
 

  

 
 
 
 

INSTITUTIONEN FÖR TEMATISK UTBILDNING OCH 
FORSKNING 

 
 
 
 
 

EXAMENSARBETE 
C-UPPSATS 

 
 
 
 
 

Utvecklingsmöjligheter i recipientkontrollarbetet vid SMHI 
Exempel på statistiska metoder och modellanvändning som verktyg i 

miljöövervakningen 
 

Kristina Oskarsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linköpings Universitet, Campus Norrköping, Miljövetarprogrammet, 
601 74  NORRKÖPING 

 
 



 

Rapporttyp
Report category

       Licentiatavhandling
       Examensarbete

AB-uppsats
  X     C-uppsats
       D-uppsats
       Övrig rapport

       ________________

Språk
Language

  X     Svenska/Swedish
       Engelska/English

      ________________

Titel
Utvecklingsmöjligheter i recipientkontrollarbetet vid SMHI - Exempel på statistiska metoder och modellanvändning som verktyg i
miljöövervakningen

Title
Development possibilities in the recipient control at SMHI – Examples of statistical methods and use of models in the environmental surveying.

Författare  Kristina Oskarsson
Author

Sammanfattning
I denna uppsats behandlas recipientkontrollen i kustområden och hur den skulle kunna utvecklas. SMHI är en av de aktörer som i egenskap av
konsult bidrar med sin kompetens genom att utföra provtagningar och datapresentation för kunders räkning längs de svenska kusterna.

Syftet med studien är att utreda om kunderna upplever och uttrycker ett behov att få hjälp med att tolka information från recipientkontrollen. För
att utreda vad kundernas behov och önskemål är gjordes en enkätundersökning, vilken gick ut till samtliga medlemmar av Kalmar
Kustvattenkommitté, västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund, Öresunds vattenvårdsförbund, Blekingekustens vattenvårdsförbund samt
Bohuskustens vattenvårdsförbund.

Med utgångspunkt från avnämares behov kommer jag att undersöka möjligheterna att förbättra informationsförmedlingen med hjälp av statistiska
analysmetoder och SMHI:s eget modellverktyget Kustzon 2.1. Användningen av statistiska hjälpmedel i samband med recipientkontrollen är inte
så utbredd på SMHI idag. Därför ansåg jag att denna aspekt var särskilt intressant att titta närmare på. I studien ger jag förslag till analysmetoder
(Mann-Whitneys test, Kendalls tau samt trendtest enligt Mann-Kendall) som kan bli användbara i recipientkontrollarbetet.

I diskussionsdelen förs ett resonemang kring vilka möjligheter och begränsningar som visat sig med de analysmetoder som tagits upp.
Diskussionsdelen avslutas med några konkreta förslag till förbättringar på just SMHI:s redovisning av recipientkontrollen

Abstract

ISBN
_____________________________________________________
ISRN  LIU-ITUF/MV-C--02/29--SE
_________________________________________________________________
ISSN
_________________________________________________________________
Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

Handledare    Per Sandén
Tutor

Nyckelord
Recipientkontroll, SMHI, miljöövervakning, statistisk analys, enkätundersökning, kustvattenkontroll

Keywords

Datum  2002-08-12
Date

URL för elektronisk version

http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/

Institution, Avdelning
Department, Division
Institutionen för tematisk utbildning och forskning,
Miljövetarprogrammet
Department of thematic studies,
Environmental Science Programme



Kristina Oskarsson  02-08-09 
Miljövetarprogrammet 
 

 1  

 
 
Förord 
 
Vatten och vattenfrågor har nog alltid intresserat mig på ett eller annat sätt, från barnsben med 
upptäcktsfärder i skog och mark. Det har också varit ett återkommande tema under min ut-
bildning. Under min praktikperiod på SMHI fick jag möjlighet att fortsätta i dessa spår. Jag 
kom bl.a. i kontakt med recipientkontrollarbetets kunder i samband med den enkätunder-
sökning jag genomförde. Denna typ av kontakt var relativt ny för mig, och mycket givande 
och lärorik. Från undersökningen kändes det ganska naturligt att gå vidare med denna upp-
sats.  
 
Jag vill tacka alla dem som stöttat mig under uppsatsarbetet och tänkte nämna några av dem 
här. Min handledare Per Sandén vid Linköpings Universitet som varit ett pålitligt stöd och 
bollplank, som hjälpt mig avgränsa studien så att den blev hanterlig och genomförbar. Tack 
till Kjell Wickström vid SMHI som bidragit med uppslag och idéer om ämnet, och för att du 
hjälpt mig på vägen med material och kritik. 
 
Cecilia Ambjörn för din hjälp under arbetets gång med värdefulla synpunkter inte minst när 
det gällde min enkätundersökning. Ditt tålamod och glada humör gick inte att ta fel på och var 
ofta ganska smittsamt också. Anna Karlsson för överseende med min ihärdiga frågvishet om-
kring Kustzonsystemet. Bo Juhlin och Björn Becker som lät mig följa med på en underbar tur 
i Göteborgs skärgård med mätningsfartyget Sensor. Slutligen också ett tack till min studie-
kamrat Karin Berg för dina uppmuntrande kommentarer som kom så lägligt just när jag hade 
en svacka i motivationen. 
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats behandlas recipientkontrollen i kustområden och hur den skulle kunna ut-
vecklas. SMHI är en av de aktörer som i egenskap av konsult bidrar med sin kompetens ge-
nom att utföra provtagningar och datapresentation för kunders räkning längs de svenska kus-
terna.  
 
Syftet med studien är att utreda om kunderna upplever och uttrycker ett behov att få hjälp med 
att tolka information från recipientkontrollen. För att utreda vad kundernas behov och 
önskemål är gjordes en enkätundersökning, vilken gick ut till samtliga medlemmar av Kalmar 
Kustvattenkommitté, västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund, Öresunds vattenvårdsförbund, 
Blekingekustens vattenvårdsförbund samt Bohuskustens vattenvårdsförbund. 
 
Med utgångspunkt från avnämares behov kommer jag att undersöka möjligheterna att 
förbättra informationsförmedlingen med hjälp av statistiska analysmetoder och SMHI:s eget 
modellverktyget Kustzon 2.1. Användningen av statistiska hjälpmedel i samband med 
recipientkontrollen är inte så utbredd på SMHI idag. Därför ansåg jag att denna aspekt var 
särskilt intressant att titta närmare på. I studien ger jag förslag till analysmetoder(Mann-
Whitneys test, Kendalls tau samt trendtest enligt Mann-Kendall) som kan bli användbara i 
recipientkontrollarbetet.  
 
I diskussionsdelen förs ett resonemang kring vilka möjligheter och begränsningar som visat 
sig med de analysmetoder som tagits upp.  
Diskussionsdelen avslutas med några konkreta förslag till förbättringar på just SMHI:s 
redovisning av recipientkontrollen.  
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1 Introduktion  
 
Dagens miljöövervakning i Sverige är uppbyggd av flera olika parallella kontrollsystem. 
Även om kontrollsystemen utgör en helhet är integrationen mellan dem inte särskilt påtaglig. 
Det statligt finansierade nationella kontrollprogrammet har till uppgift att följa upp till vilken 
grad de nationella miljömålen uppfylls. Programmet delas upp i tio programområden som 
t.ex. luftmiljö, kust och hav och odlingslandskap. 
 
På lokal nivå finns de kontrollprogram som utförs av verksamhetsutövare (t.ex. industrier och 
kommunala reningsverk), som rapporterar resultaten till respektive tillsynsmyndigheter. 
Denna kontroll är nog så viktig och sammantaget blir den minst lika omfattande som det 
nationella programmet. Fokus i de lokala programmen skiljer sig från det nationella genom att 
varje delområde behandlas för sig utan nationell samordning. Parallellt med detta ingår också 
kommunernas och företagens egenkontroller som en del i miljöövervakningen. 
 
Införandet av EU:s nya ramdirektiv för vatten kommer att innebära ytterligare ett 
kontrollsystem. Detta kommer att ha en lokal prägel med indelning i distrikt efter 
avrinningsområden (www.environ.se). 
 
I denna uppsats kommer jag att uppehålla mig vid recipientkontrollen d.v.s. den del av 
miljöövervakningen som rör kontroll av vatten och utförs för att kontrollera verksamheters 
påverkan på vattenmiljön. Då sjöar, vattendrag och hav är mottagare av föroreningar innebär 
recipientkontrollen att mätningar utförs för att kvantifiera dessa föroreningar. Kommuner och 
företag vars verksamhet genererar utsläpp av den här typen, är skyldiga enligt lag att 
genomföra mätningar. För att administrera kontrollerna går verksamhetsutövarna vanligtvis 
samman och bildar vattenvårdsförbund med övriga intressenter som t.ex. yrkesfiskare. 
 
I kap 26, §19 Miljöbalken första och andra stycket står att läsa om kontrollprogram: 
”Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för 
människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten 
för att motverka eller förebygga sådana verkningar.  
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna 
undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens 
påverkan på miljön”(Rubensson 1999).  
 
Verksamhetsutövaren har alltså krav på sig att känna till vilka konsekvenser just deras 
verksamhet orsakar. De som bedriver verksamhet som kräver recipientkontroll har dock inte 
alltid de resurser som krävs för att genomföra densamma. Det är vanligt att man lägger ut 
arbetet på någon konsult. Detta är särskilt vanligt när det gäller provtagning till havs. 
 
1.1 Bakgrund till studien 
Denna studie har växt fram som ett uppdrag åt SMHI på avdelningen Mkt (Miljökonsult 
teknik) under affärsområdet Miljö och Energi. Avdelningen utgör en av huvudaktörerna vad 
gäller recipientkontroll längs de svenska kusterna. På uppdrag av SMHI har jag genomfört en 
enkätundersökning rörande arbetet med recipientkontroll.  
 
SMHI:s roll som konsult gentemot ett antal vattenvårdsförbund är att bidra med sin 
kompetens genom att utföra provtagningar och datapresentation (helt eller delvis). De berörda 
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områdena är idag Kalmar läns kustvatten, västra Hanöbukten, Blekinge-, Öresunds- och 
Bohus kusten. Informationens omfattning till de olika förbunden skiljer sig i viss mån, men en 
tryckt relativt omfattande årsrapport har varit gemensam för samtliga. Rapporteringen från 
SMHI:s sida är i dagsläget under omstrukturering. Som det ser ut nu är det troligt att själva 
årsrapporterna blir mindre omfattande och att de fokuseras mer på hela områden och mindre 
på enskilda mätpunkter. Idag satsat SMHI dock inte så hårt på att analysera resultaten varför 
jag valde att titta närmare just på detta område.  
 
Kontrollarbetet i Sverige idag genererar ett stort datamaterial och är därmed en mycket 
värdefull källa till information. Recipientkontrollen kan därmed ses som ett viktigt led i 
miljöövervakningen. Eftersom medlemmarna i de vattenvårdsförbund, som är SMHI:s 
kunder, representerar så vitt skilda verksamhetsområden är det naturligt att det finns 
variationer i ambitionsnivå och vad man vill lägga fokus på. Detta kan också innebära ett 
dilemma för utföraren.  
 
1.2 Syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka om avnämare (medlemmar i vattenvårdsförbund) 
upplever och uttrycker ett behov att få hjälp med att tolka information från 
recipientkontrollen. Med utgångspunkt från avnämares behov kommer jag att undersöka 
möjligheterna att förbättra informationsförmedlingen via: 
1. Användning av presentationsverktyget Kustzon 2.1, vilket redan finns på SMHI men som 
hittills inte använts i recipientkontrollen. 
2. Tre olika statistiska test (Mann-Whitneys test, Kendalls tau samt trendtest enligt Mann-
Kendall). 
 
Min förförståelse är att fler analyser och förklaringar kan öka förståelsen och därmed utvidga 
användningsmöjligheterna av recipientkontrollens resultat. Jag ville undersöka om det fanns 
fog för denna uppfattning.  
 
För att klarlägga avnämarnas behov och önskemål genomför jag en enkätundersökning.  De 
frågor jag ställt till avnämarna uttryckts på en generell nivå utan att gå in på några specifika 
miljöproblem. När det gäller de konkreta analyserna har jag valt att inrikta mig mot och 
exemplifiera med närsaltsproblematiken.  
 
Uppsatsen skall alltså belysa hur avnämarna skall få mesta möjliga nytta av det arbete med 
recipientkontrollen som redan är gjort.  
 
Jag fokuserar i denna uppsats på hur datamaterialet analyseras. Även om resultaten analyseras 
på ett tillfredställande sätt så räcker inte detta för en fullgod informationsförmedling. En 
sakkunnigs tolkning samt en pedagogisk presentation är lika centrala. Hur tolkning och 
presentation konkret bör läggas upp tillhör inte kärnan i min uppsats, men kommer att beröras 
i diskussionsavsnittet.  
 
Det perspektiv jag valt bygger på mitt eget intresse och är ett bland flera möjliga synsätt. Då 
SMHI enbart utför recipientkontroll i kustvattenområden, begränsas arbetet till detta och utgår 
även från SMHI:s resurser vad gäller analysverktyg.  
 
Uppsatsen riktar sig till alla som utför recipientkontrollarbete eller liknande miljöövervak-
ning, samt övriga som har intresse av detta område. Förhoppningen är att rapporten ska ge 
läsaren behållning som ett exempel på en mer generell nivå trots den avgränsning som gjorts.  
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2 Teoretisk bakgrund 
För att förstå vilken information vi kan få ut av det datamaterial som recipientkontrollarbetet 
genererar behövs kunskaper inom flera områden. Dels behövs kunskap om kustområdenas 
speciella förutsättningar och hydrodynamiken d.v.s. vattenutbytet. För det andra är det viktigt 
att känna till processer i miljön som t.ex. näringsämnenas kretslopp. Hit hör också att reflek-
tera över hur människan påverkar dessa cykler. Det är också viktigt att beakta på vilken skala 
i tid och rum dessa processer finns och vilka möjligheter vi har att observera dem. För det 
tredje bör vi skaffa oss en uppfattning om möjligheter och begränsningar hos de 
analysverktyg, som vi har till vår hjälp. 
 
Det är väl känt att vattenutbytet spelar en viktig roll för kustområdens biologi. Håkansson 
med flera (1985) listar de drivande komponenterna som reglerar vattenutbytet enligt följande 
(sammanfattat): 
• Färskvattentillförsel (Q i m3/s), mest tydlig påverkan i små vikar med stora inflöden från 

t.ex. älvar. 
• Tidvatten, i Sverige är differenserna generellt mycket små (< 20 cm), men är av betydelse 

särskilt i grunda vikar på västkusten. 
• Vattenståndsvariationer, orsakar utskiftning av vatten vilket gör att medelvattendjupet ofta 

blir en relevant parameter i sammanhanget. 
• Språngskiktsvariationer, då varma lättare vattenmassor överlagrar kallare tyngre uppstår 

ett temperatursprångskikt även kallat en termoklin. Mellan saltare och tyngre vatten och 
sötare lättare vatten uppstår på samma sätt ett salthaltssprångskikt, en haloklin. Dessa kan 
vara mycket stabila och fungera som två bottnar eller glidytor. 

• Lokala vindar, verkar i alla kustrecipienter.  
• Termiska effekter, uppvärmnings och avkylningseffekter under t.ex. varma sommardagar 

eller kalla nätter, som orsakar täthetsskillnader och därmed vattenrörelser i grunda vikar. 
• Kustströmmar, dessa är storskaliga och påverkar mest de recipienter som har stor topogra-

fisk öppenhet. 
 
Vattenutbytet följer alltså ett mönster, som skiljer sig i stor utsträckning mellan olika kust-
sträckor på grund av deras skilda fysik.  
 
Med de processer som beskrivs ovan följer också naturliga variationer av vattnets kemiska 
sammansättning i tid och rum. Språngskikten kan vara avgörande för att koncentrationen av 
ämnen skiljer sig mellan olika djup, under vissa perioder. Det är då viktigt att beakta på vilket 
djup provtagning görs. Näringsämnen som fosfor och kväve har en snabbare omsättning 
jämfört med havsvattnets omsättningstid i medeltal (Schlesinger 1997). Det förekommer 
också stora skillnader i koncentrationen av näringsämnena beroende på djup. Näringsämnena 
dras ständigt ner från ytvattnet av sjunkande döda organismer och fekala partiklar till 
vattenmassor närmare botten (Schlesinger 1997).  
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Figur 1. En enkel skiss över kvävets kretslopp i havsvatten och kopplingar till kolets cykel. 

Kvävet är ett av de näringsämnen som kan begränsa primärproduktionen. 
 
Kretsloppen för de vanligaste näringsämnena fosfor och kväve skiljer sig mycket från var-
andra. Fosfor är unikt bland de viktigaste biogeokemiska elementen genom att inte före-
komma i gasform i någon större omfattning (Schlesinger 1997). Kväve bildar däremot en 
mycket vanlig, väldigt stabil gasmolekyl som bara några få organismer, vissa bakteriearter 
och cyanobakterier, kan tillgodogöra sig (Jones 1997). Denna kvävefixering kräver mycket 
energi och förkommer företrädesvis sommartid (se figur 1).  
 
Primärproduktionen i haven begränsas av tillgången på näringsämnen och produktionen är 
högst där tillgängligheten är stor (Schlesinger 1997). Vid ökad tillförsel av ett visst närings-
ämne kan ett annat bli det begränsande.  
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3 Metod 
I denna studie används en enkätundersökning för att få en övergripande uppfattning av vilka 
behov och önskemål det finns från avnämarnas sida. Att enkät valdes som metod berodde till 
stor del på det stora antalet medlemmar i vattenvårdsförbunden och den geografiska sprid-
ningen. Utifrån de önskemål som framkommit, går jag sedan vidare med att visa på ett antal 
exempel på användning av analysverktyg. Hur och i vilken utsträckning kan statistik och 
modeller vara till hjälp för att uppfylla avnämarnas behov och önskningar? 
 
3.1 Datainsamling: Enkät 
Postenkäter som metod har flera fördelar, respondenten kan svara när han eller hon har tid, 
man får ingen intervjuareffekt och det är lättare för respondenten att svara på frågor som kan 
vara känsliga (Christensen m.fl. 1998). En nackdel jämfört med t.ex. telefonintervjuer är att 
det i många fall blir lägre svarsfrekvens. Det kan också ta lång tid att samla in svaren och 
möjligheterna att följa upp frågor och förklara dem närmare är begränsad (Christensen m.fl. 
1998). 
 
Enkäten skickades via e-post till samtliga medlemmar av de aktuella förbunden: Kalmar 
Kustvattenkommité, västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund, Öresunds vattenvårdsförbund 
Blekingekustens vattenvårdsförbund samt Bohuskustens vattenvårdsförbund. Frågeformuläret 
utformades på likvärdigt sätt för de olika förbunden. Två frågor som gällde presentation med 
hjälp av hemsidor var dock borttagna i frågeformuläret som skickades till Öresunds vatten-
vårdsförbund då de saknar en sådan hemsida.  
 
Undersökningen kan benämnas semistrukturerad då frågor av olika struktureringsgrad använ-
des. Frågeformuläret bestod av frågor med och utan svarsalternativ och formen varierade för 
att minska risken för att respondenten skulle bli uttråkad mot slutet. Frågorna rörde sig om 
användbarheten av data, rapporteringens svårighetsgrad och omfattning m.m. (se bilaga 1). 
 
3.1.1 Tolkning 
Ur enkäterna görs en tolkning av de mest framträdande synpunkterna genom att leta efter 
nyckelord och återkommande åsikter. Den metod jag valt att använda för att göra detta är 
hämtad från Christensen m.fl. (1998). Metoden innebär att texten först reduceras från fullstän-
diga meningar till nyckelord eller nyckelmeningar, så att den ger en översiktlig bild av åsik-
terna. Därmed blir materialet mer tillgängligt. Sedan struktureras materialet genom att man 
ordnar begreppen i kategorier och underkategorier. I processen sätts nyckelord samman och 
relateras till varandra. Slutligen visualiseras de mönster som kan urskiljas i någon form av 
matris eller blockschema (d.v.s. en slags modell som visar hur nyckelorden kan kopplas 
samman).  
 
3.2 Användning av analysverktyg  
Det finns en uppsjö av olika typer av analysverktyg att använda som hjälp att sammanställa 
och tolka datamaterial från miljöövervakning. I denna uppsats har jag valt att titta på möjlig-
heter att förbättra redovisningen av recipientkontrollens resultat genom att använda tre 
statistiska test som beskrivs nedan samt presentationsverktyget Kustzon 2.1. Med hjälp av 
litteratur kring statistik i naturvetenskapliga sammanhang valde jag analysmetoder som är 
användbara just i samband med recipienkontrollarbetet. För att exemplifiera vilka 
tolkningsmöjligheter analysverktygen ger, använde jag datamaterial från vattenområdet 
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(bassängen) västra Hanöbuktens kustvatten samt station K12 (Ronnebyfjärden) i västra 
Hanöbukten.  
 
3.2.1 Kustzon 2.1 
Med Kustzonsystemet utreds möjligheterna till att göra scenarier, samt andra funktioner som 
att överbrygga luckor i mätserier. Kustzon 2.1 utvecklades med början 1994 inom SMHI i 
samarbete med vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. Kustzon 2.1 i sig är ett användar-
gränssnitt i databasprogrammet Access som backas upp av två modeller; PROBE (Program 
for Boundary layers in the Environment) och SCOBI (Swedish Coastal Biological model). 
PROBE är en fysikalisk modell som anpassas till det aktuella kustområdet (Ambjörn m.fl. 
1998). De biogeokemiska förhållandena modelleras i SCOBI. De drivande komponenterna 
som styr modellerna i Kustzonsystemet är : 
• Sötvattentillrinning samt näringstillförsel 
• Vind 
• Kväve från atmosfären 
• Atmosfärstemperatur, luftfuktighet och molnighet 
• Salt och temperatur 
• Bottentopografi  
• Startvärden för samtliga variabler som ingår 
 
Kustzon 2.1 används idag operativt av västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund, men även 
vattenvårdsförbund i Östergötland och snart också norra Bohuslän, får ta del av data och 
modellberäkningar från systemet (Ambjörn 2002-04-30). Jag undersöker relevansen att 
integrera data och modellberäkningar från kustzonsystemet också i recipientkontrollarbetet.  
 
3.2.2 Statistiska metoder 
Statistiska tester gör det möjligt att testa hypoteser vilket kan öka förståelsen av 
datamaterialet. Med hjälp av statistiken blir det möjligt att svara på frågor av typen: Skiljer sig 
värdena i två grupper av observationer åt? Finns det någon samvariation mellan två faktorer? 
Har koncentrationen av näringsämnen förändrats under en längre tidsperiod?  
 
I studien har jag valt att använda tre olika typer av test. Dels Mann-Whitneys test av skillnad 
mellan två oberoende grupper av observationer. Testet mäter om gruppernas medianer skiljer 
sig från varandra. Dels Kendalls tau som är ett test av korrelation (samvariation) mellan två 
olika variabler. Slutligen används trendtestet enligt Mann-Kendall. Testet kan visa en 
förändring över ett flertal år och tar hänsyn till årstidsvariation. Testet är också robust mot 
avsaknad av normalfördelning, extremvärden och kan hantera saknade data (Hirch m.fl. 1982, 
Hirch och Slack 1984), som annars kan störa testresultatet. 
 
I denna studie används genomgående s.k. ickeparametriska test eftersom observationer i 
naturen sällan ger normalfördelade data. Dessa test gör inga eller ”mildare” antaganden vad 
gäller den bakomliggande fördelningen hos data (Aronsson 1999). De vanligaste statistiska 
testen är de som är parametriska och förutsätter att datamaterialet som behandlas är 
normalfördelat. Parametriska test kan därför medföra flera problem när data inte är 
normalfördelade som t.ex. minskad styrka. En lägre styrka innebär att det blir svårare att hitta 
små förändringar eller samband som trots allt är signifikanta.  
 
För samtliga test som används här gäller att man ser mätningarna som ett urval av de oändligt 
många observationer som är möjliga. Det betyder att ju fler observationer grupperna 
innehåller desto lättare är det att upptäcka skillnader. 
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Andra vanliga tester i samband med analys av ej normalfördelade data som inte tas upp i 
denna studie är bl.a. Wilcoxons rangsummetest, som jämför två grupper av parvisa 
observationer, och Kruskall-Wallis test som används vid mer än två oberoende grupper.  
 
För att göra testen enligt Mann-Whitney och Kendalls tau används SPSS (Statistical Package 
for the Social Scienses), som är ett programpaket för statistisk analys som funnits sedan 1968. 
Programmets användningsområde är inte begränsat till samhälls- och beteendevetenskap, som 
det utvecklades för (Aronsson 1999). Numera används det även till viss del inom natur-
vetenskapen och i synnerhet då när det gäller att hantera mätdata. 
 
För att genomföra trendtest enligt Mann-Kendall som det beskrivs av Hirch med flera (Hirch 
m.fl. 1982, Hirch och Slack 1984) använde jag mig av ett program kallat Whirch utvecklat av 
Per Sandén. För att göra om liknande test kan det vara nödvändigt att själv utveckla en 
applikation. Alternativt är det naturligtvis möjligt att räkna för hand. 
 
Datamaterialet jag använder utgörs av variablerna totalkväve, syrgas samt temperatur mätta 
vid stationen K12 (Ronnebyfjärden) under åren 1990-2000. 
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4 Resultat  
Resultaten av enkätundersökningen och av exempel på analyser redovisas i detta avsnitt. 
 
4.1 Kundernas behov och önskemål 
En enkätundersökning användes för att få en övergripande bild av kundernas behov och 
önskemål. Vilka som svarade med hänsyn till verksamhetsområde och vilket 
vattenvårdsförbund de tillhör redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1 Här visas fördelningen av dem som svarade på enkäten, geografiskt och över verk-

samhetsområden. Totalt skickades 95 enkäter ut varav 52 besvarades. 
                  Kontrollområde 
Verksamhetsområde Kalmar  Hanö-

bukten 
Öresund Bohus Blekinge Total 

antal 
Industri   5 1 2 4 6 18 
Kommun 6 4 3 6 3 22 
Vattendragsförbund/       
vattenvårdsförbund 2 1 2  1 6 
Hamnverksamhet 1     1 
Länsstyrelse  1    1 
Avfallsbolag   1   1 
Kärnkraftverk   1   1 
Lantbruk (LRF)     1 1 
Kursgård     1 1 
Totalt 14 7 9 10 10 52 
 
Enkäten skickades ut till samtliga 95 i målgruppen (medlemmar i vattenvårdsförbunden) och 
besvarades av 52, vilket ger en svarsfrekvens på 55 %. Engagemanget varierar bland de 
tillfrågade från dem som sitter i styrelsen till dem som mer sällan deltar i verksamheten. 
Bortfallet kan också relateras till anledningar som att representanten uttrycker att han/hon inte 
varit med i förbundet i tillräckligt stor utsträckning för att besvara frågor, eller just slutat som 
representant och ingen ny har utsetts. Det förekom också fel i vissa adressuppgifter som 
resulterade i missade svar. 
 
Redovisningen är inriktad på frågorna med fria svar, d.v.s. de utan svarsalternativ. Här nedan 
presenteras nyckelorden eller nyckelmeningar ur svaren på varje fråga, sedan sammanfattas 
huvuddragen bland svaren lite mer generellt. 
 
Fråga 9: Vilken egen användning har ni av datamaterialet idag? 
Till denna fråga gavs fyra svarsalternativ (till skillnad från de andra frågorna som redovisas 
här) samt möjlighet att komplettera med egna svar. Jag har valt att redovisa hur svaren 
fördelade sig i denna fråga för att kunna jämföra kundernas nuvarande användning med den 
som de tror kommer att bli aktuell i framtiden. Svaren som kom in fördelades enligt tabell 2 
nedan. 
 
 
 
 
 



Kristina Oskarsson  02-08-09 
Miljövetarprogrammet 
 

 12 
 

Tabell 2. Fördelning av svar på frågan om vilken användning avnämarna har av 
datamaterialet idag. 

Tar del av resultaten, som sedan arkiveras 36 
Datamaterialet utnyttjas till analyser av trender/förändringar. 14 
Datamaterialet används vid jämförelser med andra områdens resultat.   4 
Som grund för GIS kartor.   0 
Annat?   8 
 
Som andra användningsområden nämns främst miljöarbete, dels i allmänhet och dels som 
underlag vid Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) eller som en del i det interna 
kontrollprogrammet. 
 
Fråga 10: Ser ni några fler användningsområden som kan bli viktiga i framtiden? 
Det vanligaste svaret är att materialet kommer att användas som underlag för kommande be-
slut. Ett återkommande tema för kommande användning är också miljöarbete i olika former, 
både på ett konkret (miljöansökan för kommande projekt) och ett mer övergripande plan (t.ex. 
för att få en helhetsbild inför kommande vattendirektiv från EU).  
 
Ett flertal nämner olika slags analyser som ett framtida användningsområde. Då gäller det 
både att man vill göra jämförelser med andra områden och att se förändringar över tid. Värt 
att notera är att de som nämnt analyser i huvudsak inte är de samma som uppgett analyser av 
trender och förändringar som ett nuvarande användningsområde. Flera efterlyser också en 
helhetsbild, en förklaring av tillståndet, någon påpekar att ”det relativt omfattande materialet 
borde kunna tas tillvara bättre”. Samma respondent uttrycker en oro för tilltagande algblom-
ning och minskande fiskbestånd. 
 
Fråga 12a: Vad specifikt har varit bättre än ni förväntat er? 
På frågan vad som är bättre än förväntat uttrycker några av de svarande att man är nöjd med 
helheten och har svårt att peka på något speciellt. Som exempel sägs att det är ovanligt med 
problem med provinsamling eller analyser. Samordning av resurser eller mellan de inblandade 
överträffade förväntningarna hos två respondenter. Också administration och ledning 
upplevdes positivt. Sammantaget av dessa kommentarer kan man tolka ut att kunden uppfattar 
SMHI som pålitliga. 
 
Flera av dem som svarade pekade på att presentationerna som helhet var bättre än förväntat. 
En av dessa, som är medlem i västra Hanöbuktens vattenvårdsförbund specificerade att just 
den nya presentationen var bättre än väntat. I sammanhanget kan nämnas att västra 
Hanöbuktens vattenvårdsförbund sedan 2000 får en bantad version av årsrapporten där man 
mer fokuserar på hela området jämfört med den tidigare utformningen. 
 
Fråga 12b: Vad har varit sämre än ni kunde förvänta er? 
Vad många saknar är en tydligare beskrivning av hur resultaten kan ses i sitt sammanhang. 
Man upplevde rapporten som för omfattande i termer av ”för mycket data” och att materialet 
varit ”svårtolkat.” Därför anser flera av de svarande att delar av materialet, gärna en samman-
fattning, bör presenteras på ett enklare sätt som passar även oinsatta läsare. Då skulle materi-
alet lättare kunna användas exempelvis som beslutsunderlag. En samlad utvärdering av resul-
taten önskas av ytterligare någon. 
 
En respondent efterlyser en tydligare koppling till utsläppskällor och menar att antalet slut-
satser varit för få. Samma respondent påpekar också skrivfel. Två av de svarande klagar på 
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förseningar av årsredovisningarna, respektive arbetet som helhet. Samordningen mellan olika 
discipliner, respektive mellan underkonsulter har inte varit tillfredsställande för två 
respondenter. Någon anser att antalet provpunkter är för stort och att omfattningen borde 
kunna minskas. 
 
Fråga 13: Har du förslag till förbättringar inom något område? 
Önskemål om en mer ”populär” sammanfattning av materialet återkommer här. På förslag är 
att varje årsrapport även sammanfattas i ett pressmeddelande, där det lyfts fram vad som är 
nytt och viktigt. Även enklare ordval och mer lättolkade resultat och diagram efterfrågas. Mer 
bilder och förklarande, beskrivande text efterfrågas av flera. Någon önskar kunna se 
”Östersjöns tillstånd som en helhet”. Tydligare information om sambanden mellan utsläpp 
och recipientens status efterfrågas. 
 
4.1.1 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man se tendenser till att ett flertal av respondenterna efter hand 
upptäckt fler möjliga användningsområden för datamaterialet. I samband med detta kan man 
ana att fler krav ställs på materialet och hur det presenteras, än vad kunderna själva varit 
medvetna om från början. Intresset för trender och förändringar verkar relativt stort, liksom 
för analyser av datamaterialet som kan ge en ”helhetsbild av tillståndet” i hela området. SMHI 
uppfattas av ett flertal som pålitliga, men det finns också de som inte är nöjda med SMHI:s 
punktlighet och organisering av arbete med underkonsulter. 
 
En annan intressant aspekt, som blev tydlig när svaren studerades, var att medlemmar från 
olika verksamhetsområden drar åt olika håll när det gäller önskemål om form på presentatio-
nen och användningen av den. Det finns bl.a. en tendens till att industrirepresentanterna är 
mer intresserade av närliggande bassänger, medan kommunerna intresserar sig för ett större 
geografiskt område. 
 

Tolkningsmodell: ”Hur ser kundernas uppfattningar och önskemål ut?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Visualisering av kundernas uppfattningar i form av nyckelord ur enkätsvaren. Hu-
vudkategorierna har märkts med större text och till dem hör rutorna under varje kategori. 
Pilarna utgör ett försök att visa relationerna i mellan åsikterna, d.v.s. vilka av 
synpunkterna en eller flera av respondenterna kopplat ihop. 
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För att sammanställa och visualisera de mest framträdande nyckelorden och hur de förhåller 
sig till varandra, presenteras här en tolkningsmodell (se figur 2). Den visar vilka synpunkter 
som förekom ofta och vilka som kopplades samman av någon eller några av respondenterna.  
 
4.2 Analyser med modellverktyg och statistiska beräkningar 
För att tydliggöra användningsmöjligheter för datamaterialet (som eventuellt är oprövade) 
som recipientkontrollen ger, undersöker jag nyttan av modelleringsverktyget Kustzon 2.1 och 
statistiska beräkningar. Exempel på resultat av modellberäkningar och statistiska analyser 
presenteras. Hur dessa tolkas behandlas vidare i diskussionsavsnittet. 
 
4.2.1 Kustzonsystemet 
 
Kustzonsystemet ger möjligheter att kombinera grafer med varandra och därmed upptäcka 
möjliga mönster och samband. Dessa kan man sedan gå vidare med och testa statistiskt. I 
systemet ligger dels beräknade (modellerade) data, dels observationer. För att de observerade 
värdena skall kunna jämföras med de beräknade som ju gäller hela bassänger 
(vattenområden), viktas de mätpunkter som finns i bassängen till ett värde som då blir 
gällande för den bassängen. Viktningen sker på varje uppmätt djup och vilken tyngd varje 
station tilldelas beror på närheten till land och den geografiska fördelningen av mätpunkterna. 
Om det t.ex. finns tre mätpunkter nära land och bara en längre ut kan denna enda viktas 
tyngre än de övriga för att få en bättre representation av bassängen som helhet. 

 
Figur 3. En jämförelse mellan observerade och beräknade data för Nitratkväve (NO3-N) i 

bassängen västra Hanöbuktens kustvatten åren 1991-1998. Notera att observerade 
värden saknas månaderna kring årsskiftet 1994-1995. Här kan de beräknade vär-
dena ändå ge oss någon uppfattning om ett sannolikt utfall under dessa månader. 

 



Kristina Oskarsson  02-08-09 
Miljövetarprogrammet 
 

 15 
 

I och med de bakomliggande modellerna kan man få en ungefärlig uppskattning av hur till-
ståndet varit under perioder där mätningar saknas (se figur 3). Det är t.ex. ganska vanligt att 
mätningar måste ställas in då istäcket gör det vanskligt att mäta vare sig det görs med båt eller 
till fots.  
Modellerna som bygger upp Kustzonsystemet fungerar bra för jämförelser mellan olika tid-
punkter och mellan variabler, men kan inte ge exakta värden, de skall ses som ett komplement 
till, inte en ersättning av, uppmätta värden (Karlsson 2002-05-06). 
 
Modellerna bakom Kustzon ger även möjligheter att göra prognoser och scenarier för fram-
tida utfall (Karlsson 2002-05-06). Vid varje tidssteg matas nya värden för varje variabel in 
från varje tillflöde och dessa kan påverkas beroende på vad man vill studera. För att exempli-
fiera denna möjlighet använder jag ett problem som en industrirepresentant i Blekingekustens 
vattenvårdsförbund uttrycker så här:  
”Vi har kraftfullt minskat våra utsläpp liksom flera industrier i området. Ändå syns inte 
någon förbättring. Slutsats?” 
Vad man i detta fall kan göra är att styra modellerna just för den tillförsel av närsalter som 
utsläppet ger. Man sätter in de nya lägre utsläppsvärdena varje månad och kör modellen 
framåt ett eller flera år. Detta ger en möjlighet att se om det sker en förändring i hela 
bassängen, som visar sig först efter en något längre tidsperiod.  
 
4.2.2 Statistiska test 
Skillnaden mellan två oberoende grupper testas enligt Mann-Whitney (kan även benämnas 
Wilcoxon eller rangsummetest). Här valde jag att som exempel att jämföra koncentrationer av 
totalkväve mellan vår och sensommar. Data inom intervallet under våren representerad av 
mätningar i början av mars månad jämförs med nivåerna under sensommaren representerad av 
mätningar under juli. I det här fallet kan vi rent visuellt se att det är mycket troligt att vi finner 
en skillnad mellan dessa grupper (se figur 4).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4. Visar den årliga variationen av totalkväve (TOTN) i µmol/l vid station K12, Ronneby-
fjärden mellan 1990 och 2000. Linjen i varje box representerar medelvärdet. Boxen 
innehåller 50% av observationerna. Staplarna täcker in alla observationer som finns 
inom en boxlängd. Ringar och stjärnor är extremvärden. Vi kan rent visuellt 
upptäcka att det är högst troligt att totalkvävehalterna var högre i mars än i juli. 
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Tillämpningen av ett test enligt Mann-Whitney styrker att det finns en skillnad. Det veder-
tagna kravet för att man skall kunna säga att skillnaden är signifikant är att p-värdet är mindre 
än 5 %. P-värdet är den variabel som beskriver sannolikheten att skillnader hos de uppvisade 
värdena kan hänföras till slumpmässiga variationer. I detta fallet är p-värdet dock tillräckligt 
litet, 0,6 % och vi kan styrka en skillnad(se tabell 3).  
 
Tabell 3. Resultat från test skillnad mellan två oberoende grupper enligt Mann-Whitney, 

mellan observationer av totalkväve på våren resp. på sensommaren. Skillnaden 
mellan grupperna är signifikant (p <0,05). 

 TOTN 
Mann-Whitney U  13,500 
P-värde (dubbelsidig)    ,006 
Grupperingsvariabel: MÅNAD 
 
För test av korrelation används metoden Kendalls tau. Korrelationen kan anta värden mellan 1 
och –1, där 1 är ett perfekt (helt monotont d.v.s. ökande värde på x-axeln ger alltid ökande 
värden på y-axeln) positivt samband och –1 motsvarar ett perfekt negativt samband. Om man 
får ett resultat nära noll har vi ingen korrelation mellan de variabler man testar. Positivt 
samband betyder att när värdet för x är stort är värdet för y också stort och vise versa, och 
negativt samband betyder att när x är stort är y litet och tvärt om. 
 
Som exempel görs här ett test av korrelation (samvariation) mellan syrgashalt och temperatur 
(se figur 5).  
 
 

Figur 5  Här visas mönstret för syrgas (O2) i mg/l och temperatur för station K12. Värdena 
representerar år 1990-2000.  
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Tabell 4. Resultatet av test av korrelation mellan syrgas och temperatur för station K12 för 
1990 – 2000. Korrelationen är signifikant då p< 0,05. 

  O2 TEMP
Kendalls 
tau 

O2 Korrelations 
koefficient 

1,000 -,756

 P-värde 
(dubbelsidigt) 

, <,001

 
Vi kunde finna ett signifikant samband mellan syrgashalten och temperaturen, som kunde 
säkerställs statistiskt då p-värdet var <0,05 (se tabell 4). Sambandet var dessutom relativt 
starkt -0,756, vilket ger att en hög syrgashalt i allmänhet sammanfaller med en låg temperatur 
och en låg syrgashalt kommer ofta i samband med högre temperatur. 
 
Beräkning för att se en eventuell trend i halten av totalkväve används som exempel på test 
enligt Mann-Kendall. Den variant av testet som används har modifierats av Hirch och Slack 
(1984) och Hirch m.fl. (1982) för att även hantera årstidsvariation. Testet beräknar eventuell 
trend både för varje månad och totalt sett. Som visas i tabell 5 nedan har vi funnit en signi-
fikant nedåtgående trend totalt sett då p-värdet är under 5%. Månaderna januari och juli visar 
också på en nedåtgående trend. 
 
Tabell 5. Resultat av trendtest av totalkväve enligt Mann-Kendall mellan åren 1990 och 2000. 

Vi finner en signifikant trend (p<0,05) dels totalt sett och dels för månaderna januari 
och juli.  Denna trend är genomgående negativ, dvs. visar på en minskning.  

Tot. N för station K12 p-värde Lutning Trend? Förändring
jan. 0,043 -0,012 Ja, negativ ca -0,012µg/l per år
mars 0,101 -0,027 nej 
maj 0,928 -0,002 nej 
juli 0,039 -0,035 Ja, negativ ca -0,035 µg/l per år
sept. 0,696 -0,025 nej 
nov. 0,107 -0,013 nej 
Total 0,001 -0,020 Ja, negativ ca -0,020µg/l per år
Total, oberoende ej antaget 0,010 -0,020 Ja, negativ ca -0,020µg/l per år
 
Vill man visa trenden visuellt med en linje/kurva kan den enkelt beräknas utifrån resultatet av 
trendtestet. Räkna först ut medianen det mittersta värdet när observationerna står i rangord-
ning. Utifrån detta dras den årliga förändringen av framåt i tiden samt läggs till bakåt i tiden 
om det som i detta fall rör sig om en nedåtgående trend. Ett exempel på denna metod visas i 
figur 6. 
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Figur 6. Observerade värden (Tot-N) av totalkväve 1990-2000 visas samt en trendlinje 

(Trend Tot-N) för perioden. Trendlinjen har beräknats genom att utgå från medianen 
som placeras mitt i tidsserien och att  lägga till respektive dra ifrån den årliga 
förändringen. I det här fallet ser man en svag minskning. Den tunna linjen (Linjär 
Tot-N) är en trendlinje beräknad genom linjär regression.  

 
Som vi kan se av diagrammet (figur 6) så är trenden liten, nästan svår att upptäcka med en 
förändring på ca -0,02 µg/l per år och medianen var på 25,3 µg/l. Att vi kan finna en 
signifikant nedåtgående trend fast den var så liten säger något om testets styrka. I figur 6 visas 
också en trendlinje av typen linjär regression. Denna visar en tvärtemot Kendalls tau en 
uppåtgående trend med ett p-värde på <0,0005, d.v.s. den är signifikant. 
 
Ett annat sätt att rita ut en trendlinje som fungerar bra även när data inte är normalfördelade är 
s.k. LOWESS (Helsel och Hirch 1992).  Värdet vid varje punkt på tidsskalan räknas ut genom 
viktning av närliggande observationer. Beräkningen sker på samma sätt som vid linjär regres-
sion men med skillnaden att beräkningen sker vid varje tidssteg. På så sätt blir trendlinjen 
mindre beroende av eventuella extremvärden i början eller slutet av tidsserien. 
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5 Diskussion 
”Kusttillståndet försämras snabbt. Fisken försvinner, och algblomningen tilltar. Det relativt 
omfattande materialet bör bättre kunna tillvaratas, för att ge svar på vad som händer. Som 
sen kan leda till åtgärder för att förbättra tillstånden i det kustnära områdena. Möjligen be-
höver kontrollen kompletteras för att kunna ge alla svar?” Citat av en av kommunrepresen-
tanterna i Kalmar läns kustvattenkommitté. 
 
Detta citat uttrycker mycket av den problembild som uppsatsen behandlar, sett ur ett kundper-
spektiv. Det visar den oro som många känner för situationen i Östersjön och Västerhavet och 
önskemålet om att få mer kunskap om bakomliggande faktorer. Men som tidigare visats går 
åsikterna bland kunderna isär när det gäller var fokus bör läggas. 
 
En slutsats man kan dra utifrån svaren är att enkelhet i ordval och lättförståeliga 
sammanfattningar efterfrågas. Att materialet tolkas på ett sådant sätt att även läsare som inte 
är lika insatta kan tillgodogöra sig huvuddragen av innehållet verkar viktigt för många av de 
svarande. Det blev också tydligt att representanter från olika verksamhetsområden har olika 
behov. De flesta som önskat använda recipientkontrollen för underlag till beslut representerar 
kommuner. Samtidigt fanns en tendens till att industrirepresentanter i större utsträckning ville 
se trender och förändringar i närområdet.  
 
I denna studie har stor vikt lagts vid metoder att analysera datamaterial med. Här skall jag 
försöka tolka resultaten av de exempel på analyser som togs upp i resultatavsnittet. 
analysresultaten med hjälp av en biogeokemisk utgångspunkt och förena detta med 
kundperspektivet. Därför vill jag återknyta till de exempel som togs upp i resultatavsnittet;  
 
Som nämndes i resultatdelen ger Kustzonsystemet möjligheter att göra prognoser för 
kommande års situation. Men tillförlitligheten hos dessa är naturligtvis begränsad. Ju längre 
tidsspann man tar med desto större osäkerhet får man räkna med. En annan av de viktigaste 
förtjänsterna med Kustzonsystemet i samband med tolkning av recipientkontrolldata är att 
värdena viktas i varje bassäng. Detta ger en möjlighet att redovisa tillståndet i bassängerna 
snarare än i varje mätpunkt. Beräkningar med Kustzonsystemet kan också med fördel 
kombineras med statistik t.ex. genom att göra en trendanalys på interpolerade värden för en 
hel bassäng. 
 
Test enligt Mann-Whitney är användbart då man kan anta att en förändring som skett, kan 
härledas till en viss tidpunkt. Det kan röra sig om att man vill se verkningarna av en åtgärd, 
som verksamhetsutövaren vidtagit t.ex. införande av nya reningsmetoder vid industri eller vid 
ett kommunalt reningsverk. Man testar då en grupp observationer ”före” och en grupp 
observationer ”efter” det att åtgärden satts in.  
 
I det exempel på test enligt Mann-Whitney som presenterades ovan, visar det sig att halten av 
totalkväve varierar mellan våren och sensommaren. Med tanke på denna säsongsvariation är 
det viktigt att se till att de grupper av mätningar man använder för att representera tillstånd 
före och efter en åtgärd sträcker sig över tillräckligt lång tidsperiod. I figur 4 kan man med 
blotta ögat se att det finns en skillnad mellan de grupper som jämförs. Men test av den här 
typen kan också visa skillnader som inte är lika uppenbara vid första anblicken.  
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Med korrelationstestet Kendalls tau prövas här om hög syrehalt och låg temperatur 
sammanfaller. Vad vi finner är en stark korrelation mellan dessa variabler. Detta är vad man 
kan förvänta sig eftersom syrgasens löslighet i vatten varierar med temperaturen. En 
begränsning för korrelationstest är att den höga syrehalten och den låga temperaturen just 
måste uppträda vid samma tidpunkt. Det kan ju hända att det finns en förskjutning så att 
temperaturen sjunker men syrehalten endast höjs långsamt. I detta fall kommer testet att visa 
på ett mindre starkt samband. Av detta kan vi dra slutledningen att tolkningen av statistiska 
test kan vara avgörande för förståelsen. 
 
Med Mann-Kendall gjordes ett test av trend i koncentrationen av totalkväve. Testet kan se 
små förändringar om bara observationerna är tillräckligt många. Metoden har sin styrka i att 
den är robust mot extremvärden, klarar avsaknad av data och kan hantera säsongsvariation 
(Hirch m.fl. 1982). vilket blir tydligt i detta test. 
 
Om man tittar på värdena för totalkväve i figur 6 och rent visuellt försöker analysera om det 
finns en förändring, skulle nog de flesta gissa på att trenden skulle vara uppåtgående. 
Intressant att notera i sammanhanget är att om man lägger in en trendlinje av typen linjär 
regression i datamaterialet som visas i figur 6, visar denna tvärt emot vad trendtestet enligt 
Mann-Kendall säger, d.v.s. en ökning hos kvävehalterna. Den mest närliggande förklaringen 
till detta är att den linjära regressionen inte kan hantera säsongsvariation.  
Av detta resonemang kan vi dra slutledningen att vi med Mann-Kendall kan se trender som 
inte är uppenbara. 
 
När man använder sig av statistiska metoder är det viktigt att komma ihåg att testen inte säger 
något om orsak och verkan, utan bör ses som ett användbart hjälpmedel för att styrka en tes. 
Kunskaperna omkring vad som kan orsaka olika tillstånd i miljön förblir lika viktiga för att en 
riktig tolkning skall kunna göras. Resonemang kring data och tester av data kan sannolikt vara 
givande och få kunden att känna sig mer insatt i sammanhangen. 
 
När man sedan tolkar datamaterialet (oavsett analysmetod) är det viktigt att reflektera över 
och vara medveten om på vilken skala de företeelser man vill studera förekommer. Ett lokalt 
problem påverkar regionen särskilt mycket, samtidigt som globala problem inte behöver vara 
påtagliga lokalt. Tidsskalan är också viktig att beakta speciellt när det gäller att avgöra om en 
förändring är ”naturlig” eller orsakad av mänsklig påverkan. 
 
Recipientkontrollarbete liknande det SMHI gör utförs av ett antal konsultföretag och myndig-
heter. Ett av dem är Stockholm Vatten som handhar kontrollen i Stockholms skärgård. På sin 
hemsida redovisar de ett relativt omfattande datamaterial (www.stockholmvatten.se). För att 
tolka och visualisera sina resultat används de dels SPSS mest i samband med att rita upp 
grafer. Dels används en interpoleringsmetod för att visa den geografiska variationen av 
koncentration av ämnen i de vatten som provtas. Användningen av statistisk analys är av 
hemsidan att döma liksom på SMHI inte så omfattande idag. Användning av statistiska 
metoder tror jag dock kan komma att bli mer av ett konkurrensmedel framöver. 
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SMHI bedriver idag ett omfattande och välutvecklat arbete med provtagning och 
dokumentering, men jag menar att man bör satsa mer på analyser av datamaterialet. 
Rapporteringen (årsrapporter m.m.) är som nämnts under omstrukturering. Min studie kan 
bidra till omarbetningen. Här nedan följer några konkreta förslag. 
 

• Vad gäller Kustzon 2.1 är mitt förslag att SMHI:s bör använda modellberäkningar och 
data från systemet inom rapporteringen av recipientkontrollarbete. Det 
användningsområde som jag ser som mest lovande är att göra prognoser för 
nästkommande år. Jag tror att flertalet av de kustkommunerna som är SMHI:s kunder 
kan vara behjälpta av prognoser. 

 
• Införande av test enligt Mann-Whitney. Testet är användbart när man hanterar en 

speciell händelse eller förändring som man kan placera i tid. Avnämare som 
representerar industriell verksamhet är enligt min tolkning mest intresserade av hur 
just deras verksamhet påverkar närområdet. De kan dra nytta av en tjänst där 
tillståndet i närliggande bassänger testas t.ex. före och efter att de infört en ny typ av 
rening för processvatten. En sådan tjänst kan med fördel erbjudas kundgruppen redan i 
samband med offert. 

 
• Med hjälp av Kendalls tau testas samvariation mellan variabler. Om man etablerat ett 

sådant samband innebär det i förlängningen att man kan uttala sig om variabler som 
inte mäts genom att se på sambandet. Användning av test kan också ge en förståelse 
för vilka variabler som naturligt samvarierar, så att man lättare urskiljer företeelser 
som inte är naturliga. Att använda Kendalls tau ger inga nya ”tjänster” men kan hjälpa 
till med att allmänt öka förståelsen för hur datamaterialet skall tolkas. 

 
• Analys av trender och förändringar, var ett återkommande önskemål hos dem som 

tillfrågades i denna studie. För att tillgodose detta önskemål kan man med fördel 
använda Mann-Kendalls testmetod. Metoden är användbar när man tittar på 
förändringar över en längre tid och lämpar sig därmed särskilt bra när flera års data 
redovisas (t.ex. 5-årsrapport). Jag rekommenderar denna typ av ickeparametrisk 
trendanalys främst därför att den inte påverkas av enstaka extremvärden. Parametriska 
test däremot är känsliga för extremvärden särskilt i början och slutet av tidsperioden.  
Jag anser att alla avnämare, men kanske i första hand kommunerna, kommer att vara 
behjälpta av trendanalyser. Att göra en trendanalys ger ett mervärde för kunderna 
genom att det är ett steg på vägen till att göra resultaten användbara som 
beslutsunderlag. 
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5.1 Slutsatser 
Då kundsituationen är så komplex för SMHI:s del, bör man fundera över hur man kan hitta 
lösningar där en del av recipientkontrollarbetet preciseras mot en specifik kund. När det 
grundläggande arbetet med att samla in datamaterialet väl är gjort, kräver en utökning av ana-
lys och tolkning inte så stora ytterligare resurser. Denna utveckling av arbetet kan då med 
fördel riktas mot en speciell kund eller kundgrupp. Det kan t.ex. handla om att extra resurser 
läggs ner i samband med åtgärder som kunden vidtar. Exempelvis kan konsekvenser i när-
området kartläggas, då kunden lagt om sin produktion. 
 
Vad de allra flesta kunderna oavsett verksamhetsområde efterfrågar är en större tillgänglighet 
hos det material som presenteras. Att kunderna uttrycker att rapporteringen är svår att förstå 
kan avhjälpas om värdena tydligare sätts in i ett sammanhang. Det kan till exempel vara frå-
gan om att visa på möjliga förklaringar till varför algblomningen blir kraftigare vissa somrar.  
 
Analyser av trender och förändringar var också ett återkommande tema i flera kundgrupper. 
Detta kan lämpligen tillgodoses med någon form av ickeparametriskt trendtest. I samband 
med trendanalys bör man reflektera över på vilken skala det är intressantast att lägga analy-
sen.  
 
På en lite mer övergripande nivå kan man se att en ökad integration mellan de nationella och 
lokala kontrollprogrammen skulle kunna vara önskvärd för att på så sätt utbyta information 
och i vissa fall mer effektivt använda resurser i form av kompetens. Vilket förhållandet blir 
mellan de etablerade programmen och implementeringen av EU:s nya ramdirektiv för vatten 
är ännu oklart. Kontrollprogrammet till direktivet kommer dock att likna recipientkontrollen 
till sin struktur, vilket troligen öppnar för någon sorts integrering.  
 
Den största delen av recipientkontrollen arbets- och resursmässigt är ofrånkomligen själva 
insamlandet av data. Detta kan i vissa fall leda till att analys och tolkning av materialet kom-
mer lite i skymundan. Det kan vara både befogat och lönsamt att lägga extra krut på att 
utveckla denna hantering för att verkligen dra nytta av den källa till information som data-
materialet ändå är. 
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7 Bilaga: Enkät 
 
Frågeformulär 
 
Denna enkät är en del av ett projekt inom ramen för min utbildning på Miljövetarprogrammet 
vid Linköpings universitet, i samarbete med SMHI. Enkäten handlar om synpunkter på 
SMHI:s arbete med recipientkontroll i ??, som utförts mellan ??. Syftet är att hitta de områden 
där arbetet kan göras bättre. Då mitt projekt är tidsbegränsat ber jag dig svara före den ??.  
Alla synpunkter välkomnas varmt! 
 
Om fler än ett svarsalternativ (på fråga 2 och 9) stämmer in på din åsikt/er verksamhet kan 
flera alternativ kryssas för.  
 
Först några inledande frågor: 
 
1. Verksamhetstypen du representerar är (markera med x): 
     industri 
     kommun 
     vattendragsförbund/vattenvårdsförbund 
     yrkesfiske 
     annan, vad? 

 
 
 
2. Vilka miljöaspekter på vattenfrågor är viktigast för er? 
     Tillgång till dricksvatten av bra kvalitet.  
     Kontroll av effekterna av utsläpp av kemiska ämnen. 
     Näringssituationen och ev. algblomning. 
     Syreförbrukande ämnen och dess påverkan. 
     Effekter på växt ock djurliv längs kusten. 
     Annat, vad? 

 
 
 
Om presentation på hemsidan: 
 
3. Vilka delar anser du skall finnas på hemsidan: 
Sammanfattning av nuläget ?                    Ja              Nej 
Trendanalyser?                              Ja             Nej 
Alla grunddata?                        Ja             Nej 
Månadsrapportering?                                Ja             Nej 
Ovanliga resultat, extremvärden?             Ja             Nej 
Tydliga jämförelser med riktvärden?        Ja             Nej 
      Annat, vad?  
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4. Vilka användare bör hemsidan rikta sig emot? 
 

Hur centrala är följande typer av användare: Mycket 
viktig 

Viktig Ganska 
viktig 

Inte så 
viktig 

Inte alls 
viktig 

Allmänheten- hemsidan bör vara 
lättillgänglig för de flesta 

     

Hemsidan är viktig för vår verksamhet för 
att smidigt få tag i information 

     

Hemsidan bör innehålla rådata som ger 
möjligheter för analyser till 
forskare/studerande 

     

Hemsidan bör ge möjlighet för vår 
organisation att göra analyser 

     

 
      Andra förslag, vilka? 

 

 
 
5. Skulle ni önska mer förklarande text, om vad resultaten betyder? 
     Nej, det räcker som det är 
     Ja, om utsläppsrelaterade värden 
     Ja, om alla mätningar, även t.ex. faunaundersökningar. 
 
 
Om den skriftliga rapporteringen: 
 
6. Årsrapporteringen kommer att förändras till en mindre broschyr. Redovisning i 
årsrapportens har hittills till stor del varit uppdelad i beskrivningar av mindre områden. 
Eventuellt kan rapporterna inriktas mer på ett helhetsperspektiv. Var anser du att 
tyngdpunkten bör läggas? 
    på helheten. 
     på de specifika områdena. 
     jämnt fördelat mellan helheten och de specifika områdena. 
     vet ej/ej tagit ställning. 
 
7. Hur anser du att årsrapporteringen varit hittills vad gäller svårighetsgraden?  
Svår Ganska svår Lagom Ganska lätt Lätt 
     

 
8. Hur ser du på årsrapporteringen hittills vad gäller omfattningen av information? 
För lite Lite för lite Lagom Lite för 

omfattande 
För omfattande 
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Om användbarhet av datamaterialet från recipientkontrollen: 
 
9. Vilken egen användning har ni av datamaterialet idag? 
     Tar del av resultaten, som sedan arkiveras.     
     Datamaterialet utnyttjas till analyser av trender/förändringar. 
     Datamaterialet används vid jämförelser med andra områdens resultat. 
     Som grund för GIS kartor. 
     Annat, vad?  

 

 
 
10. Ser ni fler användningsområden som kan bli viktiga i framtiden? 
    Ja             Nej 
Om ja vilken/vilka? 
 
 
 
Om det samlade intrycket av samarbetet med recipientkontroll: 
 
11. Hur väl har recipientkontrollerna för år 1995-2001 motsvarat era förväntningar? 
Mycket bra Bra Ok Inte fullt ut Inte alls 
     
 
12a. Vad specifikt har varit bättre än förväntat? 
 
 
 
12b. Vad har varit sämre än ni kunde förvänta er? 
 
 
 
Till sist: 
 
13. Har du förslag till förbättringar inom något område? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! :o) 




