovationers uppkomst och 

spridning. I annan forskning och litteratur benämns dessa drivare samt barriärer där en drivare är något 

som gynnar och en barriär något som hämmar innovationer. De sex influenserna är: 

1. Beställare & företag 

2. Produktionssystemet 

3. Interna & externa relationer  

4. Upphandlingssystemet 

5. Lagar, förordningar, & standarder 

6. Arten och kvaliteten på organisatoriska resurser 

6.2.1 Beställare och företag 
Beställare och företag är de grundläggande aktörerna i branschen och har därför en viktig roll i 

innovationsarbetet. Beställare kan ställa krav på utvecklare, tillverkare och entreprenörer att 

exempelvis förbättra byggnaders livscykel, övergripande funktion, projektets flexibilitet, samt kräva 

generellt högre standard på utförandet. Om en beställare är mer krävande, är sannolikheten att 

innovationen i projektet stimuleras högre. Är beställaren även tekniskt orienterad/uppdaterad och 

har jobbat länge med samma entreprenör och konsult, är sannolikheten ännu högre (Blayse & 

Manley, 2004).  
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En generell observation av många länder har visat att byggbranschen ligger lågt i kostnader kring 

forskning och utveckling och att företag inte tar del av statliga stöd för innovationsgenerering 

(Miozzo & Dewick, 2002). Dock har det visat sig att branschen och de statliga organ som finansierar 

innovationsgenerering inte har samma syn på vad innovation är och vad som gynnar den (Bygballe & 

Ingemansson, 2011). Branschen domineras mestadels av små företag som inte har resurserna till 

forskning och utveckling i någon större skala, vilket kräver starka relationer inom branschen för att 

gynna innovationer (Blayse & Manley, 2004).  

6.2.2 Produktionssystemet 
Björklöf (1986) beskriver att innovationer sprids i byggbranschen på flera sätt, men det finns ett 

dominerande mönster som inte kan återfinnas i annan industri. Det särpräglade sättet är en direkt 

följd av verksamhetens produktionssystem. Det är i projekten, inte i företagen, som realprövningen 

av innovationerna görs. I normalfallet är det projektledaren eller projektledningsgruppen som fattar 

det avgörande beslutet om att acceptera eller inte acceptera. En viktig skillnad är projektets unikhet. 

Varje projekt är platsberoende, tidsbestämt, komplext, och innefattar många olika aktörer som 

tillfälligt ska samarbeta (Slaughter, 1998; Rundquist et al., 2013). Byggprojekt är interorganisatoriska 

på grund av alla inblandade och traditionen av underentreprenörer. Det betyder att nya lösningar och 

ideer måste förhandlas mellan många aktörer inom projektet. För att hantera dessa särintressen bör 

incitament finnas för både beställare och entreprenörer att anamma innovationer i projekten (Winch, 

1998).  

 

På senare tid har avreglering, privatisering och outsourcing förändrat organiseringen av projekt i 

byggbranschen, vilket har resulterat i en trend med ökad användning av konsulter, både på beställar- 

och entreprenörsidan. Berggren et al. (2001) identifierade tre huvudsakliga problem med detta ökade 

antal aktörer från olika organisationer. Det första är problemet med samordning. För att hantera 

förändringar och turbulens under projektets utförande skapas omfattande kontrakt, vilket leder till 

samordningsbyråkrati och ökade kontrollkostnader. Det andra är när beställare agerar frånvarande 

och lägger över ansvaret på konsulter. Då påverkar detta möjligheten för entreprenören att lösa 

tekniska problem för att gynna slutkunden. Konsulten kan bli en barriär för bra lösningar på 

oförutsedda tekniska problem. Det tredje problemet som identifierades var att med en ökad 

fragmentering av aktörer blir möjligheten att överföra kunskap mellan projekt ännu svårare.  

 

Slutprodukten vid en byggnation är en tekniskt komplex konstruktion som innefattar många olika 

system som måste samverka med varandra (Slaughter, 1998). Denna interaktion gör att en ändring i 

en del av systemet kan påverka andra delar både positivt och negativt. En noggrann analys måste 

göras om en ändring som påverkar stora delar av systemet implementeras. En byggnation så som ett 

hus, en bro, eller ett vattenverk är förväntade att ha lång hållbarhetstid, minst 50 år men ofta längre. 

Detta har två nackdelar för innovationer, den första är att de nya teknikerna måste vara noga testade 

och kunna säkerhetsställa denna livslängd. Den andra ligger på leverantörerna, som måste kunna 

garantera lager med reservdelar och att eventuella uppdateringar kommer finnas tillgängliga även i 

framtiden (Blayse & Manley, 2004).  
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6.2.3 Interna och externa relationer  
Som nämnts i tidigare avsnitt kräver branschen starka relationer för att lyckas generera innovationer. 

På grund av branschens natur har det visat sig vara svårt att sprida kunskap genom interaktioner 

både inom, men även mellan organisationer. Kunskap och insikt från projektspecifika lösningar har 

problem att leta sig tillbaka till organisationen eller spridas externt. När projektet är slut splittras 

deltagarna och kunskapen samlas inte in. Studier har visat att detta kan bero på existerande rutiner 

och maktstrukturer (Bygballe & Ingemansson, 2014).  

 

I tidigare forskning har det nämnts att relationer har en speciell karaktär inom byggbranschen och 

fungerar som en barriär för innovationer. Björklöf (1986) benämner problematiken som “old boys 

network”, vilket inte betyder att personerna i fråga är gamla utan är snarare ett nätverk för 

kommunikation gamla vänner emellan. Nätverket fungerar som ett informationssystem och en social 

funktion i vilket en innovation måste bli antagen och accepteras för att få en chans att testas i 

projektet.  

 

Byggbranschen är en bransch som speciellt kan gynnas av aktörer som fungerar som mellanhand och 

informationsspridare, för att gynna innovationer som på grund av tidigare beskrivna influenser kan 

ha svårt med detta (Davidson, 2001). Dessa aktörer kan vara branschorganisationer, universitet, och 

andra typer av professionella institutioner eller enskilda aktörer. 

6.2.4 Upphandlingssystemet 
Upphandlingssystemet med entreprenadformerna har i vissa fall visats påverka företag att inte riskera 

användandet av icke traditionella metoder och tekniker. System som främjar enbart snabbhet eller 

lågt pris, upprättar fixerade roller, eller främjar fientliga och självbeskyddande beteenden, som 

hämmar innovationers spridning (Blayse & Manley, 2004). Prisfokus och en kultur som främjar 

tävling vid anbudsgivningen resulterar i en ständig variation av aktörer i projekten. Detta hindrar 

kontinuitet och långsiktig utveckling, vilket resulterar i svårigheter att skapa nätverkeffekter, som ska 

gynna innovation (Bygballe & Ingemansson, 2014).   

 

Typen av entreprenadform är också en faktor som diskuteras. NCC (2011) har skrivit att total- och 

funktionsentreprenader bör främjas före utförandeentreprenader. Där går upphandlingen främst ut 

på att tillhandahålla entreprenörens resurser under hårt styrda förhållanden, vilket hämmar 

innovationers spridning. Dock har denna typ av generalisering kritiserats och inte alltid kunnat 

stärkas. Beställare som har initiativen och vet vad som krävs kan i vissa omständigheter själva vara 

bästa källan till innovation (Borg, 2015).  

Lagar, förordningar, & standarder  

Lagar och standarder påverkar efterfrågan efter innovationer och generellt har detta haft en negativ 

utveckling globalt. Dock fungerar lagar och standarder som är funktionsbaserade bättre än de som är 

normerande. Regelverket är beroende av väl uppdaterade och tekniskt kompetenta människor som 

kan samla in den kunskap som behövs från olika sektorer (Blayse & Manley, 2004). 
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Arten och kvaliteten på organisatoriska resurser 

För att alla organisationer lättare ska kunna generera innovationer bör de ha en innovationskultur 

med samarbetsvilja. I denna kultur ska inte personer bli straffade för kreativitet eller ifrågasättande av 

inarbetade arbetssätt. De ska dock ha en delad inställning att uppfylla gemensamma mål (Barlow, 

2000).  

6.2.5 Vattenbranschen  
Lite forskning finns kring innovationer och dess spridning i vattenbranschen specifikt. Speight (2015) 

har undersökt den offentliga branschen i USA och menar att den är känd för att vara konservativ och 

rädd för risk. Kommuner står inför svåra beslut att kunna balansera budgetar som sträcker sig från 

transport och sociala tjänster till avfall, avlopp och dricksvatten. Men med alla de tjänster som 

omfattas av ett enda beslutande organ, existerar möjligheten att göra rimliga avvägningar för 

helhetsservicen. I studien rangordnades även den offentliga vattenindustrins målpunkter: 

 

1. Allmänhetens hälsa 

2. Hålla igång vattenproduktionen  

3. Uppfylla regler och direktiv 

4. Innovation (på 4:e plats som bäst) 

 

Vidare förklarade Speight (2015) de drivare/barriärer som påverkade innovationers uppkomst och 

spridning är en stödjande kultur. Det fungerar som ett regelverk som gör det möjligt eller främjar 

innovation, den finansiella förmågan att bedriva forskning och genomföra förbättringar, och det 

avgörande, stöd från allmänheten.  

  



47 
 

6.3 Affärsstrategiska verktyg 
Det finns en mängd modeller som företag kan välja att applicera i sin strategi för att hålla en hög 

konkurrensmässig nivå gentemot sina konkurrenter. Därför presenteras modeller som senare 

appliceras i avsikt att överblicka de starkaste krafterna i den marknad som studier avser. När en tydlig 

bild av företaget har utformats, blir det lättare att föreslå en lämplig strategi för framtiden. Utifrån de 

önskemål och behov som Björks Rostfria haft, har startpunkten blivit en SWOT-analys, vilken sedan 

kompletterande modeller utarbetats från. En av dessa är den så kallade Five Forces, vilken är en modell 

som appliceras för att beakta olika hot från olika aktörer i en marknad. First- och second-mover är 

ett annat redskap som tas upp. Redskapet skall ge en bild av vad för typ av aktörer som är först i 

branschen med tekniken och vad det innebär att komma in i branschen efter dessa typer av företag. 

6.3.1 SWOT-analys 
En SWOT-analys kan användas som ett redskap i planerandet för de strategier som skall utformas. 

Företagsledningen ska utifrån denna kunna formulera konkurrensmässiga tillvägagångssätt som ställs 

i de affärsområden de verkar på. Modellen tolkar och beaktar fyra delar i ett företag. Två av dessa 

baseras internt i företaget: styrkor och svagheter, medan de sista två handlar om miljöer utanför 

företaget: möjligheter och hot. Tekniken används oftare än någon annan liknande applikation (Wang, 

2007) och är därför ett lämpligt val i sammanhanget. Nulägesanalysen bör i kontexten appliceras och 

utgå från detta redskap, för att ge en tydligare bild av problemet och sitt framtida agerande. Utifrån 

denna modell kommer sedan andra sammanhangsanpassade tillämpade teoretiska instrument att 

beröras. 

 

 
Figur 12. SWOT-analys (modifierat från Wong, 2007). 

6.3.2 Five forces 
När en strategi skall utformas är det viktigt att ha en övergripande helhetsbild av konkurrensen 

mellan olika aktörer. Ledare har dock en tendens att se på konkurrens på ett mer ytligt perspektiv än 

vad dagens komplexa marknad kräver (Porter, 2008). De vinster som marknadsaktörerna tävlar om 

inkluderar fyra andra krafter, bortsett från de existerande konkurrenter ett företag har i dagsläget. 
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Krafterna består av: hot från nya företag, hot från liknande produkter och tjänster, 

förhandlingsstyrka hos leverantörer, samt förhandlingsstyrka hos köpare. Rivaliteten mellan dessa 

fem krafter är det som definierar marknadens struktur och formar karaktären hos konkurrensen 

inom den. Formen på modellen kan skifta kraftigt, beroende på vilken industri som fokus läggs på. 

Det är dock viktigt att alltid applicera modellen och göra analyser med hjälp av den, oavsett vilken 

bransch ett företag verkar på (Porter, 2008). Dessa fem krafter bör Björks Rostfria beakta och nedan 

kommer en förklaring till hur varje kraft kan relateras till företaget. 

 

Figur 13: Porters fem krafter (modifierad från Porter, 2008). 

Hot från nya aktörer 

När nya aktörer penetrerar marknaden sätts press på priser och kostnader. När priser pressas, leder 

detta till att hotet från nya aktörer i sin tur sätter press på existerande företag. När hotet från nya 

aktörer är stort måste priser hållas nere, alternativt nya investeringar göras för att attrahera kunder. I 

branscher där barriärerna för nya aktörer är låga är detta av yttersta vikt (Porter, 2008).  

Förhandlingsstyrka hos leverantörer 

Framgångsrika leverantörer erhåller mer värde genom att ta högre priser, limitera kvalitet, eller 

genom att hålla nere kostnader till de aktörer de involverat sig med. I många fall har ett företag gjort 

stora investeringar i en leverantör, som exempelvis lär företaget hur leverantörens utrustning skall 
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användas. Dessutom är det vanligt att företag placerar sina produktionslinor i närheten av 

leverantörens fabriker. Att göra så innebär ofta att det är svårt för ett företag att byta leverantör, 

vilket leder till att leverantören kan ta ut högre priser av företagen som är beroende av dem (Porter, 

2008).  

Förhandlingsstyrka hos kunder 

Starka kunder erhåller värde genom att tvinga ner priser, kräva bättre kvalitet eller service, eller 

genom att spela ut konkurrenter mot varandra. En kund har förhandlingsfördelar om det är få 

kunder på marknaden och om produkterna på industrin är standardiserade. Om kunder kan hitta 

liknande produkter på marknaden, kan de enkelt spela ut aktörerna mot varandra. En annan 

företeelse är när kunder enkelt kan välja andra företags produkter utan att det kostar dem något, eller 

själva börja tillverka en produkt, ifall företagen gör för stora vinster. Det finns även situationer där en 

köpgrupp är priskänsliga. Priskänsligheten uppstår då köparen har låga inkomster, när industrins 

produkter har liten påverkan på köparens andra kostnader, eller när kvaliteten på köparnas produkter 

eller tjänster har liten påverkan av industriernas produkter. Köpare är generellt sett mindre 

priskänsliga i de fall där kvalitet starkt påverkas av industrins produkter. I dessa fall är köpare 

benägna att betala ett högre pris för kvalitet (Porter, 2008).  

Hot från liknande produkter eller tjänster 

Liknande produkter eller tjänster erbjuder liknande funktioner hos de som redan finns etablerade på 

marknaden. I vissa fall ersätter ett substitut en köpares produkt indirekt. Det finns ofta 

substitutprodukter som enkelt förbises, då de inte ser ut att ha liknande egenskaper med de 

produkter som finns på marknaden. När hotet från substitutprodukter är stort, påverkas 

lönsamheten hos företagen. Ersättande produkter eller tjänster begränsar lönsamheten hos företag 

genom att sätta ett pristak. Det är viktigt att ett företag distanserar sig från ersättande produkter 

genom bra marknadsföring och produktprestanda för att inte tillväxten skall avta eller stanna upp 

(Porter, 2008).  
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6.3.3 First- och second-mover 

Det finns flera klara fördelar med att tidigt anamma teknik och innovation för företag. Att vara den 

första på marknaden med en produkt eller tjänst, en så kallad ”first-mover”, kan ge ett företag flera 

överlägen på marknaden. Dels känner köpare en stark lojalitet till företaget, och företaget utstrålar 

teknologiskt ledarskap. Relationen mellan företaget och kunder blir i samband med detta mer 

långlivad. Ytterligare en fördel är att företaget har förtur på de knappa resurser som finns på 

marknaden. Exempelvis kan företaget välja att placera sig på den viktigaste platsen, få tillstånd av 

staten, access till distributionskanaler och en tidigt etablerad relation till leverantörer. Dessutom är en 

annan klar fördel att företaget kan utnyttja köparens kostnader när omställningar behöver göras. 

Köparna bygger även upp en stor kunskap om tekniken, när de lär känna den. Kompletterande 

produkter kan behöva köpas, vilka väljs av företaget som kunden redan känner till och byggt upp en 

relation till (Schilling, 2010). 

 

Nackdelarna med att vara en First-mover är att siffran för ett misslyckande är hög, ca 47 %, och 

andelen pionjärer på marknaden endast består av 10 % av företagen, enligt en undersökning som 

Tellis & Golder (1993) gjort. Lyckade First-moverföretag har höga inkomster, men utgifterna för 

företagen är också höga vilket gör att vinsten för företagen blir betydligt lägre i längden. First-movers 

måste dessutom lägga mycket resurser på forskning och utveckling för deras produkter eller tjänster. 

De får också höga utvecklingskostnader gentemot leverantörer och distributionskanaler. Second 

movers, som går in på marknaden senare, kan ta del av forskning som gjorts av de tidigare aktörerna. 

Forskningen kan sedan användas till att finjustera produkten till kunder när marknaden blivit mer 

säker. Dessutom kan dessa aktörer undvika de misstag som first-moverföretagen gör. De kan även 

adoptera mer effektiva produktionsprocesser, medan first-movers får kostnader för att utveckla nya 

(Schilling, 2010). 

 

6.3.4 Prissättning 
När ett företag går in på en marknad kan det välja att göra detta till en lägre prissättning. Detta kan 

medföra att företaget tar en större marknadsandel snabbare samt att konkurrenter blir avskräckta 

från att själva göra intrång. Denna strategi är särskilt tillämpbar på priskänsliga marknader (Kotler & 

Keller, 2012) och ingår som en barrär mot nya marknadsaktörer i Porters Five Forces (2008). 
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7. Resultat 

7.1 Sveriges generella vattenkvalitet 
Det har uppdagats skilda åsikter bland de intervjuade huruvida Sveriges råvattenkvalitet varit bra eller 

inte. Flera aktörer med lång erfarenhet i branschen anser att vattnet är bra och att det inte finns några 

större problem med det inför framtiden. De problem som finns är de relativt små mängder bakterier 

som inte utgör något hot mot Sverige i dagsläget, men som ändå kan bli farligt under kommande år. 

Få hävdar motsatsen och menar att endast ett fåtal i Sverige känner till vattnets verkliga tillstånd. De 

som varit negativt inställda till vattenkvaliteten anser att det är vanligt bland mindre kommuner med 

bristande kunskap att ha en övertro till dricksvatten, och menar att VA-ledningen i mindre 

kommuner inte uppfattar de problem och behov som finns. De med en negativ uppfattning har 

utmärkt sig som särskilt kunniga och erfarna med många år i branschen. En VA-chef i en stor 

kommun beskriver problematiken med en övertro till råvattenkvaliteten på följande sätt: 

 

”Många svenskar har tyckt att vi har så himla bra vatten tidigare, vilket varit ett problem. Norge har tidigare lidit av 

samma symptom, där de haft en övertro till sitt råvatten och inte uppfört så bra reningsanläggningar. Detta ledde till 

sjukdomsutbrott vilket i sin tur gjort att dom sett över tekniken ordentligt och fått ordning på problemen. Nu håller 

samma sak på att hända i Sverige.” 

 

Det är tydligt ur empirin att det största hotet mot råvattnet i framtiden antas vara klimatförändringar. 

Detta är något som de flesta aktörer ser allvarligt på, både konsulter, VA-chefer och politiker med 

olika erfarenheter och arbetsområden. Flera tror att problem med ökande partikelhalter i vattnet i 

framtiden blir en konsekvens av klimatförändringarna och kommer att medföra fler och farligare 

bakterier. Flera aktörer med varierande bakgrund har sagt att läkemedelsrester i nuläget inte utgör ett 

direkt hot, men att det kan leda till problem för vattenlevande organismer som i sin tur kan leda till 

ödesdigra konsekvenser på sikt.  

 

På kommunnivå har mer specifika problem framkommit under intervjuer, vilka redovisas nedan. 
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Tabell 9. Främsta problemområden för kommuner i Sverige. 

Kommun/förening Främsta problemområde4 

Uppsala Hög hårdhetsgrad (hög andel kalcium), PFOS 

Tierp Hårdhetsgrad, järn, salt, humus 

Sala Bakterier, mangan 

Stockholms vattenförening - Norrvatten Mikroorganismer, PFOS, kemiska föroreningar 

Stockholms vattenförening - Stockholm vatten Naturligt organiskt material (NOM), humus 

Norrtälje Humus, icke-önskvärda bakterier, radon, järn 

Pajala Järn, mangan 

Skaraborg vattenförening - Skaraborgs vatten Hög temperatur i råvattnet, icke-önskvärda bakterier 

Bodens Järn 

Lidköpings Humus 

Sydvatten Fekalier i råvattnet 

Utö kommun Mangan, järn, humus 

Östersund Fekalier i råvattnet 

7.2 Branschens generella konservatism 
Majoriteten av de tillfrågade har en syn på branschen som konservativ, det vill säga att den på många 

ställen i landet har stått still under decennier. Vattenverk som byggdes på 50- och 60-talet ser ofta ut 

som när de initialt byggdes, med mindre uppdateringar som pumpar och dylikt. Skillnader finns 

mellan dricksvatten- och avloppssidan, där den senare i större utsträckning har utvecklats enligt en 

bred och blandad del av respondenterna. Kommunerna anser att de haft svårt att få medel till 

dricksvattensidan jämfört med andra områden. Detta har nu börjat ändras och det pratas om 

“uppvaknandet” i branschen. Kopplingen till utbrottet i Östersund år 2010 ses av många som en 

viktig händelse till detta uppvaknande. Tidigare fanns varken några identifierade problem eller 

antaganden om att kommunens vatten stod inför några hot. En VA-chef i en större kommun sa: 

 

“Inställningen till ny teknik kanske inte har ändrats så mycket, däremot så tror jag att vi är i en ny utveckling med 

stort fokus på innovation och medvetenhet om detta” 

 

Branschen anses konservativ i den meningen att litet har hänt på dricksvattensidan under de senaste 

decennierna, men verksamma aktörer anser inte att detta beror på attityder bland dem. Öppenhet, 

intresse, och nyfikenhet är ord som återkommer, och ingen av de intervjuade vill påstå att inställningen 

till ny teknik skulle vara sämre här än i andra branscher. Många kommuner har samarbeten 

sinsemellan, där de träffas några gånger per år och utbyter erfarenheter och problem. Även 

länsöverskridande kontakter förekommer, vilket enligt vissa är något nytt som uppkommit under det 

senaste årtiondet. 

                                                           
4 Om inget annat anges så avser problemområde för höga halter av identifierat problem. 
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En investering i ett vattenverk är något långsiktigt och inget som kommuner river och byter ut hur 

som helst. Detta är något de flesta respondenterna är eniga om, vilket även är en av förklaringarna till 

konservatismen. En anställd vid branschorganisationen Svenskt Vatten ville till och med dra det så 

långt att det i branschens natur, med långa livscykler på anläggningarna inte går att byta ut tekniken 

om en aktör inte är helt säker på vad den får. Tekniken måste testas mycket noggrant. Alltså anses 

det inte något unikt med vattenreningsbranschen, utan helt normalt att vara försiktig jämfört med 

investeringar i andra branscher som har betydligt kortare livslängd och påverkan.  

7.3 Traditionell kontra framtida teknik 
Det finns ett samtycke kring konventionell teknik som robust, driftsäker och beprövad. För många 

kommuner är dessa tekniker hjärtat i produktionen. De enda som uttryckt någon form av oro är 

personer med djupare teknisk kompetens. En processingenjör med lång akademisk bakgrund sa: 

 

“Jag tror att om råvattenkvaliteten försämras, vilket vi tror, så kommer dessa system inte räcka till i det långa loppet. 

Då gäller det att kunna komplettera dem”. 

 

Den teknik en majoritet av respondenterna tror kommer vara framtidens teknik är först och främst 

membranteknik generellt. De som gav mer utförliga svar var de tekniskt insatta i större kommuner, 

forskare, samt konsulter. Här talades det mycket om keramiska membran på längre sikt som sågs 

som en uppdaterad typ av membranteknik. De kräver mindre tryck, är mer robusta, kan lättare 

rengöras, samt är enklare att integrera med andra processer. Teknikens utveckling sades påminna om 

dagens membranteknikutveckling. En ingenjör och tidigare forskare uttrycker sig på följande sätt i 

frågan:  

 

“Från början visste man inte vad det skulle vara för material, sedan visste man inte något om materialkostnaderna 

och efter det vad driftkostnaderna skulle bli. Allt detta optimerades och utvecklades och idag har vi applikationer att 

tillgå. Jag hoppas att vi kommer göra samma resa när det gäller keramiska membran och förhoppningsvis få 

kommersiella lösningarna på marknaden som öppnar en helt ny värld”. 

 

Förutom keramiska membran gav av två respondenter ett annat avvikande svar, vilket handlade om 

biologiska filter, så kallad biofilm. Respondenterna bestod av en processingenjör i en större 

kommun, samt en konsult. De såg fördelen med att inte enbart titta på processen i vattenverket, utan 

även ledningsnätet som en helhet då hela nätet har en bakterieflora som måste tas hänsyn till. 

7.3.1 Membrantekniken 
Det fanns, som tidigare nämnts, en generell tro att membrantekniken i någon form är framtidens 

teknik, samtidigt som synen kring dess nuvarande nackdelar också många gånger var gemensam. 

Membrantekniken idag ansågs dyr, energikrävande, samt innebära ett högt vattenspill av aktörer utan 

egna erfarenheter av tekniken. Den ses samtidigt som en effektiv barriär för att ta bort bakterier och 

parasiter. De kommuner som investerat i membrantekniken såg däremot inte 

investeringskostnaderna och energiåtgången som något problem. De drog istället paralleller till vad 
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ett eventuellt utbrott liknande det i Östersund skulle kosta samhället. Anmärkningsvärt var att en 

VA-chef i en kommun som använde RO-membran inte ansåg att energiåtgången alls var särskilt hög 

i förhållande till prestandan. Informanten menade att, jämfört med råvattnet som renades med 

samma teknik i mellanöstern gick det åt mycket litet energi. 

 

Vissa kommuner med bättre råvatten som kände mindre framtida hot ansåg inte att tekniken var 

ointressant, snarare tvärtom, men ansåg inte att den var aktuell för deras del. Möjligtvis om det kom 

hårdare krav från Livsmedelsverket. En processingenjör vid en stor kommun uttryckte sig på 

följande sätt:  

 

“Man får ju en bra rening, men den är dyr. Det gör att man verkligen måste ha en bra motivering till varför man ska 

investera.” 

 

En skillnad i respondenternas syn kring membranreningen var hur rent vattnet blir efter 

reningsprocessen, samt vad detta har för betydelse. De respondenter som hade en åsikt om detta var 

en konsult, en forskare, en anställd vid Svenskt Vatten, en högt utbildad och erfaren processingenjör 

samt en VA-chef, båda anställda vid stora kommuner. De två kommunalanställda såg problem med 

att vattnet kunde bli för rent. Ledningsnätets biofilm kunde enligt dem ta skada och skapa obalans, 

och refererade till pågående forskning vid Lunds universitet, vilket även konsulten bekräftade. Den 

anställda vid Svenskt Vatten, samt forskaren hänvisade till samma forskning från Lund. Inställningen 

från dem var att membranrenat vatten var en nödvändighet i många fall av råvatten. Ledningarnas 

biologi var något som justerades i efterhand, med eventuella tillsatser.  

7.4 Kunskap och information om ny teknik 
I frågan om var VA-avdelningen i kommunen får kunskap om ny teknik svarar en majoritet att de i 

första hand får det från VA-mässor. Mer specifikt nämndes den mässa som årligen arrangeras av 

branschorganisationen Svenskt Vatten, i samarbete med bland annat VA-tidskriften Cirkulation och 

havs/vattenmyndigheten. Större kommuner rör sig även i mer internationella kretsar och granskar 

även mässor i andra länder. 

 

Branschtidsskrifter är ytterligare en informationskälla som lika ofta nämns av de intervjuade. Främst 

är det svenska tidskrifter som Cirkulation och Svenskt Vattens egna nyhetsblad som avses. I denna 

fråga märks en tydlig skillnad mellan små och stora kommuner, där mindre gärna håller sig inom 

rikets gränser i sin kunskapssökning. De större ser istället vattenreningsteknik ur ett mer 

internationellt perspektiv och granskar ofta tyska och amerikanska branschtidsskrifter. Efter dessa är 

den tätt efterföljande kunskapsspridaren konsulter, enligt intervjuerna. En majoritet har pekat ut dem 

som en avgörande aktör i teknikvalet, och som ett slags ombud för ny teknik. Flera mindre 

kommuner förlitar sig ofta helt och hållet på konsultens kunskap och förutsätter att denne är insatt i 

de senaste teknikrönen. 
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Större kommuner har ofta en mer utbyggd organisation med egna, interna konsulter och ingenjörer 

som pekas ut som utslagsgivande i teknikvalet. Under intervjuerna har det framkommit att VA-

chefer i större kommuner i betydligt mindre grad varit intresserade och insatta i själva tekniken. 

Istället har de ägnat sin fulla uppmärksamhet till organisationsstyrning och administration. Detta 

menar ett flertal av de intervjuade VA-cheferna leda till att de rekommendationer som kommer från 

de interna konsulterna ofta följs. En drifttekniker och VA-chef för en liten kommun uttryckte ett 

intressant fenomen som skiljde sig från alla andra intervjuer: 

 

“Vi är inte intresserade av att få kännedom om ny teknik idag, för det funkar ju det här. Vi söker inte efter det alls. 

Vi kör huvudet i sanden och kör på så länge det funkar. Jag vet inte hur vi skulle få information om teknik, ifall vi 

skulle överlägga att köpa in ny teknik i dagsläget. Jag har inte ens funderat på det“. 

 

Generellt har VA-chefen i mindre kommuner betydligt mer omväxlande arbetsuppgifter i sin 

yrkesroll. Många VA-avdelningar i de mindre kommunerna består av en eller två personer som får 

hantera alla problem som berör vatten- och avloppsteknik, och samtidigt föra 

verksamhetsutvecklingen framåt. Mindre kommuner i norra Sverige menar att den tunga 

arbetsbelastningen och avstånden till VA-mässor och andra träffar leder till en mycket begränsad 

kunskapsinhämtning. Den som ändå sker kommer ofta från större kommuner som exempelvis 

Göteborgs stad vilket många andra i mindre kommuner instämde i.  

 

Under det studiebesök som gjordes i samband med undersökning på Lackarebäck vattenverk deltog 

även en VA-avdelning från en mellanstor kommun i Västsverige. Gruppen granskade tekniken och 

ställde många frågor om hur tekniken och installationen fungerat så här långt. De konsulter som 

intervjuats menar att de får ofta sin kunskap från föreläsningar av teknikexperter, konferenser med 

representanter från övriga Sverige, samt från kunder som ofta delar med sig av information om vad 

andra konsultfirmor arbetar med. Under intervjuer framkom det även intressant information runt 

uppköpet av reningsteknik vid Lackarebäcks vattenverk. Det hade uppfattats att den leverantör som 

tilldelades jobbet avsiktligt lagt priset signifikant lägre än konkurrenterna - antagligen på grund av 

uppdragets dignitet5. 

7.5 Svenskt Vattens funktion 
Majoriteten av de tillfrågade har en positiv bild av Svenskt Vatten och dess funktion som 

branschorganisation, även om det finns vissa delar som kan förbättras enligt vissa. Exempel på 

positiva aspekter är att de har bra tillgång till utbildning av personal, publicerar relevanta 

forskningsrapporter, fungerar som specialistrådgivare för mindre kommuner med knappa egna 

resurser, samt sammanställer nationell statistik. Den kritik som kom var från leverantörssidan, från 

en aktör som inte ansåg att leverantörer var anslutna eller medverkade i en sådan skala att Svenskt 

Vatten fungerade som ett nav i branschen. Ingen certifiering eller annan verifikation på kunskapsnivå 

finns utan allt är upp till beställaren att se till så regelverket efterföljs.  

                                                           
5 Informanterna har ombetts att särskilt bekräfta denna information som ok att publicera 
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7.6 Teknikledare och åsiktsbildare  
Teknikledare i vatten- och avloppsbranschen i Sverige är lätta att identifiera. Som en direkt följd av 

större resurstillgångar stakar de tre stora vattendistributörerna Stockholm, Göteborg och Malmö ut 

den tekniska utvecklingen i Sverige enligt alla intervjuade. Dessa sägs fungera som förebilder för 

mindre kommuner, vilket intygas av både de mindre och de stora kommunerna själva. Vissa mindre 

och mellanstora kommuner har byggt upp specifika kompetensområden inom bland annat PFOS-

behandling, och leder utvecklingen i dessa sammanhang. 

 

Norra Sveriges VA-avdelningar rådfrågar i första hand de omkringliggande stora, mer resursstarka 

kommunerna. I nästa steg är det de tre stora vattendistributörerna, vilket verkar vara praxis enligt de 

intervjuade. De flesta menar att de stora kommunerna både har de största resurserna och även de 

mest kompetenta medarbetarna. En VA-chef i mellansverige gestaltar den generella uppfattningen 

med: 

 

“De stora ligger ofta i framkant då de har större resurser, sen tar vi mindre efter.” 

  

De flesta verkar vara överens om att det råder en stor öppenhet om kunskap i branschen. 

Intervjuade VA-avdelningar i de större kommunerna ombeds ofta svara på frågor gällande allt från 

teknikval till hur enskilda leverantörer skött sina åtaganden. Frågorna kan komma från hela Sverige, 

men även från utländska aktörer. Från de stora kommunerna finns en mycket positiv inställning till 

mestadelen av kunskapsspridningen, men dyra konsultutredningar kan ibland behandlas mer 

konfidentiellt. Av de stora kommunerna har Göteborgs stad identifierats som den kommun som de 

allra flesta anser ligga i topp med sin teknikkompetens. Följande uttalande från en högt uppsatt 

tjänsteman i en annan stor kommun bekräftar detta: 

 

“Jag tycker att Göteborg är bäst men det får du inte tala om för andra. Dom är otroligt bra på dricksvatten och har 

länge varit absolut bäst.” 

 

Det har under en del intervjuer nämnts en omfattande kunskapsspridning mellan Göteborg stad och 

det kommunaldrivna VA-bolaget Vivab, som ägs av Falkenberg och Varberg kommuner. Denna 

kunskapsspridning har resulterat i samma teknik och samma membranleverantör, och representanter 

från Göteborgs stad hävdar själva att de haft ett stort inflytande i dessa val. Till skillnad från de stora 

kommunerna, råder enligt somliga en undermålig kunskapsspridning från små kommuner. De är 

ibland först med ny teknik men rapporterar inget om det. En vanlig uppfattning är att dessa 

kommuner och verk är så små att ingen av de större kommunerna tar till sig denna information ändå. 

 

Det blir allt populärare för mindre kommuner att slå sig ihop och dela på ansvaret, vilket flera av de 

intervjuade är positiva till. Många menar att små kommuner skulle tjäna mycket på närmare 

samarbete och sammanslagningar, och tillsammans hyra in den specialkompetens som behövs. 
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7.7 Teknikval inom kommunen 
De politiker som intervjuats har identifierat kommuners byråkrati och offentliga upphandling som en 

barriär mot ny teknik. Tekniker med fokus på hållbarhet och miljö är dock ofta lättare att sälja in hos 

kommuner, även om det finns andra tekniker med en något bättre funktion. Några av de intervjuade 

går in på hur snabbt en kommun ändå kan jobba när det är problem. När krisen väl inträffade i 

Östersund dröjde det endast några veckor innan UV-filter installerades. Detta skedde utan någon 

vattenanalys och helt på konsulternas rekommendation, genom andras erfarenheter. Flera av de 

intervjuade menade att referensanläggningar i vissa fall kan ersätta egna tester. De kommuner som 

leder teknikutvecklingen har visat sig mycket noggranna i att undersöka alla möjliga tekniska 

lösningar innan investeringar görs. Mindre teknikframträdande kommuner har sagt att externa 

konsulters direkta råd ofta beaktas, och först då görs en grundligare granskning av tekniken. Det 

verkar generellt vara vanligt att vilja använda samma typ av teknik inom samma kommun. 

 

Flera intervjuade har sagt att politiska organ inom både kommunen och Sverige har ett visst 

inflytande, vilket gör att reningstekniken utvecklas i en särskild riktning. Tillsynsmyndigheter går ofta 

in när det är större frågor som ska behandlas, till exempel miljöbalksfrågor, medan kommunen 

arbetar i en mindre skala och befinner sig närmare de lokala problemen. 

 

Flera intervjuade har också lyft problematiken om hur Försvarsmaktens aktiviteter påverkat 

dricksvattnet. Under övningar har PFOS-ämnen släppts ut på olika platser i Sverige. En politiker 

berättar under intervju om att kommunen inte är tillsynsmyndighet över försvaret, och därför inte 

har något inflytande över dem. De har istället en helt egen tillsynsmyndighet som kallas 

“generalläkaren”, som enligt den intervjuade inte tagit sitt ansvar i den lokala PFOS-problematiken. 

7.8 Skillnader i stora och små kommuner 
Resursfördelningen mellan små och stora kommuner är en ständig diskussionspunkt under 

intervjuerna och leder fram till ett etiskt dilemma; Ja, stora kommuner har fler invånare som behöver 

rent vatten - men är inte invånarna i mindre kommuner också värda ett lika rent vatten? Flera 

representanter från större kommuner och nationella kontrollmyndigheter hävdar att det i mindre 

kommuner finns undermålig kunskap och kompetens på olika områden. Det mest återkommande 

har varit kunskap runt mikrobiologiska organismer, vilket har omnämnts i följande termer: 

  

"..man slänger dit ett UV-filter och tror att alla ens problem är lösta för alla framtid." 

och 

"De stora sköter sig bra, medelstora okej, men de små har problem." 
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Det finns också exempel på mindre kommuner som varit bättre än de stora på att förutse problem. 

Ett flertal lyfter fram enskilda individer som varit mycket drivande, särskilt i mindre kommuner och 

haft en stor inverkan. De flesta mindre kommuner instämmer dock i sakfrågorna kring kompetens 

och resurser, och menar att de knappa resurserna leder till problem: 

  

"Vi småkommuner har väldigt litet resurser och inte råd att köpa in teknik endast för att förbättra". 

  

En viss uppgivenhet kan skönjas under intervjuer med mindre kommuner där en och samma person 

uppbär hela VA-ansvaret. En representant från en större kommun är förstående i problematiken för 

mindre kommuner och menar att de utgår från ett helt annat läge än de större. Mindre kommuner 

har sällan råd med pilotstudier eller att anställa en mikrobiolog, enligt den intervjuade. I en annan 

intervju lyfts en åsikt om mindervärdeskomplex fram, där den intervjuade menar att mindre 

kommuner inte riktigt vågat fråga de större om råd, på grund av risken att bli hånad eller avfärdad. 

Dock menar denne att det blivit mycket bättre under de senaste åren och att fler insett vikten av att 

kunna diskutera sina problem och utforska idéer. Större kommuner verkar ta ett större ansvar som 

sträcker sig långt utöver kommungränsen, vilket visas i följande citat från en drivande aktör: 

  

"Det som driver oss inom innovation är att upprätthålla en bra dricksvattenkvalitet, där jag tror att vi är mer 

noggranna i uppföljningen är andra. Det leder till att man får komma på lite nya lösningar. Det är alltid svårt att 

jämföra med andra kommuner, men jag tycker att vi är ganska innovativa”. 

 

7.8.1 Upphandling 
Mycket av hur en kommun väljer att investera beror på de resurser som finns inom den. Större 

kommuner tenderar att göra större investeringar och byta ut vattenverk helt och hållet. Mindre 

kommuner uppgraderar eller byter istället ut gamla delar i sina vattenverk. En VA-chef på ett mindre 

vattenverk säger: 

 

“I mindre kommuner finns en större benägenhet att byta ut delar av de tekniker som finns, men inte byta ut hela 

reningsprocessen. Att byta ut pumpar är mycket viktigt t.ex. eftersom slitna pumpar kostar mycket energi”. 

 

Flera kommunrepresentanter vittnar om de spridda upphandlingsförfaranden som utgår från det 

faktum att det skiljer sig otroligt mycket från kommun till kommun. I större kommuner och/eller 

stora investeringar måste besluten dras från instans till instans innan ett beslut kan fattas. En VA-

chef från en liten kommun får upphandlingsarbetet att verka betydligt mindre krävande och svarar: 

 

”Det bestämmer jag i stort sett helt själv med viss samverkan med politiker” 

 

Detta bekräftar även en VA-chef i en annan mindre kommun: 

 

”Vi har inte kört någon pilot, däremot kör vi enligt LUF och låter upphandlingsavdelningen sköta det mesta. Vi tar 

dock fram tekniska beskrivningar som vi gör tillsammans med konsult, då vi är en liten organisation; jag och en 

annan.” 
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I de större kommunerna verkar upphandlingarna vara betydligt mer byråkratiska och omständliga. 

VA-cheferna i två större kommuner berättar: 

 

“I de riktigt stora kommunerna fungerar det dock på ett annat sätt. Först fattade vi beslut inom 

tjänstemannaorganisationen. Sedan går dem vidare till vår nämnd om kostnaden är högre är 5 miljoner. 700 miljoner 

var budgeten på i detta fall. Ett så stort beslut kan inte ens vår nämnd ta, utan det gick ända upp till fullmäktige, 

vilket är mycket ovanligt. Men även sett till staden är det en stor investering. Man jobbar så att man tar fram en 

investeringsplan som sträcker sig mellan 3-5 år, där man håller sig inom ramen för en investering. Då behöver man 

inte dra besluten inför fullmäktige”. 

 

Samt: 

 

”De gjorde ju vårt utredningsarbete, vilket vi presenterade via vår styrelse, vidare upp till kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse. Det här blev en stor investering på 260 miljoner. Då är det inte bara ett nytt filter, utan vi byggde 

om hela vattenverket utifrån vårt tjänstemannaförslag, vilket vi fick grönt ljus på”. 

7.9 Utförande- kontra totalentreprenad 
Det finns ingen klar skillnad i attityder mellan kommuner, vad gäller entreprenadform eller vad som 

främst förespråkas. Däremot var alla eniga om att valet av entreprenadform beror på tillgången av 

resurser och kunskap. Många av de små kommunerna hade vid en upphandling av en 

processanläggning ofta inte möjlighet att välja något annat än en totalentreprenad. De har varken 

resurser eller kunskaper för att driva projektet, eller ta fram det underlag som krävs vid en 

utförendeentreprenad. En av de större kommunerna hade aldrig någonsin haft en totalentreprenad. 

Inställningen i kommunen var istället att själva projektleda konsulter och entreprenörer och även 

välja tekniken som skulle användas. Här fanns stor kunskap internt inom kommunen, med personer 

som även var aktiva inom nationell forskning kring vattenrening. Dock var inte inställningen till en 

totalentreprenad negativ, men det krävde vissa förutsättningar enligt en processingenjör vid en stor 

kommun: 

 

“Vid en totalentreprenad måste ett förtroende ha byggts upp till entreprenören. Detta kan endast fungera när 

entreprenören vet mer än beställaren, vilket inte alltid är fallet i Sverige idag”. 

 

En annan stor kommun med interna resurser och kunskaper hade valt styrd totalentreprenad vid 

byggnationen av ett nytt vattenverk. Där släpptes övergripande ansvar till en huvudentreprenör, men 

kommunen hade redan valt vilken vattenreningsteknik som skulle användas, med hårda krav på 

funktionen. Varken VA-chefen eller projektledaren ångrade valet av entreprenadform, även om en 

del problem dök upp längs vägen. Detta ansågs vara oundvikligt och med tanke på att driftsättningen 

fungerade bra blev även slutresultatet bra.  
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En viktig sak att lyfta fram är svårigheten att definiera entreprenadformen. I vissa fall kallar en 

kommun sitt projekt för en totalentreprenad, när det egentligen är en väldigt styrd totalentreprenad, 

och som i andras ögon snarare är en generalentreprenad. En konsult påpekade denna gråzon:  

 

“Om du har en väldigt styrd totalentreprenad eller en väldigt öppen utförandeentreprenad så är ju det egentligen samma 

sak” 

 

De konsulter som intervjuats skiljer sig från kommuner och förespråkar utförandeentreprenad, då de 

får styra och kontrollera i detalj tillsammans med beställaren. Antydningar finns dock som tar upp 

risker med att de kan tappa något viktigt från entreprenörens kompetens och erfarenhet.  

7.10 Östersundutbrottets inverkan på branschen 
I princip alla de intervjuade tycker att Östersund har haft en mycket positiv inverkan på branschen i 

stort. Utvecklingen gick långsamt innan utbrottet, och det var i princip inget fokus på 

mikrobiologiska barriärer. Efter utbrottet har försäljningen av UV-ljus skjutit rejält i höjden, enligt de 

flesta utsagor. Detta tror många beror på att UV-ljus är en snabb och relativt billig lösning på 

problemet. Några av de mest kunniga och erfarna av de intervjuade hävdar dock att UV-ljus inte 

räcker i alla lägen och att det är få som har den kunskapen. Vissa av intervjuerna har gett en bild av 

att UV-ljus fungerat som en slags försäkring mot de stämningar och andra effekter som Östersunds 

kommun och VA-chef ådrog sig efter cryptosporidiumutbrottet 2010. Händelseförloppet efter 

sjukdomsutbrottet verkar ha gjort ett starkt intryck på många av de intervjuade och kan vara en 

bidragande orsak till den ökande försäljningen av UV-ljus. 

 

Flera VA-chefer uttrycker också en frustration över svårigheter med att få resurser för att åtgärda 

framtida problem som ännu inte upplevts. Många beskriver en tydlig skillnad i branschen före och 

efter Östersund, 2010. Attityder mot ny teknik har förändrats och bilden av att landet skulle vara 

tillräckligt tekniskt rustad har omformats. En VA-chef säger under en intervju: 

 

“Det bästa som hänt oss är Östersund, nu blev man mer öppen mot ny teknik. Vi upplevde stor skillnad när det 

hände, efter det slängde politikerna i princip pengar efter mig.” 
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8. Analys 
Eftersom det framgår från en mängd forskare (Utterback, 1994; Brown & Duguid 1991; Bruland, 

1995; Easingwood & Koustelos, 2000; Haggman, 2009; Selwyn, 2003; Slowlkowski & Jarrat, 2007) 

att det är långt viktigare att studera det sociala systemet än innovationen i sig, har studien anpassats 

till att fokusera på systemperspektivet. MacVaugh & Schiavone (2010) tillägger att en innovation 

måste utvärderas ur såväl ett teknologiskt som ett beteendeteoretiskt perspektiv, för att ge en rättvis 

bild över alla påverkande faktorer. Studien har försökt väga in det system där membrantekniken 

sprids, systemets aktörer, samt den tekniska innovationen i sig själv. För att besvara de tre 

forskningsfrågorna har analysen byggts enligt följande struktur: 

 

1. Varför branschen anses som konservativ 

2. Hur spridningen fungerar i dagsläget - social analys 

3. Teknisk analys 

4. Vilka barriärer som är aktuella 

5. Analys med Björks Rostfria i fokus 

8.1 Varför branschen anses som konservativ 
Å ena sidan kan branschen anses konservativ då lite hänt på just dricksvattensidan under de senaste 

decennierna. Många av de karaktärsdrag som kännetecknar en konservativ bransch kan knytas hit, 

möjligtvis ännu tydligare än för byggbranschen i stort. Ett vattenverk är något som ska brukas under 

decennier och inget som byts ut hur som helst. Vattenverket ska producera ett av de viktigaste 

livsmedlen med en direkt påverkan på människors hälsa och livskvalitet. Naturligt är då att de nya 

reningstekniker som ska användas noggrant testas, och att risker och osäkerheter analyseras precis 

som Blayse & Manley (2004) antyder. De konventionella tekniker som finns och som utgör kärnan i 

många kommuners reningsprocesser anses robusta och driftsäkra. Förtroendet för dessa tekniker har 

byggts upp under generationer och har historiskt sett fungerat mycket bra. De flesta beslut har långa 

ledtider om jämförelser med den privata sektorn görs. Kommuner är beställare och anledningen till 

att vattenverken ofta är orörda är för att ingen avgörande motivering till uppdatering har funnits 

sedan de byggdes. Dock har detta ändrats på senare tid och investerings- och utvecklingspotentialen 

är stor. Membrantekniken presenterades redan på 80-talet i Sverige men har först på senare tid börjat 

anses som intressant för svenska råvatten. Synen på Sveriges vattenkvalitet generellt har varit positiv 

och den synen är fortfarande dominerande. Efter utbrottet i Östersund och med den konsensus som 

finns kring framtida klimathot är nu ett uppvaknande i branschen kring framtida utmaningar ett 

faktum. Å andra sidan kan branschen inte anses konservativ då de aktörer som verkar inom den är 

generellt öppna till ny teknik, samt villiga att ta till sig information i form av tidskrifter och 

forskningsrapporter. Björklöf (1986) gav exempel på konservativa influenser som “old boys network” 

och rädslan att ta till sig skriftlig information. Någon sådan form av informellt och konservativt 

internt nätverk har inte kunnat identifieras. Kommuner är även mycket öppna mellan varandra och 

delar gärna med sig av problem och möjligheter samt jobbar ofta i nätverk. För övrigt arbetar en hel 

del kvinnor i branschen. 
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8.2 Hur spridningen fungerar i dagsläget 
För att kartlägga diffusionen presenteras en analys över det sociala system där spridningen äger rum. 

En teknisk analys kompletterar den sociala och belyser samtidigt de innovationsspecifika för- och 

nackdelarna. 

8.2.1 Social analys 
Rogers (2010) menar att varje potentiell adoptör genomgår ett antal kunskapsstadier med olika typer 

av kunskap och information där varje steg är individuellt avgörande i innovationens spridning. En 

strategi kan således anpassas till det element i den sociala strukturen där den potentiella adoptören 

befinner sig enligt Easingwood & Koustelos (2000). Hänninen och Sandberg (2006) påtalar också 

kunskapens betydelse i diffusionsprocessen och delar in den i olika typer. En uppdelning sker även i 

forskningen som Brown et al. (1998) tar upp, som handlar om kunskap i samband med 

innovationsspridning. Där delas kunskapen in i 1) vad innovationen innebär, 2) hur den fungerar och 

3) vilken nytta den kan tillföra. Sammanfattningsvis kan kunskap identifieras i olika stadier, som en 

avgörande del i innovationens spridning genom det sociala systemet. Nedan beskrivs vår tolkning av 

diffusionsprocessen i dricksvattenreningsbranschen och det sociala system där diffusionen äger rum, 

tillsammans med den kunskap som verkar avgörande under olika stadier. 

  

Under det inledande kunskapsstadiet erhålls först kännedom om en innovation, vilket i de flesta fall 

leder till en viss nyfikenhet mot att tillskansa sig en förståelse om funktionen. Vidare 

informationssökning påverkas av vilket behovsläge adoptören befinner sig i (Hassinger, 1959), 

medan graden av informationssökande som krävs inför ett avancemang i processen beror på 

innovationens tekniska radikalitet (Beard & Easingwood, 1996; Easingwood & Koustelos, 2000; 

Song & Montoya-Weiss, 1998). Många av de intervjuade VA-avdelningar som ännu inte investerat i 

membranteknik verkar befinna sig i detta stadie av diffusionsprocessen. De har en kännedom om att 

tekniken finns tillgänglig, en grundläggande förståelse för hur tekniken fungerar, men inga djupa 

tekniska kunskaper. Detta faktum kan relateras till den redan nämnda konservatismen som tidigare 

legat latent inom branschen och skulle kunna vara en förklaring till de skilda uppfattningar som finns 

runt teknikens nackdelar. Flera av de intervjuade verkar ha uppfattningar om egenskaper förknippade 

med äldre teknikgenerationer som ej är gällande för dagens mer utvecklade teknik. 

 

Rogers (2010) menar att det effektivaste sättet att sprida grundläggande kunskap för att öka 

medvetenheten om innovationen är genom massmediakanaler. Detta stämmer väl överens med 

förvärvade empiriska uppfattningar om hur denna kunskap sprids inom branschen, då en majoritet 

menar att de får grundläggande kunskap från i första hand branschtidsskrifter, men även mässor. 

Denna mening delas även av Hänninen & Sandberg (2006) som i enlighet med Rogers menar att 

initiering av kunskapsinhämtning är det första steget mot adoption. 

  

Djupare kunskap, utmärkande för det sena kunskapsstadiet och övertalningsstadiet kommer ofta från 

de källor som Rogers (2005) refererar till som ‘Opinion leaders’ – åsiktsbildare. Utmärkande för denna 

kategori är hög teknisk kompetens, utbildning och status, samt social förmåga. Åsiktsbildare fungerar 

som en förebild för sina följare och sprider gärna sina kunskaper och influerar andras val.  
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I vattenreningsbranschen har Göteborgs stad varit ett mycket framstående exempel som i stort sett 

samtliga intervjuade hävdar vara de som leder utvecklingen på dricksvattenteknik i Sverige. 

 

Det har under intervjuerna tydligt framkommit att det finns en mycket stor respekt för det stora 

kunnande som finns inom vatten- och avloppsteknik i Sveriges tre största städer, men framförallt har 

Göteborg varit dominerande på just dricksvatten. Under intervju med representanter från Göteborgs 

stad har uppfattningarna om kommunens teknik- och åsiktsledande roll även delats av 

representanterna själva. Målet sägs vara att, i så stor grad som möjligt sprida sin kunskap och 

erfarenhet vidare till kommuner i sin omgivning om det kan underlätta för en god 

dricksvattenkvalitet. Detta sker genom flera olika förfaranden, som exempelvis studiebesök på 

kommunens vattenverk. Det nyaste tillskottet bland kommunens vattenverk, Lackarebäck, är det 

största membranverket i Norden och har uppmärksammats mycket i VA-Sverige. Enligt Göteborgs 

stad står kommuner i kö för att komma och studera verket samt diskutera tekniken i stort, vilket 

identifierats varit ett mycket viktigt steg i membranteknikens diffusion.  

 

Det mest betydelsefulla stadiet i en innovations spridning är att som potentiell adoptör få 

förstahandsinformation från tidigare adoptörer med användarerfarenhet (Raju et al., 1995; Szmigin, 

2003; Kolb, 1984). Mahajan et al. (1995) beskriver personlig konversation kollegor emellan som den 

viktigaste ingrediensen i adoption och menar att den bidrar till en minskad osäkerhet och ett ökat 

förtroende till tekniken som inte kan erhållas på andra sätt. Mahajan’s kurva över ickekumulativa 

adoptioner finns beskriven under avsnitt 6.1.2 och visar tydligt hur betydande interna influenser är i 

adoptionen av ny teknik. Rogers (2005) beskrivning över adoptörer i övertalningstadiet stämmer 

mycket väl in på de kommuner som genomför studiebesök. De önskar få råd från pålitliga kollegor 

med likartade problem, högre kunskap och större innovationsförmåga. 

 

En annan viktig kunskapskälla i detta stadie är de möten som ordnas kommuner emellan, eller via 

branschorganisationen Svenskt Vatten. Dessa träffar har som enda syfte att sprida kunskap och 

verkar fungera relativt bra enligt de vi har intervjuat som menar att träffarna är till stor nytta i 

yrkesrollen. Det verkar råda en stor öppenhet mellan kommuner, där allt från teknik till leverantörer 

diskuteras ingående. Eftersom det inte råder någon inbördes konkurrens kan kunskap spridas 

betydligt snabbare och effektivare, än i kommersiella sammanhang. Det medför även att leverantörer 

som skött sig dåligt i en kommun kan möta negativa inställningar hos andra kommuner. 

 

Under det tredje stadiet i Rogers (2005) definition av innovationsbeslutsprocessen står adoptören 

inför ett faktiskt beslut som kan mynna ut i en av tre utfall; adoption, avslag eller tidsbegränsat 

kontrolltest. I det aktuella sammanhanget innebär kontrolltest en pilotstudie som ofta genomförs av 

kommuner inför ett uppköp för att säkerhetsställa att tekniken passar väl för det specifika råvattnet. 

Ett sådant test kan enligt Rogers (2010) i vissa fall ersättas av andras liknande tester, vilket också 

tycks vara praxis i vattenreningsbranschen enligt empirin. Ett bra exempel är händelseutvecklingen i 

Östersund där kommunen installerade en mikrobiologisk barriär på endast några veckor. Detta beslut 

togs utan några utdragna vattenanalyser vilket brukar vara fallet, utan på direkt rekommendation från 

tredjepart med egen erfarenhet. 
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Den kunskap som krävs under denna del av adoptionsprocessen är således oftast mycket detaljerad 

och kräver teknisk expertis. Från våra empiriska data har vi identifierat konsulter som den enskilt 

största kunskapskällan under detta stadie. I stora kommuner kommer den från interna konsulter eller 

ingenjörer, och i mindre, uteslutande från externa konsulter. Under flera intervjuer har det särskilt 

uttalats att konsulterna har en mycket viktig del i det beslut som tillslut fattas. 

  

Ur intervjuerna är det tydligt att det råder en stor kunskapsspridning från de stora 

dricksvattenproducenterna. Ett exempel på hur dessa åsiktsbildare kan influera andra är i Vivabs val 

av teknik. De har haft en intim kontakt med Göteborgs stad och valt att i det närmaste kopiera sitt 

eget nybyggda verk.  

 

I de mindre kommunerna har det framkommit att medarbetarna i VA-enheterna haft en bred 

yrkesroll med tillhörande ansvarsområde att det funnits knappt om tid att forska i ny teknik. Detta 

faktum tillsammans med mindre tillgängliga resurser verkar utgöra de största hindren mot 

innovationsdiffusion i mindre kommuner. I de fall då VA-enheten i en mindre kommun utgörs av en 

eller flera mycket drivande personer verkar det dock i många fall gå att driva igenom förändringar 

snabbare och mer effektivt än i större kommunala organisationer om ett behov finns. Exempelvis 

framkom det ur en intervju att en mindre kommun införskaffat ett membranreningsverk direkt från 

en utställande leverantör under en vattenfestival vid ett tillfälle. Kunskapsspridningen från mindre 

kommuner uppfattas vara på en betydligt mindre skala än från större. I Sverige finns det exempel på 

kommuner som införskaffade membrananläggningar redan under 1990-talet vilket tycks vara i det 

närmaste okänt i det övriga VA-Sverige. Rogers (2010) visar med ett exempel att innovationer som 

anammas först av icke-åsiktsbildare ofta får en obetydlig eller obefintlig spridning, vilket alltså även 

tycks varit fallet här. 

  

Ur ett leverantörsperspektiv verkar det ligga fokus på att erövra så många kunder som möjligt för att 

bygga sitt nätverk och anseende bland adoptörer. Detta tillvägagångssätt beskrivs också som vitalt i 

litteraturen (Easingwood & Koustelos, 2000). Myndigheters regulatorer och kravspecifikationer 

spelar en viktig roll i det sociala system där membrantekniken sprids. Taylor et al. (2003) menar att 

myndigheters bestämmelser är en stor bidragande faktor till innovation och dess spridning. 

Livsmedelsverket har det övergripande ansvaret för gränsvärden i dricksvatten i Sverige och därför 

också en avgörande roll i vilken teknik som skall användas. Flera av de intervjuade menar att Sveriges 

bestämmelser är mer skärpta än de regleringar som finns i övriga EU-området, vilket kan bidra till att 

föra tekniken framåt. Hall & Khan (2003) har undersökt just regulatoriska miljöer och statliga 

institutioner och kommit fram till att de har en kraftig påverkan eftersom det finns resurser för att 

sponsra viss teknologi och forskning. Livsmedelsverket har idag endast rekommendationer på antal 

barriärer som anser att en kombination av avskiljande och inaktiverande barriärer är det bästa 

alternativet. Om dessa rekommendationer skulle övergå i krav, skulle flera kommuner som inte 

uppfyller dem idag varit tvungna att agera. Ett fåtal av de intervjuade har uttalat att så länge det inte 

finns krav kommer inte heller några uppdateringar av verket genomföras. 
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8.2.2 Teknisk analys 
För att utvärdera membranrening som teknisk innovation, analyseras Rogers (2010) fem 

utvärderingskriterier, vilka kan ge en uppfattning om innovationens potential för spridning och var 

fokus bör riktas för effektiv förbättring. Enligt Rogers ska varje innovationsstudie utvärdera 

innovationen på dessa fem punkter. De har även utvecklats med hjälp av relevant empiriskt material. 

Liknande kriterier har undersökts av många andra forskare (bland andra: Henard & Szymanski, 2001; 

Moreau et al., 2001; Robertson, 1971; Castelluccio, 2003; Szmigin, 2003; Hänninen & Sandberg, 

2006) som instämmer i kriteriernas relevans för att bedömma den tekniska aspekten av innovationen. 

Även Guiltinan (1999) och Easingwood & Koustelos (2000) menar att förståelse för en ny 

innovation underlättas genom att belysa fördelarna mot existerande produkter. 

 

Eftersom en dricksvattenreningsprocess kan se ut på många olika sätt beroende på råvattnets 

egenskaper har membrantekniken utvärderats baserat på de särskiljande drag tekniken innehar 

gentemot existerande tekniker. Membran används på ett av två områden; som en mikrobiologiskt 

avskiljande barriär eller som det huvudsakliga reningssteget och kan då ersätta flera andra processteg.  

Relativ fördel 

Den största fördelen membran har är att tekniken bygger på avlägsnande av partiklar genom 

filtrering och inte genom att tillsätta exempelvis kemikalier. Detta medger att allt med en fysisk 

storlek större än membranens porstorlek stannar vid membranet. Beroende på problemområde i 

råvattnet är det möjligt att anpassa porstorleken hos membranet för att hitta en bra balans mellan att 

inte släppa igenom varken för stora eller för små partiklar, eftersom energikonsumtionen ökar i 

omvänd proportion till porernas storlek. Utbytesintervaller varierar också med porstorleken, men 

leverantörer brukar räkna med att ett membranfilter håller i minst fem år och lämna garanti för detta. 

Ett membranverk är även möjligt att automatisera i högre grad än mer traditionella vattenverk som 

kräver personalresurser och mer manuellt arbete. Flödet genom membranen styrs via ett databaserat 

styrsystem som även övervakar serviceintervaller och automatisk backspolning av filtren vilket brukar 

ske någon gång per timme. I de fall då en kommun har problem med fekalier i råvattnet faller ofta 

valet på UV-ljus som avdödar skadliga parasiter som en mikrobiologisk barriär. UV-ljus är ofta en 

mindre investering som tar liten plats och går att koppla direkt på existerande rörnät. Nackdelen med 

UV-ljus är att i grumliga råvatten finns en risk för att partiklar skuggar strålningen och att parasiter 

därför inte dör. De parasiter som dör följer med dricksvattnet till användaren. När membran används 

som en mikrobiologisk barriär påverkar inte vattnets grumlighet funktionen på samma sätt. 

Membranet medger även att alla döda parasiter stannar i reningsteget för att sköljas ut under 

backspolningen. Ur ett längre perspektiv verkar det vara vanligt att anta att framtidens råvatten 

kommer att vara grumligare än idag, vilket gör att UV-ljusens funktion kan bli kraftigt nedsatt och 

inte medge ett fullgott skydd. 

 

I många reningsprocesser kan ofta flera processteg som exempelvis flockning, flotation, 

sedimentering och sandfiltering ersättas med membran av lämplig täthetsgrad (Ping et al., 2006). 

Eventuellt kan flera seriekopplade membrantyper användas för att fungera via gradvis filtrering.  

Då membran används som det huvudsakliga reningssteget har det, beroende på vad det ersätter, olika 

typer av relativa fördelar. Stockholm använder exempelvis i huvudsak enorma sandbäddar där 



66 
 

råvattnet långsamt får rinna igenom, och på så sätt imitera naturens egen reningsprocess. Detta 

tillvägagångssätt tar mycket stora landytor i anspråk och kräver ständig övervakning. 

Membrantekniken kan byggas mycket kompakt. Att rena samma mängd vatten via membran kräver 

uppskattningsvis endast 10 % av sandfiltrens yta. Det finns även möjlighet att stapla 

membrantuberna och bygga på höjden för att minska fotavtrycket.  

 

För att avlägsna partiklar på ett mer traditionellt sätt används ofta flockning som en del i processen. 

Genom att tillsätta kemikalier i vattnet samlas partiklarna och klumpar ihop sig, vilket gör de lättare 

att avlägsna. I nästa steg används antingen flotation, segmentering eller en kombination av båda. 

Flotation går ut på att tillsätta bubblor, tillsammans med en mindre mängd kemikalier som 

partikelansamlingarna dras till för att sedan avlägsnas från ytan. Under segmenteringen faller tunga 

partiklar till botten och kan spolas bort via avloppsrör. En stor nackdel med både flotation och 

flockning är dess kemikalieanvändning tillsammans med slamrestprodukter av processen som måste 

lagras någonstans och tar stor ytor i anspråk. Eftersom membran avlägsnar allt över en viss storlek 

kan det ersätta samtliga av dessa steg. Fördelarna med det är de minskade resurser som tidigare 

krävts för övervakning, samt en minskad kemikalieanvändning. 

Nackdelar 

De nackdelar som framkommit under intervjuer har i främsta fall varit inköpskostnad, 

energikonsumtion och hög andel spillvatten. Ett flertal av de intervjuade har uttryckligen sagt att 

membranteknik är en teknik att satsa på inför framtiden men att inköpskostnaden i många fall blir 

för hög. Två bakomliggande orsaker till denna uppfattning har identifierats.  

 

Små kommuner - små resurser 

För det första har små kommuner betydligt mindre resurser än större och investeringar i ny 

dricksvattenreningsteknik är helt enkelt inte på toppen av politikens prioriteringsordning. Händelser 

som de i Östersund och Skellefteå förändrade dock ordningen och medgav en större budget för 

upprustning av dricksvattenverk över hela Sverige, enligt mångas uppfattning. Flera av de intervjuade 

menar att, så länge inget negativt faktiskt händer finns få incitament för att lägga konkurrensutsatta 

skattepengar på att uppgradera ett fungerande dricksvattenverk.  

 

I de mindre kommuner som intervjuer har genomförts i, består vatten- och avloppsorganisationen 

ofta av en eller två tjänstemän som ska sköta allt som faller in under dessa kategorier. Stora 

kommuner som vi har pratat med har en mer sofistikerad organisationsstruktur med mer 

specialiserade inriktningar. Ofta är VA-chefen i större kommuner mindre tekniskt bevandrad än sin 

motsvarighet i mindre kommuner och mer inriktad på att leda själva organisationen än att fatta 

tekniska beslut. För det finns det interna VA-ingenjörer och konsulter att rådfråga och inför uppköp 

utförs mycket noggranna utvärderingar på råvattnet under årets alla årstider, för att säkerställa att 

teknikvalet är det bästa för uppgiften. Mindre kommuner har ofta ingen möjlighet att utföra 

långdragna vattenanalyser i egen regi utan får i dessa tillfällen hyra in externa konsulter till en hög 

kostnad. 
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Bytesomkostnader - Switching costs 

Flera kommuner i Sverige har sedan många år tillbaka en fungerande dricksvattenrening som till 

största del utgörs av långsamsandfilter. Lovö vattenverk i norra Stockholm tillsammans med 

Norsborg i söder förser mer än en miljon av stadens invånare med dricksvatten. Sedan slutet av 30-

talet har huvuddelen i processen utgjorts av sandfilter och används än idag. Sandfiltrering är en 

process som har används mycket länge med goda resultat.  

 

Enligt intervjuer med Stockholm Vatten som driftar anläggningarna är det inte aktuellt att byta teknik 

på många år. Ett byte skulle medföra mycket höga bytesomkostnader för att ersätta och bygga om 

verken. Personal skulle behöva utbildas, vatten tillhandahållas under ombyggnationer och systemen 

trimmas in. Enligt Shy (2001) utgör dessa kostnader en barriär mot innovationsadoption och låser 

kunden till en produkt eller tjänst. Ett byte blir då omständligt, dyrt och tidskrävande, där alla 

aspekter utgör en typ av bytesomkostnad. Många av de intervjuade har vittnat om dessa 

omkostnader och menar att det är betydligt mindre resurskrävande att utveckla den teknik som redan 

finns, förutsatt att den fungerar bra. 

Energikonsumption 

Några av de intervjuade har nämnt energikonsumtion som en stark nackdel till membran. Denna 

uppfattning verkar det dock råda delade meningar om. Enligt Björks Rostfria är membrantekniken 

mer kostnadseffektiv än andra tekniker och menar att denna uppfattning härstammar från tidiga 

försök med RO-membran som var betydligt mer energikrävande. 

 

Spillvatten 

De partiklar och förorening som fastnar i filtren sköljs bort i den backspolning som sker någon gång 

i timmen och vidare ut i avloppsnätet. Råvattnets egenskaper ger mer eller mindre andel spillvatten, 

men en vanlig siffra är mellan 15 - 20 % förluster per enhet råvatten. I kommuner med små 

vattenresurser kan detta ha stor inverkan på teknikval medan kommuner med stora vattentäkter inte 

påverkas nämnvärt. 

Kompatibilitet 

Kriteriet kompabilitet beskriver hur lätt det är att integrera innovationen med befintlig teknik. Här 

spelar det tidigare teknikvalet in och i detta sammanhang även råvattnets problemområden. Vid 

uppförande av ett helt nytt vattenverk är det möjligt att anpassa det helt efter membranen, och detta 

kriterium blir mindre betydelsefullt under uppköpsprocessen. En stor fördel membran har 

beträffande kompabilitet är att tekniken är relativt kompakt som ofta går att installera även i trånga 

utrymmen. Detta är en stor fördel i de fall som membranen avses användas som ett skydd mot 

sjukdomsspridande föroreningar och framtidens miljöhot i redan befintliga anläggningar och kan då 

konkurrera med UV-ljus. Att uppföra en ny byggnad för att inhysa en kompletterande reningsteknik 

medför extra huvudbry och extra kostnader. Kompabilitet ur ett framtidsperspektiv är också positivt 

för membrananläggningar eftersom, så länge inte den fysiska dimensionen på själva membranen 

minskas är det möjligt att uppgradera dem allt eftersom tekniken utvecklas. 
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Komplexitet 

Ju mindre komplicerad en innovation upplevs ur kundens perspektiv, desto större är potentialen för 

en hög spridningshastighet. I detta sammanhang råder ofta en diskrepans mellan kund och 

slutanvändare. Undersökningen har riktat sig mot de som ansvarar för inköpet och inte de som 

senare skall använda den varför vi även valt att utvärdera komplexiteten på samma grund. Den 

inköpsansvarige i kommunen kan variera mellan en ensam VA-chef till en hel avdelning. I samband 

med ett vattenverksuppköp finns det dessutom ofta externa konsulter inblandade. 

 

Något som uppfattats under intervjuerna är att det finns en god kännedom om teknikens existens 

och grundläggande funktion, men i de flesta fall finns ingen djupare kunskap i hur och på vilka 

principer tekniken fungerar. Membranteknik är komplex och för att kunna köpa en anläggning 

anpassad till det egna vattnet krävs stor kunskap som kanske varken finns internt eller ens inom 

landets gränser. Östersund tog in konsulter från Norge exempelvis. Den kompetens som ändå finns 

tillgänglig kan därför vara både begränsad och kostsam, vilket försvårar spridningen. Svenskt Vatten 

Utveckling (2011) uttalar sig på följande vis:  

 

”Upphandlingsprocessen kräver god kunskap om tekniken, för att kunna göra en bra anbudsvärdering och få 

relevanta garantier från leverantören”. 

 

Även om membran bygger på samma principer som bland annat långsamsandfilter finns stora 

strukturella distinktioner. Rogers (2010) menar att en innovation som kräver att användarna tvingas 

lära sig ett nytt system sprids betydligt långsammare än om så inte vore fallet. 

Prövobarhet 

Om det finns möjlighet att utvärdera en produkt har den en större potential för snabbare spridning. 

Björks Rostfria har tagit fasta på detta och har idag ett antal testanläggningar som en potentiell kund 

kan hyra för att utvärdera tekniken under en kortare tid. I vattenreningsbranschen är det relativt 

ovanligt att denna möjlighet finns att tillgå vilket förbättrar spridningspotentialen väsentligt. Alla av 

de intervjuade som i slutänden köpt membranrening har börjat med en pilotanläggning för att 

utvärdera och testa. Sett till komplexiteten och alla aspekter som krävs för att ett vattenverk skall 

fungera bra är möjligheten att prova innan köp mycket positivt för diffusionens hastighet. 

Observerbarhet 

Om en potentiell kund på daglig basis lägger märke till en innovation ökar dess potential för en 

snabb och effektiv diffusion. I fallet med membranverk kan denna aspekt ha en viss påverkan, även 

om det är långt från exempelvis mode eller statusföremål. 

 

Studiebesöken på Lackarebäck är ofta fullsatta av intresserade kommunrepresentanter som vill veta 

mer om tekniken och prata med de som har erfarenhet av den. Att sådana möjligheter finns 

kombinerat med den stora öppenhet kommuner emellan antas medvetenheten bland Sveriges 

kommuner påverkas i stor grad. Innan Göteborg stad färdigställt sin anläggning i Lackarebäck fanns 

dock få driftsatta membranverk och därmed en begränsad möjlighet för observation för potentiella 

kunder. 
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Den icke-aktiva kunskapssökande såsom kommuner utan direkt behov av en teknikuppgradering 

påverkas dock litet. För dessa potentiella kunder är observerbarheten relativt begränsad eftersom det 

verkar vara sällsynt med studiebesök på andra verk om inget behov finns. I sin dagliga verksamhet 

som VA-chef är vår uppfattning att observationer av membranteknik sällan görs, om inte tydliga 

avsikter för detta finns. 

8.3 Barriärer & drivare 
Som nämnts tidigare måste nya tekniker noga testas för att erhålla ett högt förtroende innan de 

anammas, detta stämmer överens med Blayse & Manley (2004) samt även med Rogers (2010) 

kontrolltest för adoption eller rejektion. Här har den första barriären identifierats, för att 

membrantekniken ska anammas på ett bredare plan måste ett förtroende i branschen byggas upp.  

Membrantekniken har under de senaste åren testats hos olika kommuner, främst hos de stora, i form 

av pilotanläggningar som ibland har utvärderats under flera år. Att bygga upp ett förtroende är en 

långsam process, tekniken ska kunna generera ett bra dricksvatten under många decennier framöver. 

Dock har många en syn på membrantekniken som framtidens teknik så en hel del förtroende har den 

skaffat sig, frågan är om det är tillräckligt. Vissa som urskilde sig från majoriteten och såg biologiska 

filter som framtidens teknik var personer med klart inflytande på branschen, forskning och tester 

kring denna och andra tekniker pågår också. En viss osäkerhet kring vilken teknik som bäst ska lösa 

framtidens utmaningar finns.  

 

Slaughter (1998) menade att slutprodukten vid en byggnation är en tekniskt komplex konstruktion 

som innefattar många olika system som måste samverka med varandra, det gör att en ändring i en del 

av systemet kan påverka andra delar både positivt och negativt. Rogers (2010) kompatibilitetskriterie 

kan även knytas hit. De konventionella tekniker som finns och har investerats i är något som inte rivs 

upp och byts ut hur som helst, särskilt inte vid de stora processanläggningarna. Här har den andra 

barriären identifierats, membrantekniken måste kunna integreras med andra tekniker samt i olika kombinationer. 

Var kommun har ett unikt råvatten som behandlas på ett unikt sätt så membrantekniken måste alltså 

kunna integreras och skräddarsys så den passar. Här har en viktig iakttagelse kunnat göras, det finns 

en syn på systemet där även ledningsnätet involveras. Den biologi som skapats under decennier i 

kommuners ledningsnät är i direkt relation med den specifika reningsprocessen och råvattnet. Denna 

syn är viktig då flera personer med stark påverkan på branschen har den, dock skiljer sig synen på 

hurvida membrantekniken skulle vara positiv eller negativ kopplat till detta.  

 

De långa ledtiderna och kommuners byråkrati har påståtts kunna påverka spridningen av ny teknik, 

kollektiva beslutsprocesser är ofta betydligt trögare än enskilda beslut (Rogers, 2005).  Vad som har 

kunnat identifieras är att denna byråkrati skiljer sig mellan stora och små kommuner, små har kortare 

beslutsväg än stora. De stora har idag också en tendens att i större utsträckning bygga nytt och 

uppdatera medan de små har sämre resurser och därför avvaktar, detta kan även knytas till de stora 

kommunerna som åsiktsbildare. VA-chefer har upplevt svårigheter med att få medel till vattensidan 

men att detta nu ändrats under senare år. Efter Östersundutbrottet gick det väldigt fort för många 

kommuner att uppdatera sina processer. Aktörerna inom branschen visar inga större tecken på 
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konservativa attityder, frågan är om denna tröghet snarare ligger hos beslutsfattarna högre upp i 

kommunen. Speight (2015) menade att kommuner står inför svåra beslut att kunna balansera 

budgetar som sträcker sig från transport och sociala tjänster till avfall, avlopp och dricksvatten, därav 

kan vissa avvägningar göras. Vidare menade Speight att branschens främsta uppgift är att försäkra sig 

om allmänhetens hälsa och att innovation ligger som bäst på fjärde plats. När ett utbrott som i 

Östersund inträffade och allmänhetens hälsa var i fara åkte naturligt upprustning av tekniken upp på 

prioriteringslistan och beslutsvägen förkortades, men detta smittade även av sig på andra kommuner. 

Beslutfattares låga prioritering av vattensidan anses därför vara en barriär, även om det på senare tid 

förbättrats.  

 

Davidson (2001) skrev att byggbranschen gynnas extra av mellanhänder och informationsspridare. 

Svenskt Vatten är dricksvattenbranschens viktigaste organisation och generellt ansåg respondenterna 

att de fyllde en mycket viktig funktion med bland annat utbildningar, statistik, och forskning. För att 

gynna innovationer krävs starka relationer (Bygballe & Ingemansson, 2014) och detta är något som 

fungerar mycket bra i branschen. Kommuner delar gärna med sig av den kunskap och erfarenheter 

de besitter, här hjälper även Svenskt Vatten till. När ett projekt är klart kan mycket information 

samlas in. Den problematik som byggbranschen i stort har anklagats för med svårigheter att samla in 

kunskap, stämmer inte in här. Vattenbranschen på beställarsidan har en öppenhet och gemenskap 

som skulle vara svår att hitta i privat sektor som exempelvis tillverkningsindustrin, vilken beskrivs 

som betydligt mer innovativ enligt Kululanga et al. (1999).  

 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten anses vara en barriär. De är funktionsbaserade till stora delar 

med redovisade gränsvärden som lämnar ansvaret på teknisk lösning till kommunen, vilket på ett sätt 

borde gynna innovation (Blayse & Manley, 2004). Men när det kommer till mikrobiologiska barriärer 

har de endast rekommendationer på antalet och inte några krav. Membrantekniken som är en av få 

effektiva barriärer påverkas negativt av detta. Det fanns respondenter som uttryckte sig positivt om 

membrantekniken men som endast såg en möjlig investering om regelverket ändrades.  

 

För att stimulera användandet samt genereringen av innovationer skall beställaren ställa krav på 

leverantörer, utvecklare, och entreprenörer, är denne samtidigt tekniskt orienterad är sannolikheten 

ännu större (Blayse & Manley, 2004). Vad som framkommit i resultatet är att de stora kommunerna 

har en helt annan tillgång till resurser som specialiserad personal än de små, vilket gör att de själva 

bestämmer vilka krav som anses tillfredsställa behoven. De stora kommunerna fungerar som 

åsiktsbildare så de små ställer inte högre krav. Detta gör att den tekniska utvecklingen generellt i 

Sverige bestäms av vad de stora kommunerna anser vara godtagbart, här tillkommer även de 

regleringar som finns. Som MacVaugh & Schiavone (2010) menar är detta en avgörande faktor för 

spridningen. Vid upphandlingar idag ställer stora kommuner hårda funktionskrav på 

reningsprocesser, det är svårt att säga om detta skiljer sig från tidigare generationer. Efter branschens 

uppvaknande finns nu ett starkare fokus på innovation från beställarsidan. Många vattenverk som i 

princip stått orörda var en gång i tiden toppmoderna, vilket implicerar att branschen möjligtvis har 

upplevt en längre tids dvala än ett permanent stillastående. 

 



71 
 

De krav som ställs och den teknik som kan lösa dessa är direkt kopplade till råvattnets kvalité, 

anledningen till att en teknik som membranfiltrering finns och har utvecklats är behovet av att kunna 

rena riktigt undermåligt råvatten. Branschen anser att Sverige fortfarande har ett bra råvatten men 

klimathotet är något som fått vissa större kommuner att ställa högre krav än nödvändigt för att 

försäkra sig inför framtiden, Göteborg är ett exempel som precis investerat i membrantekniken. Så 

att beställarna skulle ställa låga krav och på så sätt mota innovationer har inte kunnat identifieras, det 

är snarare en fråga om synen på Sveriges och kommunens framtida dricksvattenhot som sätter 

ramarna för hur hårda krav som ställs. Ytterligare en barriär identifierats här: Synen på Sveriges 

råvattenkvalité och framtida hot.   

 

En insikt som uppkommit om teknikval för reningsprocessen är direkt kopplat till upphandlingen 

och entreprenadformerna. Det skiljer sig mellan små och stora kommuner vilken entreprenadform 

som används och det beror på resurser, stora kommuner kan välja utförandeentreprenad men inte de 

små kommunerna. Men även om totalentreprenad väljs oberoende av kommunens storlek är redan 

reningstekniken bestämd i förväg, alltså en styrd totalentreprenad. En ren totalentreprenad där en 

entreprenör själv får gå in och bestämma vilken teknik som ska användas är ovanligt, 

entreprenörsidan kan få ansvaret för byggnationen och att driftsättningen uppfyller de krav som 

ställs, men inte vilken reningsteknik som ska användas. Empirin visar att kontrollen av detta val 

ligger på beställarsidan med eller utan hjälp av konsulter. Den problematik kring upphandlingssystem 

och entreprenadformer som skulle missgynna innovationer (Bygballe & Ingemansson, 2014; Blayse 

& Manley, 2004) kan därför knytas till valet av reningsteknik. Här har ytterligare en barriär 

identifierats: Makten kring val av reningsteknik ligger på beställarsidan.  

 

En ny- eller ombyggnation av ett vattenverk utförs på samma sätt som i byggbranschen i stort, det 

vill säga i projektform. Varje projekt är platsberoende då råvattnet alltid är unikt. Det är även 

tidsbestämt, komplext, samt innefattar tillfälliga allianser olika aktörer emellan, vilket stämmer 

överens med Slaughter (1998) samt Rundquist et al. (2013). Problematiken med denna typ av 

produktionssytem som särintressen (Winch, 1998), konsulters utbredning (Berggren et al., 2001), 

samt projektledningsgruppens makt (Björklöf, 1986) kan inte knytas till reningstekniken specifik, då 

detta val görs innan projektet startar. Däremot kan det inte uteslutas att detta kan påverka andra 

typer av innovationer som branschen kan gå miste om som inte har med valet av reningsteknik att 

göra.  

 

De resterande barriärer som identifierats, relaterar till membranteknikens tekniska aspekter och har 

hämtats ur den tekniska analysdelen. Tabell 10, nedan visar de sju främsta barriärernas relation till 

Five Forces.  
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8.4 Analys med Björks Rostfria i fokus 
Tabellen nedan visar barriärernas relation till Porters Five Forces. 

 

Tabell 10. Barriärernas relation till Five Forces. 

Barriär Five Forces 

Förtroendet för membrantekniken Det finns viss osäkerhet kring vilken teknik som bäst ska 
lösa framtidens utmaningar. Substitut. 

Beslutfattares prioritering Även om aktörer är positiva till ny teknik måste viljan 
finnas hos beslutsfattarna. Kund. 

Makten ligger på beställarsidan Valet av reningsteknik görs innan upphandlingen av 
entreprenör. Kund. 

Regelverket Det finns andra tekniker som bättre kan anpassas till de 
riktlinjer som Livsmedelsverket sätter. Substitut. 

Synen på Sveriges råvatten och 
framtida hot 

Flera aktörer har exempelvis valt UV-ljus som sista barriär, 
som komplement till Livsmedelsverkets rekommendationer. 
Att råvattnet anses rent, och att klimatet inte anses vara ett 
hot på kort sikt, gör att vissa potentiella köpare inte ser 
problem med dricksvattnet och isället köper UV-ljus som 
en tillfällig försäkring. Substitut. 

Kompatibilitet Vissa av de andra tekniker som finns, är lättare att anpassa 
till de befintliga tekniker som finns i vattenverken. 
Substitut. 

Tekniska aspekter 

- Spillvatten 

- Energikonsumption 

- Kostnad 

- Yta 

- Komplexitet 

Nya aktörer kan komma med tekniker som har andra 
egenskaper än membranen. Detta kan exempelvis resultera i 
att tekniken kräver mindre yta, har lägre spillvatten eller 
kostnad. Nya aktörer/Rivalitet 
Alternativa tekniker på den befintliga marknaden har andra 
positiva egenskaper, vilket kan vara en stor nackdel för 
membrantekniken. Substitut. 

 

Barriärernas koppling till Porters Five Forces (2005) ger en bild av vilken del av marknaden som 

Björks Rostfria främst bör fokusera på för att underlätta anammandet av membrantekniken. Ur 

tabellen utläses att fem av de sju barriärerna relaterar till Porters (2005) substituerande kraft. I fall 

som dessa begränsar ersättande produkter lönsamheten hos Björks Rostfria. Enligt Porter kan 

effekten motverkas hos ersättande produkter genom att lyfta fram just de fördelar som den egna 

produkten innehar. Under intervjuer och nyhetsgranskning har det framkommit att många valt UV-

ljus som en substituerande teknik till membrantekniken, vilket tyder på att de fördelar som finns, inte 

uppfattats, eller att UV-ljus varit mer fördelaktigt ur andra aspekter. Rogers (2005) menar att tydliga 

relativa fördelar påverkar spridningen och att lyfta fram dem extra tydligt kan vara en bidragande 

faktor till en effektivare diffusion. 
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På andra plats kommer kraften som kunden besitter, alltså kommunernas makt över valet av 

reningsteknik och beslutfattarnas låga prioritering. Mindre kommunerna kan relateras till dessa delar 

vad gäller priskänslighet (Porter, 2005), eftersom dessa har mindre kapital. De måste röra sig inom 

strikta ramar när det gäller förhandlingar berörande priser. Dock har de små kommunerna samtidigt 

kortare beslutsvägar. De större kommunerna är inte lika priskänsliga, eftersom de har större budget 

och därmed också råd med ny teknik på ett annat sätt. Till följd av den hårda konkurrensen, 

leverantörer emellan, erhåller beställarna en stor maktposition och kan ställa hårda krav och pressa 

priser vilket är en klar fördel enligt Porter (2005). 

8.4.1 First- och second mover  
Leverantören av membranteknik till Lackarebäck vattenverk utmärker sig tydligt med sitt klart lägre 

bud under upphandlingsprocessen och kan vara ett exempel på så kallad Penetration Pricing (Kotler & 

Keller, 2012). Till följd av att just Göteborgs stad identifierats som en åsiktsbildare är det därför 

troligt att även denna leverantör insett detta faktum och planerat sin strategi därfter, för att på så sätt 

kunna åtnjuta de fördelar som kommer med att vara en så kallad First Mover (Schilling, 2010). 

Fördelar som kan knytas till detta förfarande inkluderar den uppenbara nytta som ett referensverk av 

denna storlek hos en klar åsiktsbildare i Sverige medför. Detta har redan visat sig leda till ytterligare 

försäljning och det är troligt att de många studiebesök som görs på anläggningen leder till ännu fler 

affärer. Nackdelar med denna typ av prisstrategi i detta sammanhang är de intäkter som gick 

förlorade, vilket på kort sikt gjort att utgifter varit större än inkomsterna. Dessutom kan det vara 

svårt att i efterhand höja priserna och företaget kan bli förknippad med den låga prisbilden. Ur 

Björks Rostfrias perspektiv, som kan beskrivas som mer av en Second Mover enligt Schilling’s (2010) 

definition, kan de ha dragit nytta av Lackarebäcks vattenverk utan att förlora pengar på det. Kunskap 

om tekniken sprids fortfarande genom en av det mest betydelsefulla kanalerna i Sverige, även om det 

sker via en konkurrerande leverantör. Dock är en betydande nackdel att verket inte byggts av dem 

själva. 
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8.4.2 SWOT - Strategisk översikt över Björks Rostfria och VA-marknaden 
En SWOT-analys kan bidra till en bättre överblick över Björks Rostfrias position i marknaden samt en 

indikation på vilka företeelser som kan utnyttjas, vilka som bör övervakas och förbättras. 

 

Tabell 11. SWOT-analys på Björks Rostfria. 

Styrkor Svagheter 

Har uppfört ett antal verk  Dyr teknik med billigare alternativ tillgängliga 

Etablerad kundkontakt och nätverk Tekniska barriärer 

Arbetar med en erkänt bra teknik Har inte byggt några stora referensverk 

Innehar kompetens och kapacitet att bygga relativt 

stora verk 

Det är relativt vanligt att kommuner upplever sitt 

råvatten som problemfritt 

Möjligheter Hot 

Fler börjar se fördelarna med membran Större internationella konkurrenter 

Klimatet förändras vilket leder till sämre råvatten Framtida reningstekniker 

Göteborg har nyligen investerat i membran och 

sprider sin kunskap, vilket ger högre förtroende 

för membrantekniken 

 

Skärpt lagstiftning för reningstekniker  

Ökad medvetenhet efter Östersund  

 

8.4.3 Summering 
Här följer en sammanställning av analysen riktad mot Björks Rostfria där spridningens barriärer ställs 

mot den företagsspecifika SWOT-analysen. Fokus ligger på att identifiera de barriärer som anses 

enklast att övervinna, medan barriärer som rör makroekonomiska aspekter negligeras något, 

eftersom de är svårare att påverka. 

 

Referensverk krävs för att Björks Rostfria ska kunna påverka förtroendet till sig själva som företag 

och membrantekniken som beredningsredskap. Företaget har byggt ett antal referensverk men ännu 

inga riktigt stora, vilket verkar krävas för att få ett högt anseende och tillgång till fler uppdrag. Många 

kommuner kräver en viss erfarenhet och omsättning för att företaget skall tillåtas lägga anbud och 

delta i upphandlingen, vilket gör det kritiskt att så snabbt som möjligt uppfylla dessa krav. Till följd 

av den stora kunskapsspridning som sker via stora kommuner är det möjligt att tillgodogöra sig en 

dubbel nytta av att premiera större kommuner och uppdrag. Dels erhålls nyttiga erfarenheter och ett 

ökat förtroende. Dessutom är det sannolikt att fler jobb tillkommer genom direkt rekommendation, 

förutsatt att genomförandet är lyckat. 
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Kunskapsspridning mellan kommuner sker i en helt annan kontext än i näringslivet och olika 

leverantörers egenskaper diskuteras öppet och flitigt. Kontakten mot kunden identifieras därför som 

avgörande för företagets fortsatta överlevnad. Björks Rostfrias kontaktnät gentemot kommuner och 

kunder innebär en stor fördel för vidare utveckling och medger en viss pondus under kundkontakter. 

Eftersom mycket av affärsverksamheten hänger på beställarsidan bör företaget försöka utnyttja sin 

ställning för att influera kommunen och väcka en tanke om framtida hot mot dricksvattnet. Detta 

kan åstadkommas genom att visa till de rapporter som beskrivs tidigare i uppsatsen. De behandlar 

den försämrade råvattenkvaliteten, klimatförändringar och framförallt de kostnader som en kommun 

kan spara genom att investera i ett tryggare dricksvatten. För att ytterligare stärka membranteknikens 

förtroende och utöka kunskapsbasen skulle Björks Rostfria kunna ägna sig mer åt föredrag och 

kurser i membranteknik. En ökad kunskapsbas bör ses som en investering inför framtiden och vara 

riktad mot nyckelpersoner inom både näringslivet och den offentliga sektorn.  

 

Även om det är klarlagt att mindre kommuner förknippas med en lägre kunskapsspridning, är det 

möjligt att ett flertal anammar Göteborgs teknikval. Mindre kommuner betyder också snabbare och 

mindre formella beslutsvägar, vilket kan medföra en affärsmässig effektivitet. Dock kan inte dessa 

affärer sägas bidra med den dubbla nytta som större projekt medger, varför de större också bör 

premieras. 

 

Att beslutsfattare inte prioriterat vattensidan kan knytas till den generella synen på Sveriges 

vattenkvalité och framtida hot, vilket är något Björks Rostfria har svårt att påverka. Uppvaknandet i 

branschen gynnar dock företaget, och vad som går att göra är att försöka sprida kunskapen om 

fördelarna med ett riskfritt dricksvatten. Förutom att försäkra sig om allmänhetens hälsa vilket bör 

vara kommunens högsta prioritering, kan företaget trycka på de ekonomiska konsekvenser ett 

eventuellt utbrott kan generera. Här finns det gott om information att sprida kring utbrottet i 

Östersund 2010. Även regelverket är en barriär som inte enkelt går att angripa, att lagstiftningen 

skärps gällande mikrobiologiska barriärer är inte säkert. Det som Björks Rostfria kan göra är att 

identifiera de kommuner som inte uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer, samt informera 

dessa på samma sätt som nämnts tidigare. De kan även inkludera hänvisning till statliga rapporter om 

klimatförändring och försämrad vattenkvalitet. 

 

De negativa tekniska aspekter som förknippas med membrantekniken har visat sig variera beroende 

på användarerfarenhet. Aktörer som använder tekniken har inte samma syn kring energiåtgång och 

spillvatten. Björks Rostfria bör belysa detta genom reella räkneexempel och synpunkter som grundar 

sig i verkliga kommunala fall. Aktörer kan ha skeva uppfattningar om membranrening som inte 

längre stämmer överens med verkligheten. Den energiåtgång som krävs för att rena havsvatten i 

mellanöstern är inte den samma som för Sveriges råvatten. Tekniken har även haft en kraftig 

utveckling bara de senaste decenniet. Om ett nätverk för membrantekniken skapas kan detta ge goda 

effekter för att sprida en verklighetstrogen uppfattning. Att även belysa de myter som finns kan 

fungera som en ögonöppnare för de aktörer som besitter dem.  
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9. Slutsatser 
För att så effektivt som möjligt sprida kunskap om membrantekniken bör i första hand insatser riktas 

på de tre åsiktsbildande vattendistributörerna i Sverige; Sydvatten i Malmö, Stockholms 

vattenföreningar, samt framförallt Göteborgs stad, som verkar fungera som nav i 

kunskapsspridningen. Under studien har det framkommit att stora kommuner i hög grad påverkar 

mindre kommuner i de teknikval som tas. Det råder alltså en stor kunskapsspridning från de större 

kommunerna medan ett omvänt förhållande råder från de mindre, varför de bedöms som mindre 

fördelaktiga att försöka influera i första hand. 

 

Den tidiga, ytliga kunskapen kommer i regel från branschtidsskrifter och utställare på mässor medan 

mer detaljerad information kommer via konsulter i första hand. Konsulterna utgör en mycket viktig 

del i beslutsprocessen och konsultens personliga bias är trolig att påverka valet av teknik. Den 

viktigaste kunskapen ur ett spidningsperspektiv kommer i första hand från dem med egen 

användarerfarenhet av tekniken. Detta faktum gör det högst troligt att Göteborgs stad, i egenskap av 

kunskapsspridare och åsiktsbildare med sin membraninvestering kommer att ha ett mycket starkt 

positivt inflytande både på branschen och membranteknikens spridning i Sverige. Det är tydligt att 

kunskapsspridningen kommuner emellan sker effektivt, med en stor öppenhet och med allas bästa i 

fokus, vilket inte alltid är fallet med kunskapsspridning inom näringslivet. En annan starkt 

påverkande faktor på membranteknikens utbredning är rädslan för att utlösa ett nytt sjukdomsutbrott 

liknande det i Östersund. Dock har denna händelse medfört en förändring i stark positiv riktning för 

branschen i stort.   

 

Andra forskningsfrågan har besvarats genom sju identifierade barriärer vilka påverkar 

membranteknikens diffusion och måste övervinnas för att nå den stora majoriteten, dessa är: 1) 

förtroendet för membrantekniken; 2) beslutfattares prioritering; 3) makten ligger på beställarsidan; 4) 

regelverket; 5) synen på Sveriges råvatten och framtida hot; 6) kompatibilitet samt; 7) tekniska 

aspekter.  

 

Ur den tekniska analysen framkommer slutsatser som inte påverkas av den sociala kontext där 

membrantekniken sprids. De relativa fördelarna jämfört med traditionell rening är stora men inte 

övertygande i den grad att befintliga, fungerande verk byts ut enbart för att tillgodogöra sig dessa 

fördelar. Till följd av teknikens relativt kompakta mått förenklas spridningen som även påverkas i 

positiv riktning av att fler aktörer investerar i tekniken och diskuterar den under artiklar i tidningar, 

på mässor och möten. Den inneboende komplexitet som ingår i tekniken försvårar spridningen, till 

följd av den begränsade erfarenhet och kompetens som finns på området i dagslägets Sverige. 

Sammanfattningsvis ser framtiden ljus ut för membranteknikens utveckling i Sverige, en majoritet av 

de intervjuade ser membrantekniken som framtidens teknik. Dock är det svårt att komma runt den 

tröghet som finns omsluten av uppbyggnaden i den kommunala organisationsstrukturen. En 

forcering av denna struktur kan endast komma av nya sjukdomsutbrott eller en hastigt accelererande 

klimatförändring. Därmed anser författarna det klarlagt hur diffusionen av innovation ser ut inom 

vattenreningsbranschen i studiens omfång, vilket var den inledande delen av den första 

forskningsfrågan. 
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9.1 Rekommendationer till Björks Rostfria  
I slutskedet av rapporten framkom att fem av sju barriärer kan relateras till substituerande tekniker. 

Björks Rostfria bör bli tydligare i att visa hur membrantekniken utmärker sig från substitut, då 

potentiella köpare kan ha svårt att inse fördelarna med membrantekniken. Konkurrenter till företaget 

har under senare tid bidragit mycket till membranteknikens spridning efter stora installationer i 

strategiskt viktiga kommuner. Att dessa verk uppförts medför sannolikt en stor fördel för Björks 

Rostfria ur ett längre perspektiv, eftersom tekniken blir mer accepterad och anammad. 

 

Under denna del förklaras hur en effektivare spridning skulle kunna uppnås. Dessutom ges 

rekommendationer till hur en fortsatt affärsstrategi kan byggas. Andra delen av forskningsfråga 1 och 

3 besvaras därmed här. 

 

Tabell 12. Rekommendationer till Björks Rostfria. 

Rekommendationer 

1. Rikta de primära insatserna mot åsiktsbildare för en effektiv kunskapsspridning. 

2. Premiera stora kommuner framför små. 

3. Försök influera kunder att exponera sina verk för andra potentiella kunder. 

4. Var mycket noga med kundhantering och uppföljning - Kommuner är öppna och åsikter 

sprids snabbt. 

5. Gör försök att skapa ett membrantekniksnätverk med nyckelpersoner som potentiella 

kunder kan kontakta. 

6. Erbjud gratis (eller billiga) kurser i membranteknik och rikta er mot VA-avdelningar och 

konsulter. Ett alternativ kan också vara att influera Svenskt Vatten att anordna sådana kurser 

och sedan hjälpa till med inbjudningarna. 

7. Sammanställ vilka vattenverk som idag inte uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer 

och skicka ut individuellt anpassade informationsblad. 

8. Informera beslutsfattare om det framtida hotet mot dricksvattnet. 

9. Få potentiella köpare att förstå fördelarna med tekniken. Lyft fram de positiva aspekterna 

med membran på ett tydligt sätt och ge reella räkneexempel. Belys myter kring tekniken.  
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9.2 Diskussion och förslag till vidare forskning 
Undersökningens utgångspunkt har från början varit att membrantekniken utgör en ny innovation, 

vilket inte är korrekt ur ett internationellt perspektiv där tekniken har används under flera decennier. 

Det skulle vara intressant att jämföra arbetets slutsatser med teknikens spridning i andra länder men 

har åsidosatts till följd av tidsbrist. Ur både forskningen och empirin har det framkommit att den 

sociala strukturen utgör den viktigaste delen i innovationers spridning varför en närmare kartläggning 

och analys av den kommunala diffusionen skulle medföra en djupare trovärdighet till denna typ av 

studie. Utgångspunkten i membrantekniken har även gjort att produktionssystemets påverkan på 

branschen inte undersökts, vi har alltså inte tittat på andra innovationer som exempelvis kan skapas 

eller hindras under projektets gång. Denna typ av influens skulle vara intressant att undersöka och 

jämföra med byggbranschen i stort och är ett förslag till vidare forskning.  

 

När undersökningen inleddes gick vi in med inställningen att branschen var relativt konservativ utan 

att ta det helt för givet, mycket på grund av vad vi fått berättat för oss. Den visades vara konservativ 

på det sätt att en stor försiktighet fanns gentemot ny teknik, på grund av mekanismer som formar 

dess natur. Den visade sig samtidigt inte vara konservativ då aktörerna visade tecken på intresse, 

öppenhet, kompetens, och förmågan att samarbeta. Frågor som uppstår då är: Vad är en bransch? 

Rimligtvis bör den vara människorna som driver den och inte de mekanismer som uppstår av dess 

natur, men frågan blir i det närmaste filosofisk. Vad som däremot reviderats är vår uppfattning som 

snarare har drivits bort från, än närmat sig konservatismen.  

 

En av de barriärer som identifierades var att makten låg förskjuten till beställarsidan, även 

konsulterna antydde att de hellre jobbade med beställarna än entreprenörerna. För att grundligt 

undersöka konsulternas roll i branschen, och även se vad de har för inverkan på denna 

maktförskjutning, bör en djupare undersökning kring detta göras. Under arbetets gång har 

konsulternas makt i beslutsprocessen inte behandlats särskilt djupt eftersom detta förhållande initialt 

inte uppfattades som betydande. 

 

Många säger att membrantekniken kan bli intressant då klimatförändringar kommer påverka 

råvattnet i Sverige, men när exakt denna påverkan kommer inträffa är dock mycket otydligt. Enligt 

den rapport (WSP, 2010) som tidigare nämnts skulle antagligen många kommuner tjäna på att 

investera i tekniken redan nu, men hindras bland annat av examensarbetets identifierade barriärer. 

9.2.1 Bidrag i en vidare mening 

Examensarbetets mer generella syfte var att försöka bidra till existerande forskning kring 

innovationers spridning i erkänt konservativa miljöer. Vattenbranschen är på många sätt lik andra 

konservativa branscher, som byggbranschen generellt, men är samtidigt specifik i sitt slag. Många av 

de barriärer som identifierades kunde knytas till tidigare forskning men inte alla. Att makten ligger på 

beställarsidan är en intressant iakttagelse som har nämnts som problematik i litteratur från 

leverantörssidan, men inte direkt nämnts som barriär i tidigare forskning. Leverantörer i 

byggbranschen ser problem med beställarens totala makt i valet av teknik och utförande, 

upphandlingen går främst ut på att tillhandahålla entreprenörens resurser under hårt styrda 
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förhållanden. Byggentreprenören NCC (2011) gick ut och gav specifika exempel på detta inom 

infrastrukturprojekt där Trafikverket själva styr den tekniska utvecklingen, likt vattenbranschen idag. 

Detta skulle alltså kunna tyda på en barriär inom den offentliga sektorn där en förskjutning av 

makten gör att ny teknik måste erkännas av beställaren innan den anammas. Den offentliga sektorn 

är till för allmänhetens nytta så att valet av ny teknik skulle ligga på en privat aktör kan gå emot ett 

socialistiskt synsätt.  
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