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Sammanfattning 

Vatten är en begränsad resurs och tillgången påverkas av klimatförändringar 

och ökad vattenanvändning. Tidvis råder vattenbrist i Sverige och under åren 

från 2016 har situationen varit ansträngd i delar av landet. Turistnäringen är 

beroende av vatten och påverkar tillgången. Syftet med uppsatsen var att 

undersöka hur turistnäringen hanterat vattensituationen i verksamheterna. En 

enkät och fyra intervjuer användes som metod för undersökningen och 

insamling av data gjordes genom verksamheter med logi-inriktning på Öland. 

Det konstaterades att det fanns en generell medvetenhet om situationen. 

Information om att vara sparsam med vatten gavs till gästerna i hög grad och 

visade att 96 % aktivt informerade gästerna om vattensituationen. Tekniska 

lösningar i olika omfattning hade vidtagits för anpassning till vattenbrist. 

Lösningar som snålspolande kranar och duschmunstycken, att samla på 

vatten samt snålspolande toaletter var vanligt förekommande. Förhoppningen 

med den här uppsatsen är att inspirera till förändringar i vattenhanteringen 

och att verksamheter fortsätter minska vattenanvändningen för att delta i att 

säkra vattentillgången.  

Nyckelord  

Turism, Vattenbrist, Vattenförvaltning, Öland 
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Ett stort tack till Stina Alriksson för handledning av arbetet. Tack till alla 

respondenter som tog sig tid att svara på enkäten och till samtliga intervjuade 

som ställde upp med tid och engagemang. Slutligen vill jag tacka min familj 

för deras stora stöd. 

 

 

  

  



 

 

 

 

Abstract 

Water is a limited resource and the access is affected by impacts of climate 

change and as water use is increasing. Water shortages sometimes occur in 

Sweden and during recent years the situation has been strained in parts of the 

country. The tourist industry is dependent on water and also has an impact on 

accessibility. The purpose of the study was to investigate how the tourist 

industry have adapted to the water situation. A survey and four interviews 

were used to collect data through accommodation oriented enterprises on 

Öland, south east Sweden. It was found that there was a general awareness of 

the situation. Information were given to the guests to a great extent and 96 % 

were actively informing guests about the situation. Technical solutions to 

varying degrees has been implemented in order to adapt to water shortages. 

Common solutions were low-flow taps and shower heads, water saving and 

low-flush toilets. The hope with this paper is to inspire changes in water 

management and that enterprises continue to reduce water use to participate 

in securing the water supply.  
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1 Inledning 

Vatten är en livsnödvändig resurs och tillgång till rent dricksvatten är en 

mänsklig rättighet. Vattenanvändningen ökar till följd av befolkningsökning 

och ekonomisk utveckling. Ur ett globalt perspektiv är tillgången på vatten 

begränsad och påverkar en växande andel människor (Gössling m.fl. 2012). 

Vattentillgången påverkas av mängden nederbörd. Torka och vattenbrist är 

effekter som klimatförändringar kan få på sikt. I Europa är problemen med 

tillgången på vatten generellt större i de södra delarna (Europeiska 

miljöbyrån 2009).  

 

Vattenbrist är när det råder obalans mellan tillgång och efterfrågan. Det görs 

vanligtvis en skillnad mellan vattenbrist och vattenstress. En definition av 

när det råder vattenbrist är när ett land har mindre än 1000 m³ tillgängligt per 

invånare och år. Om tillgången är mindre än 1700 m³ per invånare och år 

innebär det vattenstress (Rijsberman 2006). Benämningen vattenbrist 

används när vattenresursen är begränsad. I Sverige är vattentillgången 

generellt god men varierar beroende på årstid och säsong. Tidvis råder 

vattenbrist i Sverige och är då ofta kopplat till låga grundvattennivåer. En 

kombination av låga grundvattennivåer och stor avdunstning under 

sommarhalvåret bidrar till risk för vattenbrist (Statistiska centralbyrån (SCB) 

2017). Öland i sydöstra Sverige är särskilt drabbat av risken för vattenbrist 

med en låg nederbördsmängd och en hög avdunstning (Persson m.fl. 2015). 

 

Vattnet cirkulerar i ett komplext system där vatten tillförs landområden i 

form av nederbörd som regn och snö. En del av vattnet avdunstar direkt till 

atmosfären eller tas upp av växter. En del vatten rinner av till ytvatten och en 

del tränger ner i jordlager och berggrund och bildar grundvatten eller förs 

vidare mot vattendrag, sjöar och hav. Uppehållstiden i marken beror på 

lokala förhållanden. Grundvattenbildningen är ojämnt fördelad över året. 

Den främsta grundvattenbildningen sker under vinterhalvåret och i samband 

med snösmältning. Mängden nederbörd och hur mycket som avdunstar samt 

tas upp av växtlivet är viktiga faktorer för bildandet av grundvatten. Under 

vegetationsperioden bildas begränsat med grundvatten eftersom växternas 

upptag av vatten och avdunstningen till atmosfären är stor (Sveriges 

geologiska undersökning (SGU) 2017). 

1.1 Turism och vattenanvändning 
Turistnäringen i Sverige är beroende av vattenresurser och påverkar 

vattentillgången. Turismen står generellt för mindre än en procent av länders 

totala vattenanvändning. Störst uttag av vatten inom turistnäringen sker 

generellt under sommarmånaderna samtidigt som uttaget inom jordbruket är 

störst (Europeiska miljöbyrån 2009). På platser där turismen under perioder 

koncentreras till ett begränsat område under en begränsad tid kan 
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vattenförsörjningen ansträngas ytterligare (Gössling m.fl. 2012). 

Vattenanvändningen ökar och kommer sannolikt fortsätta öka i framtiden 

trots förväntade förbättringar och effektiviseringar. Enligt Gössling & 

Peeters (2015) förväntas en fördubbling av vattenanvändningen ske inom 

turistnäringen globalt från 2010 till 2050.  

 

Människor konsumerar vatten hemma men turismen ökar den totala 

konsumtionen över lag. Vattenresurser används inom turismen på flera sätt, 

direkt och indirekt. Vatten används i duschar och kranar, genom spolning av 

toaletter, städning, tvätt och restaurangverksamhet. Vatten brukas vid 

användning av simbassänger och för bevattning av trädgårdar. Indirekt 

användning sker genom matproduktion, energi och transport till 

destinationen. Vattenanvändningen per turist och dag varierar beroende på 

typ av boende och standard. Direkt vattenanvändning för boende kan variera 

mellan 80-2000 liter per person och dag (Gössling m.fl. 2012) med ett 

beräknat medel på 350 liter (Gössling & Peeters 2015). En annan studie 

visade att vattenanvändningen på olika typer av boende varierar mellan 58-

94 liter per gästnatt på campingar till 140 liter per gästnatt på hotell (Styles, 

Schoenberger & Galvez-Martos 2015). Anläggningar med hög standard 

tenderar att använda mer vatten än mindre lyxiga anläggningar (Gössling 

m.fl. 2012). 

Vattenanvändning inom turistnäringen för verksamheter som är anslutna till 

kommunalt vatten i Sverige hamnar inom statistiken i posten övrig 

vattenanvändning. Verksamheter som har egna täkter hamnar helt utanför 

statistiken över vattenanvändning. I Sverige är anslutningsgraden till det 

kommunala vattennätet totalt 88 % (SCB 2017).  

1.2 Vattenförvaltning 
För att anpassa sig till förändringar i vattentillgängligheten och minskade 

vattenresurser behöver turistnäringen engagera sig i vattenförvaltningen. Det 

kan göras genom åtgärder för att minska vattenanvändningen och genom att 

uppmuntra turister och personal till vattenbesparing på olika sätt (Gössling 

m.fl. 2012). Information om vikten av att spara på vatten riktad till 

individens moral kan motivera till ett vattenbesparande beteende (Han & 

Huyn 2018).  

 

Chui, Lee & Chen (2014) menar att turister kan bilda ett emotionellt band till 

en plats och att det kan resultera till att de tar ett större ansvar för den lokala 

miljön. Logiverksamheter är verksamheter som erbjuder olika typer av 

semesterboende. Genom information kan de bidra till att öka medvetenheten 

hos gästerna och motivera till handling. Genom att få gäster att sprida 

information vidare om verksamhetens vattenhantering kan det leda till ökat 

intresse för att välja logiverksamheter som arbetar aktivt med vattenfrågan 

(Gabarda-Mallorquí, Fraguell & Ribas 2018).  
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Tekniska lösningar för vattenbesparing kan även minska energianvändning 

och innebära en ekonomisk besparing (Styles, Schoenberger & Galvez-

Martos 2015). Åtgärder som snålspolande kranar, duschar och toaletter är 

både vattenbesparande och ekonomiska. Mätning av vattenanvändningen kan 

leda till en bättre förståelse i konsumtionsmönster. Att politiskt styra 

vattenkonsumtionen genom att öka kostnaden för vatten och därigenom öka 

medvetenheten kan få verksamheter att agera proaktivt (Gössling m.fl. 2012). 

1.3 Öland 
Öland är Sveriges näst största ö och finns i Östersjön öster om Småland. 

Öland är Sveriges minsta landskap. Den totala arean är 1350 km². Öland är 

uppdelat i två kommuner, Borgholm i norr och Mörbylånga i söder. 

Folkmängden i de båda kommunerna respektive är knappt 11 000 invånare i 

Borgholm och drygt 15 000 i Mörbylånga (SCB 2019).  

 

Redan under 1800-talet var Öland en lugn plats att spendera tid på som 

stadsbor och överklassen sökte sig till. Campingen fick under 1950- och 60-

talet ett stort genomslag i Sverige. Öland är idag en destination med ett brett 

utbud och turistnäringen är en viktig sektor (Ekman 2012). Under sommaren 

mångdubblas befolkningen och antal gästnätter under 2018 uppgick till över 

1,4 miljoner fördelat på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar (Jensen 

2019).  

 

Det öländska landskapet skiljer sig från det i övriga Sverige. Ölands 

berggrund består till stor del av kalksten med en mäktighet med som mest 40 

meter. Jordlagren på Öland är relativt tunna och består främst av jordarten 

morän som mestadels är sandig i de norra delarna och innehåller mer lera 

söderut. Landskapet har olika karaktär utmed hela ön. Åsar, moränryggar och 

strandvallar är vanliga inslag. Strandvallar som tidigare varit som ett 

naturligt hinder för yt- och grundvatten öppnades upp när vattendrag rätades 

ut och nya kanaler och diken grävdes under 1800-talet (Länsstyrelsen Kalmar 

Län 2001). Den ökade dräneringen till Östersjön bidrar till minskade 

möjligheter för grundvattenbildning via infiltrering till jordlager och 

berggrund (Dahlqvist m.fl. 2018). Sedan mätningarna av grundvattennivåer 

startade 1968 på norra Öland har det varit låga nivåer på 1970-talet och 

1990-talet, med de lägsta uppmätta nivåerna 2016 (SGU 2019). 

 

Sydöstra Sverige ligger i regnskugga av det småländska höglandet och Öland 

får ungefär hälften så mycket nederbörd som de västra delarna av landet. I 

framtiden väntas årsmedeltemperaturer öka och framtidsscenarion visar på 

ökad regnmängd i hela landet (Persson m.fl. 2015). I landets sydöstra delar 

minskar vattentillgången när högre temperaturer leder till längre 

vegetationsperiod och ökad avdunstning (SGU 2017). 
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Under 2016 var grundvattennivåerna på Öland historiskt låga (SGU 2019) 

och det rådde akut vattenbrist. Flera åtgärder har vidtagits för att både på kort 

och lång sikt trygga vattenförsörjningen. Under 2016 transporterades vatten 

med lastbil från fastlandet och det anlades en vattenledning mellan Kalmar 

och Öland (Länsstyrelsen Kalmar Län 2018). SGU genomförde under hösten 

2016 mätningar för att undersöka grundvattenförhållanden och områden med 

förutsättning för grundvattenuttag (Dahlqvist m.fl. 2018). I Sandvik på norra 

Öland beslutades med bakgrund av vattenbristen att bygga ett 

avsaltningsverk med membranfilterteknik, och vattenverket stod klart till 

sommaren 2017 (Borgholm Energi AB 2019). På södra delen av ön, i 

Mörbylånga, anläggs ett vattenverk med produktion av vatten från bräckt 

grundvatten och utgående råvatten från ett industrireningsverk. Vattenverket 

planeras stå färdigt för driftsättning i juni 2019 (Mörbylånga kommun 

2018a). 

Åren 2017 och 2018 var förhållandena bättre och grundvattennivåerna högre 

(SGU 2019). Sommaren 2018 var en varm sommar med torka på flera håll. 

För att trygga dricksvattenförsörjningen utfärdades bevattningsförbud på hela 

Öland (Mörbylånga kommun 2018b; Borgholm kommun 2018). Situationen 

inför sommaren 2019 visar enligt SGU (2019) på att grundvattennivåerna är 

under normala nivåer. Från och med maj 2019 infördes bevattningsförbud i 

båda Ölandskommunerna.  

Turismen är en viktig näring på Öland och medverkar till den ökade 

vattenanvändningen. Vattenförhållandena med låg nederbördsmängd och hög 

avdunstning samt att vattenanvändningen är stor under sommarmånaderna 

bidrar till att Öland är ett särskilt problematiskt område.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att undersöka turistnäringens perspektiv 

gällande vattensituationen på Öland, deras medvetenhet och uppfattning 

kring vattenbrist. Vidare är syftet att ta reda på huruvida verksamheter inom 

turistnäringen påverkats av vattenbrist och om de vidtagit åtgärder. 

Frågeställningar som ligger till grund för undersökningen är: 

- Hur medvetna är verksamheterna inom turistnäringen om 

vattensituationen? 

 

- Har de gjort förändringar eller på annat sätt anpassat sig för 

situationer som vattenbrist? 

 

- Har verksamheterna genomfört några åtgärder som visat sig vara 

mindre eller mer effektiva och som kan hjälpa andra? 

 

- Vilka håller verksamheterna ansvariga för tillgången till vatten på 

Öland? 
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2 Material och metod 

Denna studie består av två delar: en enkätundersökning och fyra intervjuer. 

Geografiskt har avgränsning gjorts till Öland. Datainsamling, urval- och 

analysprocesser i de båda undersökningarna har beskrivits var för sig.  

2.1 Enkät 
Avsikten i denna del har varit att skapa en övergripande bild över 

verksamheternas medvetenhet och inställning till vattenbrist, samt ta reda på 

vilka anpassningar som gjorts. En tidigare studie av Foghagen & Alriksson 

(2019) har genom fokusgruppsintervjuer och enkätstudie undersökt 

anpassningar inom turism- och jordbrukssektorn på Öland och Gotland. 

Frågor till den här enkäten togs fram med utgångspunkt från tidigare 

undersökning och hade några frågor som var likadana för att kunna följa upp 

och jämföra resultatet mellan de två studierna. Enkäten har haft frågor med 

fasta svarsalternativ och en fråga med öppet svar. Med enkäten skickades ett 

följebrev som kortfattat förklarade bakgrunden till undersökningen och 

klargjorde att deltagande var anonymt. Enkäten inleddes med 

bakgrundsfrågor om ålder, kön och hur länge personen arbetat i företaget. 

Frågor som rörde uppfattningen om vattenbrist hade svarsalternativ mellan 

ett och fem som motsvarade grad av medhållande från håller inte med till 

håller helt med. Vid alla frågor fanns alternativet vet inte. Enkäten innehöll 

frågor om huruvida verksamheterna påverkats av vattenbrist och om deras 

uppfattning om gästers medvetenhet. Respondenterna fick möjlighet att svara 

med egna ord på vilka förändringar som gjorts eller planerades i 

verksamheterna. Enkätfrågorna återfinns i sin helhet i bilaga 1.  

I mars 2019 distribuerades totalt 92 enkäter med post till turistverksamheter 

på Öland, samtliga med logiverksamhet som camping, stugby, hotell, bed 

and breakfast, pensionat eller vandrarhem. Adresser till verksamheterna 

återfanns i adresslista från tidigare undersökning och fler verksamheter 

hittades via allabolag.se och hitta.se. Enkäten skickades till alla adresser som 

fanns tillgängliga varför inget ytterligare urval gjordes. Enkäten skickades ut 

direkt till företagen utan att testas genom pilotstudie, eftersom den grundade 

sig på en tidigare genomförd undersökning (Foghagen & Alriksson 2019). 

Deltagandet i undersökningen var frivilligt. Svaren lades in i programmet 

Excel för sammanställning och utformning av diagram och tabeller. Frågor 

med fasta svarsalternativ översattes till värden.  

2.2 Intervju 
I den andra delen har insamling av data skett genom intervjuer. En 

semistrukturerad intervjumetod användes. Det innebär att en bas av frågor 

används tillsammans med följdfrågor vilket ger en flexibilitet under intervjun 

(Bryman 2018). Ändamålet var i den här delen att få en djupare förståelse 

och få fram erfarenheter och idéer från respondenterna, vilket motiverar valet 
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av intervju som metod. De formulerade frågorna och följdfrågorna som 

ställdes under intervjun utgick från syftet och frågeställningen i studien. Det 

frågeformulär som användes som grund under intervjuerna återfinns i bilaga 

2.  

Skillnader i inriktning på verksamheter eftersöktes, samt geografisk 

spridning på ön. Verksamheterna som deltog i intervjuerna hade hotell eller 

camping som huvudinriktning. Det var en verksamhet av större slag med 

hotell och stugor belägen centralt i nord-sydlig riktning på västra delen av 

ön. En stor campingverksamhet i nordost med uthyrning av stugor och 

villavagnar samt en något mindre verksamhet med samma boendetyper på 

öns västra sida på södra delen av ön. En mindre campingverksamhet med 

vandrarhem och stugor längre norrut på östra sidan.  

Första kontakten med verksamheterna togs via e-post varigenom även tider 

för intervjuerna bokades. Deltagandet var frivilligt och fyra intervjuer med 

representanter från olika verksamheter genomfördes under mars och april 

månad 2019. Två intervjuer genomfördes på plats hos respektive verksamhet 

och två genomfördes över telefon. Vid samtliga intervjuer användes 

ljudupptagning i samförstånd med intervjupersonerna. Inspelningarna 

transkriberades och lästes igenom flera gånger för att få en förståelse av det 

som samlats in. Intressanta synvinklar och det mest representativa kopplat till 

frågeställning och syfte redovisas i resultatkapitlet genom sammanfattningar 

för att ge en generell bild av data som samlades in.  

3 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat från enkät-undersökningen och intervjuerna 

som genomförts med representanter från logiverksamheter på Öland.  

3.1 Enkät 
Totalt var det 46 personer som svarade på enkäten vilket motsvarade en 

svarsprocent på 50 %. Utöver det returnerades en enkät och en kom tillbaka 

utan att vara ifylld. Av de som svarade var fördelningen jämn mellan könen. 

Åldern varierade mellan 30 och 83 år. Fördelningen av ålder och kön för 

respondenterna finns presenterad i tabell 1. En majoritet av respondenterna, 

85 %, hade arbetat i företaget de representerade i över fem år, medan 4 % 

hade arbetat i mindre än två år.  
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Tabell 1. Fördelning av ålder och kön för respondenterna. 

Ålder Kvinnor Män Alla 

30-39 år 3 1 4 

40-49 år 4 3 7 

50-59 år 5 8 13 

60-69 år 3 9 12 

70-79 år 6 2 8 

80+ år 1 0 1 

Ej angett 1 0 1 

Totalt 23 23 46 

3.1.1 Verksamheterna om vattensituationen 

Resultatet av respondenternas svar om vattenbristen visade att den största 

andelen ansåg att vattenbrist inte var en naturlig avvikelse. De flesta höll 

med om att vattenbrist var något att oroa sig för på längre sikt. Att vi 

kontinuerligt kommer att uppleva år av svår vattenbrist höll de flesta med 

om. Resultatet kring vattenbristens koppling till klimatförändringarna gav 

mer spridda resultat. Störst andel svarade att de höll med om att det fanns ett 

samband (figur 1).  

 

Figur 1. Resultat i procent där respondenterna fick ange i vilken grad de höll med om att vattenbrist 
orsakas av klimatförändringar. 

På en kunskapsfråga i enkäten om under vilken säsong mängden nederbörd 

har störst påverkan på vattenresursen svarade 69 % rätt att perioden 

november till februari har störst påverkan, medan 13 % var osäkra (figur 2).  
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Figur 2. Resultat i procent där respondenterna ombads svara på vilken av angivna säsonger 
nederbörden har störst påverkan på vattenresursen.  

Respondenterna ombads fylla i vilken åtgärd som de ansåg ha störst effekt 

för att minska risken för vattenbrist. Tekniska lösningar och förändrat 

beteende fick flest svar med 37 % respektive 35 %. Av respondenterna valde 

26 % att svara på flera alternativ och av dem fyllde de flesta i alternativen 

tekniska lösningar och beteende. Ingen svarade samarbete med fastlandet, 

medan 2 % svarade vet inte.  

Av respondenterna var det 43 % som ansåg att den offentliga sektorn bar 

störst ansvar för anpassning till vattenbrist. Det var 22 % som ansåg att 

jordbruket bar störst ansvar medan 9 % svarade turism- och 

besöksnäringarna. Golfanläggningar eller idrotts- och fritidsanläggningar var 

det ingen som svarade, däremot var det 15 % som svarade vet inte.  

3.1.2 Påverkan på verksamheterna 

Resultatet på frågan om företagen påverkats av vattenbrist var fördelningen 

ganska jämn, 54 % hade påverkats och 43 % hade inte påverkats. Störst 

andel upplevde enligt resultatet från enkäten att gästerna var ganska eller 

mycket medvetna om rådande vattensituation (figur 3). Gästerna upplevdes 

inte efterfråga vattenåtgärder i högre grad än tidigare. När det handlade om 

att informera gästerna om rådande situation svarade 96 % att de aktivt 

informerade gästerna och 4 % att de inte gjorde det.  
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Figur 3. Resultatet i procent från enkäten där respondenterna fick svara på hur de upplevde gästernas 
medvetenhet om rådande vattensituation.  

3.1.3 Åtgärder 

På frågan om huruvida respondenterna i sina respektive verksamheter hade 

förändrat sin hantering av vatten till följd av vattenbrist, svarade 65 % av 

respondenterna att de hade gjort förändringar medan 26 % inte hade gjort 

det. Resultatet visade att 7 % planerade att genomföra förändringar och att  

2 % var osäkra. Av de som svarade att de hade ändrat eller planerade att 

ändra hanteringen valde de flesta att lämna en kommentar. Figur 4 visar 

sammanställt resultat för åtgärder inom olika kategorier. De flesta svarade att 

de genom information hade förändrat hanteringen av vatten. En annan åtgärd 

som var vanligt förekommande var att samla regnvatten och vatten från till 

exempel dusch, torktumlare och överblivet tevatten. Snålspolande kranar och 

att begränsa eller helt avstå från att vattna var andra svar.   

 

Figur 4. Resultat i procent som genomfört åtgärder inom olika kategorier där respondenterna fick 
svara på hur de ändrat eller planerar att ändra hanteringen av vatten.  
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3.2 Intervju 
Fyra intervjuer gjordes med representanter från camping- och 

hotellverksamheter. Nedan följer en sammanställning av de svar som gavs i 

intervjuerna.  

3.2.1 Utveckling de senaste åren 

Under de senaste åren hade verksamheter varit tvungna att göra förändringar 

på grund av vattenbristen. Bevattning av gröna ytor hade begränsats och 

förbud mot att fylla pooler hade lett till att havsvatten började användas som 

poolvatten. Alla intervjuade sade att de hade arbetat med vattenfrågor i 

många år, men att arbetet under de senaste åren hade intensifierats. 

Tankesättet hade ändrats och det hade blivit en fråga som alla kände till. 

Personalen upplevdes som medvetna om problemen och alla företagen 

arbetade med att informera sin personal om situationen. Utbildningarna 

skedde både som introduktion för nyanställda och på plats vid 

anställningsstart och handlade om att personalen skulle vara bra förebilder. 

En viss variation av personal på grund av verksamheternas koncentration 

under sommaren upplevdes som svårt när det gällde att få in ett beteende på 

kort tid. Det hade märkts en generellt ökad medvetenhet och återkommande 

gäster upplevdes vilja hjälpa till och bidra med en förändring.  

3.2.2 Åtgärder 

Information till gästerna om att spara på vatten var något som förekom hos 

samtliga medverkande verksamheter som intervjuades. Innan ankomst 

informerades gästerna om vattensituationen och vid ankomst delades foldrar 

ut vid incheckning som innehöll information och fakta. Alla hade 

information i form av skyltar, dekaler eller planscher med uppmaning om att 

vara sparsam med vatten i rum, vid disk, duschar och i gemensamma 

utrymmen. Bland campingplatser hade det förekommit anpassade 

gemensamma informationskampanjer om att spara på vatten. En respondent 

betonade vikten av att upprepa information genom påminnelser. Att påverka 

gästerna till en beteendeförändring genom att informera ansågs vara 

effektivt. De menade att gästerna då själva kanske inte är medvetna om att de 

faktiskt minskar på vattenkonsumtionen.  

Investering av sparventiler i kranar och duschar hade gjorts och kranar där 

luft blandas in så att trycket upplevs nästan likadant fast det används mindre 

mängd vatten. Kranar som stängs om man inte aktivt håller i kranhandtaget 

är en förändring som innebär att det inte går att diska under rinnande vatten, 

utan istället måste vatten tappas upp. Den förändringen ansågs vara en 

effektiv åtgärd och som en av verksamheterna uppgav hade medfört en 

besparing på ca 20 % per år. En verksamhet hade tryckknapp på duscharna 

och två av verksamheterna hade infört betalsystem för duschar. En uppgav 

att de tidigare upplevde problem med tryckknapp då en del gäster band fast 

tryckknappen så att den var intryckt hela tiden, vilket gjorde att åtgången på 
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vatten var stor. Att ta betalt för dusch har varit väldigt effektivt och de såg en 

större effekt när det var kopplat till en liten kostnad. Snålspolande toaletter 

hade installerats och i en verksamhet ställdes mängden vatten som spolades 

aktivt in. I verksamheten hade snålspolande toaletter testats tidigare men 

eftersom gäster då spolade två gånger ökade vattenförbrukningen istället. 

Därför återgick verksamheten till vanliga toaletter som ställdes in på att 

använda minsta mängd vatten.  

En verksamhet har tidigare byggt ett eget vattenverk och en annan har anlagt 

dammar för vatten som används vid bevattning. En tredje verksamhet 

använde havsvatten i pool och spolade toaletterna i samtliga servicehus med 

havsvatten som är returvatten från poolen. En investering som inneburit en 

besparing på ca 3000 m³ per år. Problem vid lågvatten hade gjort att 

ytterligare installationer av bland annat en cistern hade fått göras liksom 

system för att kunna koppla in kommunalt vatten i händelse av strömavbrott.  

För rengöring har effektiviseringar gjorts genom rätt dosering av 

rengöringsmedel och rätt mängd vatten. När det gällde rengöring av WC-

klosetter för användning i husvagnar och husbilar, investerade en verksamhet 

under 2018 i två maskiner som placerades på anläggningen. Istället för att 

gästen själv tvättar toalettkassetten tas den till en maskin som tömmer och 

rengör genom automatiserad dosering och rengöring. Det är bekvämt för 

gästen samtidigt som det sker en vattenbesparing.  

3.2.3 Inspiration till åtgärder 

Vanligast var att komma på lösningar själv och genom att testa olika 

lösningar komma fram till vad som gav störst besparing. Lång erfarenhet, att 

lära känna människor och att utgå från sig själv beskrevs som sätt att komma 

på nya lösningar liksom att våga testa nytt och bryta gamla vanemönster. Ett 

bra samarbete med leverantörer gjorde att nya lösningar kunde testas. 

Lärdom hade tagits från hur det har sett ut historiskt i området. Utåt sett har 

tips kommit från liknande anläggningar lokalt och i övriga Sverige. 

Inspiration har också funnits i torrare områden kring Medelhavet. En 

verksamhet har tagit emot studiebesök från andra företag för att dela med sig 

av egna erfarenheter.  

3.2.4 Utveckling framåt 

Information var något som fortsättningsvis ansågs skulle vara en stor del men 

som också uppgavs kunna bli ännu bättre. Arbete skulle göras med att 

underhålla det som fanns. Åtgärder som skulle genomföras och var planerade 

handlade om renovering av servicehus där modern utrustning skulle 

installeras för att spara på vatten. Nya effektiva kranar skulle installeras i 

befintliga servicehus. Planer fanns för åtgärder som att ta vatten från havet 

och rena till dricksvatten i avsaltningsverk. Möjligheten att använda 



 

 

12 

 

rejektvatten1 från reningsverk undersöktes och som i ett första steg skulle 

användas för bevattning. En lösning som långsiktigt kunde leda till 

anläggning av våtmarker och att så småningom bli självförsörjande på vatten.  

Att få till ett förändrat beteende och att öka medvetenheten genom mer 

information och upplysning sågs som fortsatt viktigt framöver. Det ansågs 

finnas ett ansvar hos alla som säljer logi på Öland att informera. 

Gemensamma informationskampanjer har funnits men det önskades ett 

helhetsgrepp på regional nivå för att kunna ge större utslag. Det upplevdes ge 

en tyngd i informationen om kommuner och länsstyrelse stod bakom. Mer 

samarbete mellan kommunerna i regionen efterfrågades. Idén om en 

gemensam vattenledning i regionen fanns.  

Incitament för att spara på vatten efterfrågades. Framförallt att höja 

förbrukningsavgiften på vatten sågs som en viktig åtgärd för att minska 

vattenförbrukningen. Förbrukningskostnaden för vatten ansågs vara för låg i 

relation till den fasta kostnaden. En av de intervjuade uttryckte att det ska 

vara kännbart och kosta att göra av med vatten. En annan menade att fler 

verksamheter borde ta betalt för vatten för att lyfta värdet av resursen och 

uppmärksamma att det är en begränsad resurs.  

4 Diskussion 

Inom logiverksamheter på Öland fanns en medvetenhet om vattensituationen 

och generellt ansågs vattenbrist inte vara en naturlig avvikelse. Det fanns en 

oro angående vattenbrist och det hölls med om att återkommande perioder av 

vattenbrist var att vänta. De resultaten motsvarade detsamma som Foghagen 

& Alriksson (2019) fann i sin studie.  

Kunskapen om grundvattenbildning har inte förbättrats jämfört med studien 

av Foghagen & Alriksson (2019) trots rapportering om vattensituationen på 

Öland. I den här enkäten svarade 69 % rätt på kunskapsfrågan om vilket 

period under året nederbörden har störst påverkan på vattenresursen medan 

andelen respondenter inom turismsektorn med rätt svar i tidigare studie var 

73 %.  

Drygt hälften (54 %) av de som svarade på enkäten hade påverkats av 

vattenbrist och flera hade genomfört åtgärder i vattenhanteringen (65 %). 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de arbetade med vattenfrågan i 

verksamheterna och att de hade gjort det under många år innan den akuta 

vattenbristen som rådde 2016. De flesta verksamheterna arbetade med 

vattenfrågan på något sätt. Enligt enkäten informerade 96 % aktivt gästerna 

om vattensituationen och det visar på verksamhetsutövarnas medvetenhet om 

                                                 

1 Rejektvatten är det vatten som skiljs ut vid avvattning av avloppsslammet i ett reningsverk. 
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vattensituationen och deras vilja att sprida information om läget till gästerna. 

Resultatet var överensstämmande med det från intervjupersonerna.  

Genom enkäterna framkom att gästerna upplevdes som ganska eller mycket 

medvetna, men att de inte efterfrågade åtgärder i högre grad än tidigare. Hos 

intervjupersonerna fanns en annan uppfattning om gästernas medvetenhet 

och de såg istället en ökad medvetenhet och ett ökat engagemang. Att 

resultatet skiljde kan bero på att gästerna kan ha uppfattats som mer 

medvetna eftersom information i hög grad gavs aktivt till gästerna. Hos 

återkommande gäster upplevdes det finnas ett ökat engagemang i frågan och 

en vilja att göra rätt. Det kan relateras till att det kan bildas ett emotionellt 

band till en plats som kan leda till ett större ansvar för den lokala miljön 

enligt Chui, Lee & Chen (2014). 

Ett förändrat beteende ansågs enligt enkäten ha stor betydelse för att minska 

risken för vattenbrist. Det överensstämmer med resultatet från intervjuerna. 

Inställningen till den stora betydelsen av beteendeförändring kan kopplas till 

det informativa förhållningssätt som många verksamheter hade. 

Informationsspridning får ses som en stor del i att uppmuntra och påverka 

såväl gäster som personal till att vara sparsamma med vatten. Av de 

förändringar som gjorts i verksamheterna var information något som återkom 

i enkätsvaren och genomgående hos samtliga intervjuade. Information är en 

åtgärd utan någon större investeringskostnad och något som alla 

verksamheter kan ägna sig åt. 

En stor andel svarade i enkäten att de samlade vatten och då framförallt 

regnvatten för bevattning. De bevattningsförbud som införts kan vara en 

bidragande förklaring till att vatten samlats för användning vid bevattning. 

Andelen förändringar inom kategorin ingen eller begränsad bevattning kan 

också förklaras av bevattningsförbud. Nära hälften av de som genomfört eller 

planerade förändringar svarade att de samlade vatten. Det resultatet skiljde 

från intervjuerna där det istället talades mer om lösningar i gemensamma 

utrymmen som servicehus, toaletter och duschar.  

Tekniska lösningar ansågs också vara viktiga och ha stor effekt för att 

minska risken för vattenbrist. I verksamheterna hade investeringar i tekniska 

lösningar resulterat i stora vattenbesparingar. Det har varit större 

investeringar som eget vattenverk, dammar för bevattning och havsvatten i 

pooler och toaletter. Byte av kranar och duschmunstycken till snålspolande 

alternativ var vanligt förekommande. Samtliga verksamheter som 

intervjuades och 20 % av verksamheterna som deltog i enkäten hade i olika 

grad bytt eller planerade att byta kranar och duschmunstycken. Att byta ut 

kranar, duschmunstycken eller toaletter innebär en kostnad för 

verksamheterna och ger en vattenbesparing utan att gästerna märker någon 

större skillnad. Ventiler på kranar och duschmunstycken, kranar där luft 

blandas in i vattnet eller kranar som aktivt måste hållas i med handen för att 
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spola var olika lösningar som uppgavs. Tekniska lösningar som är 

vattenbesparande men som påverkar gästerna är betalningssystem för 

duschar. Att ta betalt för duschar har minskat vattenanvändningen i 

verksamheterna som ett resultat av att duschtiden blivit kortare när det 

medfört en liten kostnad för gästerna. Tekniska åtgärder kan vara 

vattenbesparande och samtidigt energibesparande och innebära en 

ekonomisk besparing enligt Styles, Schoenberger & Galvez-Martos (2015). 

En förändring som varit vattenbesparande och dessutom bekväm för gäster 

har varit investering av rengöringssystem för WC-klosetter i husbil och 

husvagn. Ett automatiserat system som anpassar mängden rengöringsmedel 

och vattenmängd. Olika verksamheter har olika förutsättningar att göra 

förändringar beroende på storlek på verksamheten.  

Under intervjuerna nämndes att gemensamma informationskampanjer 

förekommit och att det framöver önskades ett helhetsgrepp på regional nivå. 

Efterfrågan på incitament från myndigheternas sida fanns för att på så sätt få 

fler att medvetet spara på vatten. Enligt resultatet från enkäten ansågs den 

offentliga sektorn ha störst ansvar för anpassning till vattenbrist följt av 

jordbruket och turistnäringen. Det resultatet skiljer från tidigare studie som 

visade att jordbruk och turism ansågs ha störst ansvar och offentlig sektor 

kom på femte plats (Foghagen & Alriksson 2019). Kommunerna på Öland 

har bland annat anlagt nya vattenverk för att trygga vattenförsörjningen 

vilket kan ha påverkat och förstärkt förtroendet för den offentliga sektorn hos 

turistverksamheterna. Intervjupersonerna uttryckte ändå att det fanns ett 

ansvar hos turistnäringen och särskilt hos logiverksamheter på ön. Det fanns 

ett engagemang och planering för såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar 

inom vattenhanteringen i verksamheterna. 

Enligt resultatet från enkäten var, av de förändringar som gjorts och planerats 

i verksamheterna, information det allra vanligaste följt av att samla vatten 

och installering av snålspolande kranar. Den vattenhantering och de 

förändringarna som har gjorts och planerats i verksamheterna har ofta varit 

egna lösningar som de hittat på genom att testa sig fram och utgå från sig 

själva. För information fanns en del gemensamma initiativ, men inte för 

tekniska lösningar. De tekniska lösningarna verkar främst vara förändringar i 

liten skala och starkt fokuserade på den egna verksamheten. Verksamheterna 

delade med sig av erfarenheter men det fanns inga tydliga gemensamma 

lösningar eller samarbeten. Många av logiverksamheterna på Öland är 

småföretagare. Verksamheterna är i vissa områden lokaliserade nära 

varandra, framförallt på norra delen av ön. Storskaliga lösningar kan där vara 

aktuella.  
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4.1 Metoddiskussion 
Risk för missförstånd och tolkningsmöjligheter finns inom all 

kommunikation och begrepp kan ha olika innebörd för olika människor. Vid 

postenkät som metod där enkäten besvaras enskilt kan respondenten i lugn 

och ro tänka igenom och svara på frågorna. Däremot ges inte möjligheten 

förtydliga oklarheter eller ställa uppföljande frågor. På fråga nio och tio i 

enkäten som exempel efterfrågas ett svar av olika alternativ där respondenten 

kunde tolka flera svar som mest lämpliga och därmed välja fler alternativ. 

Frågor som kunde ha behandlats i undersökningen, och som ger möjlighet för 

framtida undersökning, var om det fanns någon skillnad mellan de som har 

egen vattenförsörjning eller de som har kommunalt vatten.  

5 Slutsatser 

Verksamheterna inom turistnäringen på Öland var medvetna om 

vattensituationen. Information ansågs vara en stor del i att öka 

medvetenheten hos gäster. Inom turistnäringen på Öland informerades 

besökare aktivt om vattensituationen. Utveckling av samordnade 

informationskampanjer inom branschen eller på regional nivå med 

myndigheter som avsändare kan vara ett sätt att bredda kommunikationen 

och få fler turister att uppmärksamma vikten av att spara på vatten. 

Beteendeförändring och tekniska lösningar ansågs ha störst effekt för att 

minska risken för vattenbrist. Den offentliga sektorn hölls till största del 

ansvariga för tillgången till vatten på Öland. Vattenbesparande åtgärder som 

har gjorts i verksamheter och som ansågs ha varit effektiva:  

 

 Information om att vara sparsam med vatten 

 Snålspolande kranar och duschmunstycken (ventiler, luftning, 

självstängande) 

 Samla regnvatten för bevattning 

 Snålspolande toaletter 

 Betalsystem för duschar 

 Rengöringssystem för WC-klosetter 

 

Långsiktiga lösningar för att trygga vattenförsörjningen i verksamheter har 

varit anläggning av dammar, eget vattenverk och användning av havsvatten i 

pooler och toaletter. Mindre effektiva åtgärder var tryckknapp på duschar 

och snålspolande toaletter. Olika lösningar passar olika bra beroende på 

inriktning och storlek på verksamheten och bör anpassas därefter.  

Relativt enkla lösningar som snålspolande kranar hade installerats i 20 % av 

verksamheterna. Fler kan bidra till att minska vattenanvändandet genom att 

investera i enkla lösningar samtidigt som möjligheter finns för 

verksamheterna att samarbeta kring mer storskaliga tekniska lösningar.  
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7 Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät 

Bilaga 2 – Mall för intervjufrågor  

 

 

 

 



 

 

1 

 

Bilaga 1 - Enkät 
 

 

1. Vilket är ditt kön: Kvinna Man 

 

2. Födelseår:  

 

3. Antal år du arbetat i företaget: 

            < 2 år     2-5 år           > 5 år 

 

4. Vattenbristen är tillfällig (en naturlig avvikelse): 
Håller inte med                Håller helt med 

1 2 3 4 5                        Vet inte

   

   

5. Vattenbrist är inget att oroa sig för på längre sikt: 
Håller inte med                Håller helt med 

1 2 3 4 5                        Vet inte

   

 

6. Vattenbristen orsakas av klimatförändringar: 
Håller inte med                Håller helt med 

1 2 3 4 5                        Vet inte 

 

   

7. Vi kommer kontinuerligt att uppleva år av svår vattenbrist: 
Håller inte med                Håller helt med 

1 2 3 4 5                        Vet inte

   

 

8. Störst påverkan på vattenresursen har mängden nederbörd under följande 

säsong: 
        Mars-juni          juli-oktober november-februari          Vet inte 

 

9. Följande åtgärd har störst effekt för att minska risken för vattenbrist: 
a. Tekniska lösningar (t.ex. avsaltning) 

b. Samarbete med fastlandet (t.ex. vattenledning till Öland) 

c. Förändrat beteende vad gäller konsumtion av vatten 

d. Vet ej 

Bakgrundsinformation 

    

 

Värdera följande påståenden: 



 

 

1 

 

 

 

10. Vem anser du bär störst ansvar för anpassning till vattenbrist? (Välj ett 

alternativ) 
a. Jordbruket 

b. Turism- och besöksnäringarna 

c. Golfanläggningar 

d. Idrotts- och fritidsanläggningar 

e. Offentlig sektor (kommun, länsstyrelse) 

f. Annan privat sektor (vid sidan av turism eller jordbruk) 

g. Vet ej 

 

11. Har den organisation/det företag du representerar påverkats av årets 

vattenbrist? 
    Ja  Nej       Vet inte 

 

12. Har ni aktivt informerat gästerna om rådande vattensituation? 
    Ja  Nej       Vet inte 

 

13. Hur medvetna om rådande vattensituation upplever du att era gäster har 

varit? 
Mycket medvetna           Ganska medvetna     Inte särskilt medvetna                 Vet inte 

 

14. Har sommarens gäster, i högre grad än föregående år, efterfrågat 

vattenåtgärder? 
    Ja  Nej       Vet inte 

 

15. Har din organisation/ditt företag förändrat sin hantering av vatten till följd 

av vattenbrist? 
      Ja                      Nej Vi planerar för en förändrar hantering

       Vet inte 

 

16. Om ja eller planerar, på vilket sätt har ni ändrat/planerar ni att ändra 

hanteringen av vatten?________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 

Tack för din medverkan! 

Vattenhantering. Svara på följande: 



 

 

1 

 

Bilaga 2 – Mall för intervjufrågor  

 

 Har vattenbristen de senaste åren påverkat er verksamhet? 

 Har medvetenheten kring vattenfrågan förändrats på något sätt hos er 
som företag under de senaste åren? 

 

- anställda, personal?  

- gäster, besökare? 

 

 Har ni förändrat hanteringen av vatten genom åtgärder? 

 

- effektiva?  

- mindre effektiva?  

 

 Var inhämtas information om åtgärder eller lösningar? 
 

 Planerar ni några åtgärder framöver? 

 Hur skulle ert arbete med vatten kunna utvecklas? 

 Har du några funderingar om hur du skulle vilja att vattenfrågan på 
Öland hanteras? 

 

 

 


