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Titel 
Miljömålsuppföljning med indikatorer – är det rätt sätt? 
En intervjustudie kring erfarenheter av uppföljningsarbetet med miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. 
 
 
Title 
The follow-up of the Environmental objectives with indicators – is it the right way to go? 
An interview study of experience from the work with the Environmental objective “A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas 
and Archipelagos” 
 
 
Författare 
Eva Gustafsson och Anna Johansson 

Sammanfattning 
 
Riksdagen har beslutat om 15 nationella miljökvalitetsmål, ett av dessa är Hav i balans samt levande kust och skärgård. I uppsatsen studeras detta 
måls uppföljningsarbete, vilket är baserat på indikatorer. Syftet med den här studien är att undersöka hur arbetet med indikatorerna fungerar och 
om det finns ett behov av både kvalitativa och kvantitativa indikatorer. Våra övergripande frågeställningar behandlar bland annat om det finns 
olika typer av indikatorer, täcker de i så fall upp alla aspekter av miljömålet och finns det behov av både kvalitativa och kvantitativa indikatorer. 
Intervjuer har gjorts med miljömålsansvarig myndighet, två länsstyrelser och två kommuner för att få inblick i hur uppföljningsarbetet fungerar på 
de olika nivåerna.  
 
Under intervjuerna framkom det att målet Hav i balans samt levande kust och skärgård är komplext och därför svårt att arbeta med. Det finns en 
inneboende konflikt i målet, där det strävas både efter utveckling och bevarande. Det är svårt att ta fram indikatorer till målet, vilket till viss del 
beror på att det inte finns klara definitioner av vad som menas med exempelvis levande skärgård.  
 
Respondenterna är överens om att det finns olika typer av indikatorer och att det är nödvändigt att anpassa indikatorerna efter dess syfte. Det 
framkom även att vissa saker är svårare att mäta än andra, såsom de kvalitativa aspekterna. De kvalitativa aspekterna måste göras mätbara för att 
fungera i praktiken.  
 
Heltäckande indikatorer behövs inte, menar respondenterna. Eftersom indikatorns syfte är att visa på trender kan en grupp av indikatorer 
tillsammans besvara om utvecklingen är på väg åt rätt håll. Men det är fortfarande viktigt att ha indikatorer som representerar alla aspekter av 
målet.  
 
Intervjupersonerna pekar på att det finns svårigheter med uppföljningsarbetet, såsom att det finns behov av mer bakgrundsfakta och att indikatorer 
kan begränsa uppföljningsarbetet. Men trots det är respondenterna överlag positiva till indikatorbaserat uppföljningsarbete. Vi menar att det finns 
alla förutsättningar för att indikatorerna ska bli bra, men än är det en bit kvar. 
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miljömål, indikatorer, kvalitativt, kvantitativt, uppföljningsarbete 
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Sammanfattning 
 
 
Riksdagen har beslutat om 15 nationella miljökvalitetsmål, ett av dessa är Hav i balans samt 
levande kust och skärgård. I uppsatsen studeras detta måls uppföljningsarbete, vilket är 
baserat på indikatorer. Syftet med den här studien är att undersöka hur arbetet med 
indikatorerna fungerar och om det finns ett behov av både kvalitativa och kvantitativa 
indikatorer. Våra övergripande frågeställningar behandlar bland annat om det finns olika 
typer av indikatorer, täcker de i så fall upp alla aspekter av miljömålet och finns det behov av 
både kvalitativa och kvantitativa indikatorer. Intervjuer har gjorts med miljömålsansvarig 
myndighet, två länsstyrelser och två kommuner för att få inblick i hur uppföljningsarbetet 
fungerar på de olika nivåerna.  
 
Under intervjuerna framkom det att målet Hav i balans samt levande kust och skärgård är 
komplext och därför svårt att arbeta med. Det finns en inneboende konflikt i målet, där det 
strävas både efter utveckling och bevarande. Det är svårt att ta fram indikatorer till målet, 
vilket till viss del beror på att det inte finns klara definitioner av vad som menas med 
exempelvis levande skärgård.  
 
Respondenterna är överens om att det finns olika typer av indikatorer och att det är 
nödvändigt att anpassa indikatorerna efter dess syfte. Det framkom även att vissa saker är 
svårare att mäta än andra, såsom de kvalitativa aspekterna. De kvalitativa aspekterna måste 
göras mätbara för att fungera i praktiken.  
 
Heltäckande indikatorer behövs inte, menar respondenterna. Eftersom indikatorns syfte är att 
visa på trender kan en grupp av indikatorer tillsammans besvara om utvecklingen är på väg åt 
rätt håll. Men det är fortfarande viktigt att ha indikatorer som representerar alla aspekter av 
målet.  
 
Intervjupersonerna pekar på att det finns svårigheter med uppföljningsarbetet, såsom att det 
finns behov av mer bakgrundsfakta och att indikatorer kan begränsa uppföljningsarbetet. Men 
trots det är respondenterna överlag positiva till indikatorbaserat uppföljningsarbete. Vi menar 
att det finns alla förutsättningar för att indikatorerna ska bli bra, men än är det en bit kvar.  
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Förord 
 
 
Den här C-uppsatsen är skriven inom ramen för forskningsprogrammet ENGO (Assessment 
of ENvironmental GOal achievement under uncertainty), som finansieras av 
Naturvårdsverket och är ett femårigt forskningsprogram om uppföljningen av miljömålen.  
 
Vi vill tacka vår handledare Victoria Wibeck för all hjälp och konstruktiv kritik som vi fått 
under arbetets gång. Vi vill även tacka Madelaine Johansson, på forskningsprogrammet 
ENGO, som har varit ett utmärkt bollplank både före och under uppsatsskrivandet. Ett stort 
tack vill vi också rikta till alla de personer som ställt upp på intervjuer och på så sätt gjort 
uppsatsen möjlig. Slutligen vill vi tacka alla nära och kära som har hjälpt och stöttat oss.  
 
 
Anna och Eva, maj 2005 
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1 Inledning 
 
 
1.1 Miljömålen  
Dagens miljöförstöring är inte bara ett hot mot människors hälsa, kulturvärden och den 
biologiska mångfalden utan den är också mycket kostsam för samhället. Det är därför viktigt 
att så snabbt som möjligt hitta bra åtgärder för att lösa miljöproblemen.1 Av den orsaken är 
det viktigt att redan idag påverka och anpassa besluten för att det miljöpolitiska målet ska 
kunna nås:  
 

”Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.”  

(SOU 2000:52 s. 23)  
 

Med detta som utgångspunkt tog Sveriges riksdag 1999 beslutet om att anta 15 
miljökvalitetsmål.2 Miljökvalitetsmålen3 har som utgångspunkt att uppnå en hållbar 
utveckling och utgår från vad naturen tål.4 De påvisar den kvalitet som krävs i natur och 
samhälle för att nå ett ekologiskt hållbart samhälle och visar riktningen man måste gå för att 
uppnå det.5 Miljömålsarbetet har som utgångspunkt fem grundläggande värden;  
 

”1. Människors hälsa 
  2. Den biologiska mångfalden och naturmiljön 
  3. Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
  4. Ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
  5. En god hushållning med naturresurser.” 

(Prop 2000/01: 130 s. 11) 
 

De 15 miljömålen ska uppnås till år 2020, med undantag för målet Begränsad klimatpåverkan 
som ska vara uppnått till år 2050. Riksdagen har även fastställt 71 delmål. År 2004 gjorde 
Miljömålsrådet bedömningen att fyra av de 15 miljömålen kommer att bli mycket svåra att nå 
inom uppsatt tidsram om inte ytterligare åtgärder sätts in.6 
 
Många av dagens miljöproblem har i grunden uppkommit på grund av samma orsaker, 
nämligen samhällets energianvändning, transportsektorns utsläpp samt dagens 
resursanvändning. För att miljömålsarbetet ska visa något resultat krävs det därför 
gemensamma insatser på åtgärdssidan inom ovan nämnda områden. Av den orsaken utgår 
man i åtgärdsarbetet från följande tre strategier;7 
 

- Effektivisering av energi och transport 
- Strävan efter kretslopp som är energi och materialsnåla 
- God hushållning av mark, vatten och bebyggd miljö 

 

                                                 
1 SOU 2000:52 s. 23 
2 Prop 2000/01:130 s. 7 
3 Kallas vanligen miljömålen och kommer hädanefter att benämnas så. 
4 Prop 2000/01:130 s. 1 
5 Ibid s. 11    
6 Miljömålsrådet 2004a s. 8 
7 SOU 2000:52 s. 83 
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Dessa strategier är tänkta att fungera som hjälp för att lättare kunna uppnå målen.8 
 
1.1.1 Uppföljningsarbetet 
För att strukturen med miljömålen ska fungera på ett effektivt sätt är det viktigt att det finns 
ett uppföljnings- och utvärderingssystem.9 Ett vanligt sätt idag är att indikatorer används i 
uppföljningen. För varje miljömål har det plockats fram 10-20 indikatorer. En utsedd 
myndighet ansvarar för var och en av indikatorerna. I ansvaret ingår att vidareutveckla 
indikatorn och att leverera data som framkommer genom användandet av indikatorn. För att 
indikatorerna ska bli så effektiva som möjligt har man i första hand tagit sådana som redan 
fanns innan miljömålsarbetet varit i bruk. För de miljömål som inte haft lämpliga indikatorer 
att tillgå har bl.a. länsstyrelser, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet 
arbetat fram lämpliga indikatorer.10 
 
För att det regionala och lokala miljömålsarbetet ska bli framgångsrikt krävs det även där ett 
uppföljningssystem. Det är därför viktigt att länsstyrelser och kommuner tillsammans 
utvecklar indikatorer till de regionala och lokala miljömål som har formulerats. I vissa fall 
sammanfaller de nationella indikatorerna med de regional och lokala, men i andra fall finns 
det ett behov av att formulera ytterligare indikatorer. 11 
 
Den här uppsatsen behandlar främst miljömålet Hav i balans samt levande kust och 
skärgård12 och dess uppföljningsarbete. Det är ett exempel på ett komplext mål som 
innehåller både kvalitativa och kvantitativa aspekter.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur arbetet med indikatorerna fungerar och om 
det finns ett behov av både kvalitativa och kvantitativa indikatorer i miljömålens 
uppföljningsarbete. 
 
Vår hypotes, innan studien påbörjades var att de 15 miljömålen innehöll både kvalitativa och 
kvantitativa aspekter, vilket de gör. Men när man tittar på de indikatorer som har plockats 
fram till uppföljningsarbetet så verkar det mest vara kvantitativa aspekter som innefattas. 
Detta ledde oss till följande frågeställningar; 
 

- Vi vill undersöka vad de som arbetar med miljömålens uppföljning har för 
erfarenheter av indikatorerna som rör miljömålet Hav i balans.  

- Finns det olika typer av indikatorer för de olika aspekterna i miljömålet som 
ska uppnås? 

- Täcker de indikatorer som finns idag alla aspekter av miljömålet, både de 
kvalitativa och kvantitativa? Finns det ett behov av heltäckande indikatorer? 

- Är det överhuvudtaget möjligt att mäta de kvalitativa aspekterna och ska 
man i så fall göra det med hjälp av indikatorer? 

 

                                                 
8 Prop 2000/01:130 s. 196 
9 Ibid s. 223 
10 SOU 2000:52 s. 724 
11 Ibid s. 731 
12 Kommer hädanefter endast benämnas med Hav i balans. 
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1.3 Avgränsningar 
Under arbetets gång har vissa avgränsningar gjorts. För att arbetet inte skulle bli allt för stort 
har vi fokuserat på miljömålet Hav i balans. Då har vi avgränsat oss till att huvudsakligen 
utgå från de 12 indikatorerna13 som rör det miljömålet. Det kan dock ibland vara svårt att 
hålla sig på den specifika nivån som rör endast ett specifikt miljömål när man pratar om 
indikatorer. Därför har vi ibland fått frångå den specifika nivån till en mer generell diskussion 
kring indikatorer för att få ut mer av analysen.  
 
Anledningen till att målet Hav i balans valdes är att målet innehåller både kvalitativa och 
kvantitativa aspekter. Vi tycker även att det fanns ett varierat urval av kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer inom miljömålet. Variationen av indikatorerna ger oss möjligheten att 
lyfta diskussionen eftersom vårt syfte är att studera om det finns ett behov av olika sorters 
indikatorer.    
 
Vi valde att genomföra studien på tre olika administrativa nivåer för att få inblick i hur 
processen med indikatorer fungerar hela vägen från nationell till lokal nivå. De nivåer som 
valdes var miljömålsansvarig myndighet, länsstyrelser och kommuner. Genom att välja dessa 
nivåer hoppades vi få en bild av hur samspelta de olika nivåerna är, efterfrågar de samma 
indikatorer, ser de samma problem och så vidare. 
 
1.4 Tidigare studier 
Mycket forskning och många studier har gjorts på miljömålsarbetet och på hur strukturen 
med måluppfyllelse fungerar. Studier med fokusering på uppföljningsarbetet kring 
miljömålen är dock inte lika många. Men det finns bland annat forskningsgruppen ENGO 
(Assessment of ENvironmental GOal achievement under uncertainty) vid Linköpings 
universitet, vars syfte är att titta på uppföljningsarbetet med miljömålen och plocka fram 
verktyg för att underlätta arbetet.  
 
Användandet av indikatorer är inget nytt fenomen. Därför har det tidigare gjorts en del 
studier kring ämnet. Naturvårdsverket har bland annat gjort en förstudie om indikatorer för 
hållbar utveckling, en del av denna är rapporten Internationella indikatorer – en översikt av 
det internationella arbetet med indikatorer för miljö och hållbar utveckling.14 
Forskningsrapporterna kring indikatorer för hållbar utveckling är många. Dhakal och Imura15 
diskuterar valet av indikatorer och syftet med att använda dessa, de pratar även om DPSIR-
modellen.16 Bell och Morse tar upp problematiken kring indikatorer och diskuterar kvalitativa 
och kvantitativa indikatorer i bland annat artikeln Breaking through the Glass Ceiling: who 
really cares about sustainability indicators?17 Utmaningar med att ta fram indikatorer 
diskuteras i Dale och Beyelers artikel Challenges in the development and use of ecological 
indicators.18  

                                                 
13 Lista över dessa finns i kapitel 2.4  
14 Naturvårdsverket 2002 
15 Dhakal och Imura 2003 
16 Kommer att diskuteras senare i uppsatsen. 
17 Bell och Morse 2001 
18 Dale och Beyeler 2001 
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2 Bakgrund 
 
 
Detta kapitel avser att ge en fördjupad bakgrund till vår studie. Kapitlet kommer att handla 
om vad en indikator är, lite mer om vad miljömålet Hav i balans innebär och en beskrivning 
av kommunens, länsstyrelsens och den ansvariga myndighetens roll i uppföljningsarbetet av 
miljömålen. Sedan följer en kort beskrivning av DPSIR-modellen som kan användas vid 
framtagandet av indikatorer.   
 
2.1 Vad är en indikator?  
Att använda sig av indikatorer för att peka på problem i samhället har blivit allt vanligare, 
framför allt efter Bruntlandkommissionens rapport 1987 där begreppet hållbar utveckling 
togs upp på agendan. Med detta har det även växt fram diskussioner kring vad en bra 
indikator är och hur en sådan plockas fram.19 Att arbeta med indikatorer är alltså inte något 
specifikt för Sverige och inte heller för miljöområdet. Många andra länder och internationella 
organisationer arbetar på det sättet. OECD20, FN:s kommission för hållbar utveckling och EU 
är exempel på organisationer som använder sig av indikatorer. Tyskland och Storbritannien 
ligger, tillsammans med Sverige, i fronten bland länder som arbetar med indikatorbaserat 
uppföljningsarbete.21 
 
Indikatorns huvudsyfte är att visa trender på ett förenklat sätt, både historiskt och inför 
framtiden. Den ska signalera, i det här fallet, om miljömålsarbetet är på väg åt rätt håll.22 
Indikatorn kan användas för att se trender över tid och fungera som en tidig varningssignal 
för förändringar och även hitta grunden till problemen.23 Indikatorn är en parameter som är 
uppbyggd av olika data. Det gör att den på ett förenklat sätt kan visa på trender och är mer 
lättolkad än ren data.24 En indikator består av ett eller flera mått inom ett sakområde och visar 
bara på en del av sakområdet. Den är oftast bara kopplad till en del av miljömålet.25 
 
Med indikatorer förklaras den detaljerade informationen som erhålls genom miljöstatistik 
från olika myndigheter och verksamheter. Att bara titta på en indikator ger inte en 
heltäckande bild, men en tillräcklig uppfattning för att se om arbetet går i rätt riktning.26 
Indikatorer används som ett kommunikationsverktyg mellan både experter, politiker och 
allmänheten. De tas fram när något ska förmedlas. Eftersom indikatorerna är menade att 
förmedla miljöutvecklingen till olika delar av samhället är det viktigt att indikatorn också 
anpassas efter mottagaren.27 
 
För att en indikator ska fungera effektivt krävs det att den kan fånga komplexiteten av ett 
system på ett enkelt sätt. Svårigheterna med att arbeta med indikatorer ligger just i 
framtagandet, hur lyckas man bevara komplexiteten samtidigt som det inte ska vara för 

                                                 
19 Dhakal och Imura 2003 s. 113 
20 Organisation for Economic Co-operation and Devolpment 
21 Naturvårdsverket 1999b s. 34 
22 Dhakal och Imura 2003 s. 113 
23 Dale och Beyeler 2001 s. 4 
24 Naturvårdsverket 2002 s. 6 
25 Naturvårdsverket 1999a s. 32 
26 SOU 2000:52 s. 724 
27 Naturvårdsverket 2002 s. 6 
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komplext och krångligt? Indikatorn ska vara lätt att mäta samtidigt som den ska kunna 
förutse och vara känslig för förändringar i systemet.28  
 
2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa indikatorer 
Det finns olika sorters indikatorer, två varianter det pratas om är kvalitativa och kvantitativa 
indikatorer. De kvantitativa baseras på siffror medan de kvalitativa indikatorerna beskriver 
subjektiva saker såsom känslor och värderingar.  
 
De flesta indikatorsystem idag bygger på kvantitativa grunder och inställningen är, för det 
mesta, att om någonting inte är kvantifierbart kan det heller inte fungera som en indikator.29 
Men som Bell och Morse diskuterar, är den komplexitet som indikatorerna ska visa på inte 
enkel att fånga med i förenklade indikatorer. Det är inte lätt att få med kvalitativa delar, så 
som livskvalitet, bland de kvantitativa. Därför finns det ett behov av att ta fram indikatorer 
med mer kvalitativa aspekter.30 Orsaken till att systemen bygger på kvantitativa antaganden 
beror antagligen på att om indikatorn kan mätas kvantitativt blir det oftast lättare, både för de 
som ska utföra mätningarna och för de som ska göra utvärderingen av miljömålsarbetet. 
Därför eftersträvas det ofta att ta fram kvantitativa indikatorer.31 För den sakens skull betyder 
det inte att kvalitativa indikatorer inte är efterfrågade, men arbetet försvåras då man inte vet 
hur dessa ska utformas.32 Det pågår en debatt mellan olika forskare om kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer, vad skillnaderna och likheterna är samt vilken sort som är mest 
effektiv.33 
 
2.2 DPSIR-modellen 
För att uppföljningsarbetet inte ska bli för tungrott krävs det att det inte utvecklas allt för 
många indikatorer som sedan måste följas upp. Ett problem som då dyker upp är att olika 
målgrupper efterfrågar olika typer av indikatorer, en del inriktar sig på åtgärder andra på 
tillståndet i miljön. För att fler aspekter ska komma med i framtagandet av indikatorer kan 
DPSIR-modellen användas. Modellen är internationellt vedertagen och används av många 
runt om i världen, den är bland annat etablerad inom EU. Modellen är till för att det ska bli ett 
kretsloppsperspektiv på arbetet med miljömålen. Den består av fem olika stadier där 
processen från problemets uppkomst till åtgärder som vidtas behandlas. Tanken är att 
indikatorerna som plockas fram ska täcka alla delar av modellen. Modellens olika delar 
består av; 
 

- Drivkraften (Driving forces), vad grundar sig miljöproblemet i 
- Påverkan (Pressure), vad orsakar miljöproblemet 
- Status (State), vilket tillstånd är miljön i 
- Inverkan (Impact), vilka konsekvenser för miljöproblemet med sig 
- Respons (Response), vilka är åtgärderna som vidtas för att lösa 

miljöproblemet34 
 

                                                 
28 Dale och Beyeler 2001 s. 5-8 
29 Bell och Morse 2001 s. 301 
30 Ibid s. 292 
31 Boverket och Naturvårdsverket 2000 s. 72 
32 Bell och Morse 2001 s. 305 
33 Dhakal och Imura 2003 s. 116, Bell och Morse 2001 s. 291 
34 Bosch 2002 s. 11-12 
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2.3 Myndigheter och kommuners roll 
För att klara av dagens miljöproblem krävs det att alla aktörer i samhället agerar, såväl 
myndigheter och kommuner som näringsliv och företag. Alla nivåer måste vara engagerade 
och arbetet med miljömålen måste integreras i alla delar av organisationen. Strukturen för 
miljömålen öppnar möjligheter för att uppnå dessa krav.35 
 
Det övergripande ansvaret för miljömålen ligger på Naturvårdsverket. De ska informera och 
vara drivande i arbetet.36 Ansvariga myndigheter har även utsetts för varje miljömål för att 
tydliggöra ansvarsrollen. Den ansvariga myndigheten har, tillsammans med andra berörda 
sektorer, ansvar för att lämpliga indikatorer tas fram till respektive mål. Ansvaret innefattar 
även att man åtgärdar möjliga brister som kan finnas i målet samt att samordna uppföljningen 
av målet.37  
 
Det regionala ansvaret för miljömålen med dess uppföljning har länsstyrelserna, på uppdrag 
av regeringen. Länsstyrelserna har i uppgift att formulera regionalt anpassade miljömål samt 
att uppmärksamma vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå målen.38  
 
Att miljömålen även anpassas till lokal nivå ansvarar kommunerna för. Kommunerna har en 
viktig roll i miljömålsarbetet, både utifrån deras myndighetsarbete och genom deras 
kommunala verksamhet. För att kommunerna ska lyckas med detta krävs det dock extra 
resurser men även stöd från länsstyrelsen39 och att det utformas lokala mål och 
åtgärdsstrategier som leder miljöarbetet på lokal nivå i rätt riktning.40 
 
2.4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Övergödning är ett allvarligt problem i Östersjön och Västerhavet. I Bottniska viken är 
miljögifter och metaller ett stort problem. De här problemen hanteras dock i separata 
miljömål; Ingen övergödning och Giftfri miljö. Exploateringen av kustområden är ett 
växande problem samtidigt som det finns ett stort värde i att behålla skärgårdens speciella 
kultur. Andra stora miljöproblem är överfiske och oljeutsläpp till haven. Ovan nämnda 
problem hanteras inom miljömålets ramar och är den största anledningen till att målet är 
formulerat som det är gjort.41 Målets formulering lyder;  
 

”Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och 
skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av 
hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra 
störningar.” 

(Prop 2004/05:150 s. 124) 
 

                                                 
35 Prop 2000/01:130 s. 17 
36 SOU 2000:52 s. 746 
37 Prop 2000/01:130 s. 226 
38 Ibid s. 232 
39 Ibid s. 238 
40 SOU 2000:52 s. 810 
41 Naturvårdsverket 1999a s. 17 
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För att uppnå målet och för att underlätta uppföljningsarbetet har tolv indikatorer plockats 
fram till Hav i balans. Dessa är;42 
 

- Begränsat näringsläckage – fångstgrödor 
- Begränsat näringsläckage – skyddszoner 
- Fiskefartyg, antalet fiskefartyg 
- Fosfor i havet 
- Kväve i havet 
- Lekbiomassa för torsk 
- Oljeutsläpp till havet 
- Tillförsel av fosfor till kusten 
- Tillförsel av kväve till kusten 
- Yrkesfiske, antalet yrkesfiskare 
- Åkermark, val av grödor för att minska näringsläckage 
- Åtgärdsprogram för hotade marina arter 

 

                                                 
42 Miljömålsportalen 2005 
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3 Metod och material 
 
 
Detta kapitel handlar om den metod vi använt och de val som gjorts i uppsatsen. Först 
kommer en kort beskrivning av kvalitativ intervjumetodik och sedan kommer val och 
upplägg av studien samt en beskrivning av hur vi har gått tillväga i analysen. 
 
3.1 Kvalitativ intervju 
Anledningen till att kvalitativ intervju valdes som insamlingsmetodik är för att det ansågs 
passa bäst för syftet som ska besvaras. Vi ville ta reda på hur människor som arbetar med 
indikatorerna uppfattar processen och indikatorernas betydelse för miljömålsarbetet. Precis 
som Kvale nämner43 är intervjun ett bra sätt att ta reda på en persons upplevelser och synsätt. 
Vidare menar Kvale att man genom intervjumetodiken ser problematiken genom den 
intervjuades ögon och det är just det vi är ute efter. Med den kvalitativa intervjun fångar man 
den specifika situationen som intervjupersonen befinner sig i.44  
 
Intervjuformen som användes var halvstrukturerad, eftersom vi inte hade förutbestämda 
svarsalternativ eller slaviskt följde en frågeguide.45 Frågeguide fanns men fungerade mer som 
en fokuseringshjälp. Det vill säga att vi visste vad vi ville fokusera på innan intervjun men lät 
intervjupersonen styra en del under intervjuns gång. Som Lantz påpekar46 beror valet av form 
på vilket syftet är och vilka svar man vill få från intervjupersonerna. Vid en helt öppen 
intervju släpper man intervjupersonen väldigt fri och det är denne som bestämmer 
innehållet,47 medan det i en strukturerad form är intervjuaren som bestämmer vad det 
samtalas om och ibland även svarsalternativen.48 Om vårt syfte skulle bli besvarat inom 
ramen för intervjun ansåg vi att vi var tvungna att styra till viss del, samtidigt som vi var 
intresserade av att höra på var och ens erfarenheter och synsätt på indikatorarbetet. Därför 
valde vi ett mellanting, en halvstrukturerad intervjuform.  
 
3.2 Val av frågeställning 
Vår frågeställning kring uppföljningen av miljömålsarbetet växte fram bland annat genom 
diskussion med länsstyrelser och forskningsgruppen ENGO. För att avgränsa frågeställningen 
bestämde vi oss för att titta på ett av miljömålen och dess tillhörande indikatorer. Detta för att 
göra antalet indikatorer hanterbart och för att kunna gå djupare in i analysen. Genom att 
fokusera på ett mål kan man gå in på den mer specifika nivån och då tror vi att det går att 
göra en djupare analys.  
 
3.3 Val av kommun och länsstyrelse 
Vi valde att göra intervjuer med två länsstyrelser samt en kommun i respektive län. Genom 
att studera två län finns möjligheten att lyfta analysen från den specifika nivån som 
intervjuerna ger till en nivå där man kan dra mer generella slutsatser. Syftet var också att 
kunna jämföra olika län för att se om de har olika förutsättningar och hur det påverkar arbetet 

                                                 
43 Kvale 1997 s. 9, även Lantz 1993 s. 11 
44 Kvale 1997 s. 37 
45 Lantz 1993 s. 17 
46 Ibid s. 23 
47 Ibid s. 20 
48 Ibid s. 18 
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med indikatorerna. Anledningen till att vi valde att titta på en kommun till respektive 
länsstyrelse var att se hur arbetet fungerar på lokal nivå i förhållande till den regionala. 
 
Vi studerar ett län i södra och ett i mellersta Sverige. Valen grundar sig i att båda är kustlän. 
Samtidigt som de är geografiskt spridda har de samma kust vilket vi såg som en fördel 
eftersom de då borde ha snarlik problematik. Ytterligare en faktor är att det ena länet är ett 
förhållandevis litet län jämfört med det andra och vi tror därför att förutsättningarna kan 
skilja sig åt. Båda kommunerna som valdes är jämstora samtidigt som de har stor kuststräcka.  
 
3.4 Val av intervjupersoner 
Efter att ha varit inne på myndigheternas och kommunernas respektive hemsidor och tittat på 
vem som kunde vara lämplig att intervjua kontaktades dessa och det ledde senare till 
intervjuer på respektive arbetsplats under slutet av april och början av maj 2005. Alla 
intervjupersonerna arbetar på något sätt med uppföljningsarbetet av miljömålet Hav i balans. 
Vi har valt att inte namnge intervjupersonerna i uppsatsen för att undvika att någon hängs ut. 
Här följer därför en kodad lista över respondenterna som deltagit i studien: 
 

• Respondent A, miljömålsansvarig myndighet.  
 

• Respondent B, mindre länsstyrelse i södra Sverige. Efter respondent B:s önskemål 
närvarande ytterligare två personer, dessa tre kallas respondent B1, B2 och B3.  

 
• Respondent C, kommun i södra Sverige. Efter respondent C:s önskemål närvarade 

ytterligare en person, dessa kallas respondent C1 och C2.  
 

• Respondent D, större länsstyrelse i mellersta Sverige. 
 

• Respondent E, kommun i mellersta Sverige. 
 

3.5 Intervjuupplägg 
Ursprungsplanen var att vi båda skulle närvara vid alla intervjuer. Som Lantz49 framhåller bör 
alla intervjuer ske på samma sätt för att kunna säkra att metoden varit den samma på alla, det 
hade ökat generaliserbarheten mellan intervjuerna. Dock blev det inte så på grund av att fyra 
av intervjupersonerna endast var tillgängliga under samma dagar. Därför var det inte praktiskt 
möjligt för båda att närvara vid intervjuerna. Två av intervjuerna utfördes av Anna och de 
andra tre av Eva. Anledning till att även den sista intervjun utfördes ensam var dels för att 
alla andra intervjuer var gjorda så och då sågs ingen anledning till att båda skulle närvara vid 
den sista. Men det var också en fråga om effektivt utnyttjande av tiden. Det faktum att vi 
gjorde intervjuerna var för sig leder till att förutsättningarna inte riktigt blir de samma för de 
olika intervjuerna. Men vi har efter bästa förmåga gjort intervjuerna så lika som möjligt 
genom att diskutera tillvägagångssättet samt utgått från samma frågeguide. Vi har både före 
och efter alla intervjuer haft diskussioner om detta.  
 
3.5.1 Frågeguide 
För att inte tappa fokus under intervjuns gång och för att säkert få svar på de frågor vi tyckte 
var relevanta för det formulerade syftet ansåg vi att det var viktigt att ha en frågeguide att 
tillgå under intervjun. För att kunna ta fram en bra frågeguide ägnade vi mycket tid i början 

                                                 
49 Lantz 1993 s. 65 
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till att läsa in oss på området. Detta gjorde vi genom att läsa rapporter huvudsakligen från 
Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner samt propositioner. Vi använde oss även av 
miljömålsportalen. Den kunskap vi införskaffade genom detta låg sedan till grund för 
frågeguiden,50 som användes vid samtliga intervjuer. Eftersom vi valt att gå efter en 
halvstrukturerad intervjuform innehöll frågeguiden teman med underliggande frågor till, 
vilket Lantz rekommenderar.51 Intervjuerna bandades för att vi under intervjun skulle kunna 
fokusera på det pågående samtalet.52 Detta var särskilt viktigt då vi var själva under 
intervjuerna och inte hade någon annan som kunde studera dynamiken under intervjuns gång. 
Bandspelaren gör det enklare vid analysen och minskar en del av den subjektiva tolkningen 
som lätt förstärks om man endast för anteckningar under en intervju.53  
 
3.5.2 Analys 
Alla intervjuer transkriberades. Som Kvale påpekar innebär det en rad olika metodologiska 
problem. Det är en förvandling från tal till skrift och däremellan sker det många subjektiva 
bedömningar. Hela proceduren är en form av tolkning.54 Under transkriberingen har 
tyngdpunkten lagts på vad som sagts och inte lika mycket på hur det har sagts. Det resulterar 
i att pauser och hummanden som vi inte tyckt varit relevanta för det innehållsmässiga har 
tagits bort i transkriberingen. Det faktum att vi suttit och transkriberat våra respektive 
intervjuer på olika håll gör att det finns en risk att vi inte riktigt haft samma 
transkriberingsmetod, vilket i slutändan kan påverka analysen. Men, precis som Kvale 
påpekar, har vi innan påbörjad transkribering diskuterat vad syftet med transkriberingen är 
och kommit överens om hur vi ska behandla vissa situationer.55  
 
Efter transkriberingen tog vi ut olika teman i intervjuerna för att strukturera upp materialet. 
Vi kategoriserade det var för sig för att sedan jämföra tolkningarna och se om de stämde 
överens. I de fall våra tolkningar inte stämde överens diskuterades det igenom och vi tog 
fram en gemensam tolkning som båda var överens om. Därefter fördes en gemensam 
diskussion om vilka kategorier vi ansåg var viktiga och som besvarade syftet. Därefter 
analyserades de valda kategorierna åter igen och citat togs fram till diskussionen.   
 
Citaten har modifierats en aning för att öka läsvänligheten. Vi har tagit bort onödiga 
upprepningar och ändrat viss grammatik så att det ska bli lättare för läsaren. Enligt Kvale 
sker det alltid en viss modifiering mellan tal och skrift eftersom man inte kan få med 
kroppsspråket och samspelet i det skriftliga.56 Vi har ändå försökt få det så likt det talade som 
möjligt utan att försvåra för läsaren. Det har även skett en avidentifiering i citaten när så 
behövts. I citaten förekommer hakparenteser [], där vi lagt till ord för att öka läsvänligheten. 
Vid borttagandet av meningar har det markerats med […]. 
 
3.6 Etiska överväganden 
I samband med intervjumetodiken finns det vissa etiska ställningstaganden som vi som 
intervjuare måste ta ställning till och uppmärksamma. Som Kvale57 trycker på så är det 
viktigt att ha med sig de etiska aspekterna under alla stadier under uppsatsskrivandet. Det 

                                                 
50 Se bilaga 1  
51 Lantz 1993 s. 64 
52 Kvale 1997 s. 147 
53 Ibid s. 148 
54 Ibid s. 149   
55 Ibid s. 150 
56 Ibid s. 153 
57 Ibid s. 104 
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första stadiet som Kvale beskriver är det ”informerade samtycket”, vilket betyder att man 
klargör för intervjupersonen innan intervjun sätts igång vad syftet med studien är och vilka de 
möjliga riskerna är. Detta gjordes genom att vi före intervjun hade en kort presentation av 
utbildningen och vårt tänkta syfte. En annan fråga, som Kvale också tar upp, är den om 
konfidentialitet, vilket innebär att intervjupersonen måste ge sitt medgivande innan man 
lämnar ut deras namn. Detta beaktade vi vid intervjutillfällena genom att fråga, både före och 
efter, om vi fick använda intervjupersonernas namn samt deras arbetstitel. Alla 
intervjupersoner godkände publicering av deras namn men vi valde ändå att inte lämna ut 
namn eller plats.58 Vi ansåg att det inte tillförde studien något att ha med respondenternas 
namn och ville inte hänga ut någon i onödan. För att undvika feltolkningar eller att material 
som inte bör komma ut publiceras har alla intervjupersoner fått möjligheten att granska 
uppsatsen innan den tryckts.  
 

                                                 
58 Kvale 1997 s. 104-110 
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4 Analys och diskussion 
 
 
I det här kapitlet behandlas våra resultat från intervjuerna. Bland annat diskuteras olika 
sorters indikatorer, erfarenheter, svårigheter samt framtidsutsikter för indikatorer. De 
intervjuade har alla olika arbetsuppgifter och har kommit olika långt i sitt arbete med 
uppföljningen. Därför kommer först en kort lägesbeskrivning; 
 

• Målansvarig myndighet, respondent A, har varit med och utvecklat de nationella 
indikatorerna.  

 
• Länsstyrelsen i södra Sverige, respondent B, jobbar i dag med de nationella 

indikatorerna och det finns en diskussion kring framtagandet av regionala indikatorer.  
 

• Kommunen i södra Sverige, respondent C, har än så länge inte tittat så mycket på 
miljömålsindikatorerna, däremot utförs uppföljning kring havet genom 
Kustvattenförbundet där de är medlemmar. 

 
• Länsstyrelsen i mellersta Sverige, respondent D, har tagit fram ett antal regionala 

indikatorer, i dagsläget är dessa ute på remiss.   
 

• Kommun i mellersta Sverige, respondent E, har tagit fram lokala indikatorer som 
väntar på godkännande från fullmäktige.  

 
 
4.1 Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Under intervjuerna framkom det att målet Hav i balans kommer att bli svårt att nå inom en 
generation. Samma bedömning görs av regeringen i den nya propositionen Svenska miljömål 
– ett gemensamt uppdrag.59 Detta beror dels på att målet Hav i balans är beroende av att 
andra miljömål uppnås, såsom Ingen övergödning och Giftfri miljö. Båda dessa mål bedöms 
vara svåra att uppnå, enligt utvärderingen som Miljömålsrådet har gjort.60 Miljömålet är även 
beroende av vad andra länder vidtar för åtgärder för att få ett hav i balans.  
 
4.1.1 Prioritering av miljömålet 
Eftersom de intervjuade länsstyrelserna och kommunerna är belägna vid kusten har alla målet 
bland de högst prioriterade. De påpekar dock att övergödningen är det stora problemet när det 
gället hav.  Även riksdagen och regeringen har prioriterat marina miljöfrågor högt i arbetet 
med miljömålen.61 
 
4.1.2 Komplext mål 
Flera av respondenterna påpekar att miljömålet är komplext och att det finns en inneboende 
konflikt i målet.  
 

”Jag tror att det är alldeles för komplext och svårt och att det faktiskt 
innehåller lite motsättningar också själva målet.”  

(respondent E, kommun) 

                                                 
59 Prop 2004/05:150 s. 14 
60 Miljömålsrådet 2004b s. 2 
61 Miljömålsrådet 2004a s. 62 
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Som citatet ovan visar innefattar målet motsättningar. Målet innefattar både bevarande- och 
exploateringsperspektiv, det handlar så väl om kulturmiljön, biologisk mångfald, fiskefrågor 
som hållbar utveckling.62 Det gör att målet blir komplicerat och bäddar för konflikter mellan 
utveckling och bevarande.  
 

”Det är en sådan inneboende konflikt i målet. Det är nästan det enda målet 
där man tydliggör konflikten mellan bevarande av naturen och utveckling, 
levande kust och skärgård. […] och det gör att det blir väldigt knepigt och i 
synnerhet i ett län där vi har ganska stor kustdel och jättemycket folk som 
utnyttjar den här delen och som vill bosätta sig ute i skärgården. Hur ska 
man då hantera det här var gränser går mellan utveckling, bosättande och 
bevarande av miljön och de konflikter som finns där.”  

(respondent D, länsstyrelse) 
 
Respondent D diskuterar kring tolkningsfrågan om vart gränserna mellan utveckling och 
bevarande ska dras. Den här konflikten är specifik för detta mål och därför anser respondent 
D att det är det svåraste målet att uppnå. Vi menar att konflikten och komplexiteten 
tillsammans med målets luddiga formulering gör målet problematiskt. Målets luddiga 
formulering leder också till att det blir svårt att tyda ut vad som egentligen menas med en 
levande skärgård och vad man vill uppnå med målet. Det går att tolka in olika saker i 
begreppet levande skärgård, vilket belyses i citatet nedan. 
 

”[…] vad man lägger in i begreppet levande skärgård. Vi hade just kring 
[en ö] så hade vi studenter från KTH som jobbade, arkitektstuderande, som 
visade hur man skulle kunna utveckla den här ön och jobbade i olika 
grupper. De hade tekniska, sociala och ekologiska parametrar att jobba 
utifrån och det var alltifrån en helt ny stad där man i stort sätt byggde 
alltihopa till att nästan ingenting då som man tog fram i ett projekt. 
Allihopa de där svarade upp mot begreppet levande skärgård skulle man 
kunna säga, men skulle naturen och kulturmiljön klara av det kan man ju 
fundera på. Jag tror att begreppet i sig är så motsägelsefullt.”  

(respondent E, kommun) 
 
Respondent E tycker att levande skärgård är ett motsägelsefullt begrepp och det finns många 
olika tolkningar av vad det är. Att uppnå en levande skärgård kan vara allt ifrån att bevara 
skärgården som den ser ut idag till att utveckla den till ett mer exploaterat samhälle. 
Respondent A, från ansvarig myndighet, menar att det har varit problematiskt att ta fram 
indikatorer till just Hav i balans eftersom målet är komplext. Vidare anser respondent A att 
en bidragande orsak till att målet är svårt att arbeta med är att många av de indikatorer som 
har tagits fram inte har fungerat.  
 
4.2 Olika sorters indikatorer 
För att följa upp arbetet med miljömålet Hav i balans finns tolv nationella indikatorer. Under 
intervjuerna framkom det att bland dessa tolv indikatorer finns det olika sorter, både 
kvalitativa och kvantitativa samt sådana som är till för experten eller gemene man. Det 
framkom även att det finns ett syfte med att ha olika sorters indikatorer.  
 
                                                 
62 Naturvårdsverket 1999a s. 14 
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”Jag tycker att man behöver både och. Så visst, bara för att snabbt kunna 
svara på en fråga kan det vara bra att ha en sån här [enkel indikator], men 
man får vara medveten om att indikatorn i sig säger ingenting om att det är 
okej för lång tid framöver utan det krävs mycket mer än detta. Så att man 
har olika typer av indikatorer för olika syften, ja och olika 
användningsområden.”  

(respondent B1, länsstyrelse) 
 
Syftet med att ha olika indikatorer är att både ha indikatorer som är lätta att mäta och som 
man snabbt får svar på, som påpekas i citatet. Samtidigt är det viktigt att kunna följa upp 
olika aspekter i målet. Ett annat syfte med att ha olika sorter kan vara att nå ut till olika 
målgrupper. Två av respondenterna pratar om att dels ha indikatorer för dem som arbetar med 
dessa och är insatta i ämnet, samt indikatorer som riktar sig ut till allmänheten.  
 

”Jag tror en viktig aspekt på indikatorerna är att de ska kunna förstås av 
gemene man och ja alltså indikatorer på sådana saker som känns 
angelägna för, inte bara oss som sitter och arbetar med det ofta, utan ute i 
samhället också. […] Jag tror också att det är väldigt viktigt att kunna ha 
båda de typerna av indikatorer. Alltså en del behöver vara väldigt specifika 
och lite fikonspråk och så vidare, men att man också har de här 
budbärarindikatorerna [mer övergripande] som tar upp det som känns 
angeläget ute i samhället.”  

(respondent B3, länsstyrelse)  
 
Citatet visar att det är viktigt att ha indikatorer som förstås av gemene man samtidigt som det 
är viktigt att ha mer specifika indikatorer. Det finns en poäng med att ha olika sorters 
indikatorer om man vill att det ska fungera för både de som arbetar med indikatorer och för 
att allmänheten ska förstå. Vi menar att det är betydelsefullt att allmänheten är med i 
processen för att tillsammans kan de ha stor påverkan på miljön. Därför är det viktigt att det 
finns olika sorter och att man vet vem indikatorn riktar sig till när den tas fram.  
 
4.3 Kvalitativa aspekter 
Under intervjuerna diskuterades det om vissa aspekter är svårare att följa upp än andra och 
om det då är svårare att hitta passande indikatorer till dem. Det framkom att när det till 
exempel gäller värderingar som ska göras är det svårare. Hur ska man värna om den 
biologiska mångfalden och när har man uppnått en levande skärgård? Anledningen till att det 
är svårt att följa upp de mer kvalitativa aspekterna med hjälp av indikatorer verkar bero på att 
det inte finns några tydliga gränser för vad som är rätt eller fel. Eftersom det inte är klart 
definierat vad exempelvis levande kust är blir det väldigt svårt att följa upp och veta när 
målet är uppnått. Som respondent D framhåller är det inte lätt att bedöma vilket livsutrymme 
olika arter har behov av eftersom kunskapen saknas. 
 

”Om man håller sig till den ekologiska dimensionen så är ju frågan 
möjligen det här med hur stort livsutrymme har man kvar för våra vilda 
grannar och såna saker. Det går ju att mäta hur många individer det finns 
av olika arter, eller arean som de har att leva på till exempel. Vad som är 
knepigare där är ju också frågan; är det så att de arealer de har att tillgå 
ligger de tillräckligt tätt?[…] Det har vi en sämre förståelse för […] Det 
har vi inte klart för oss och då är det svårt för oss att hantera det.”  

(respondent D, länsstyrelse) 
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I citatet ovan diskuterar respondent D att kunskap saknas inom vissa områden och att det då 
är svårt att hantera uppföljning inom dessa områden. En av respondenterna framhåller att det 
även är viktigt att definiera oklarheter, såsom vad är skyddsvärt. Här ser denne att det finns 
ett behov av att ha klara definitioner, det är ett arbete som pågår för närvarande men det är 
inte helt enkelt. Förhoppningsvis kommer arbetet leda till att uppföljningen blir enklare. 
Definieras det, kvantifieras det även och som många påpekar är det lättare med konkreta 
siffror. 
 

”Allting som man kan mäta konkret i siffror eller antal det är ju lätt att 
följa upp, men just mer de här värderingssakerna.”  

(respondent B1, länsstyrelse)  
 
Att man tycker att det är lättare att följa upp det konkreta, det vill säga det som är siffror eller 
antal, kan till viss del bero på att det är så man tidigare har jobbat. Grunden för 
indikatorsystemet bygger mycket på ett kvantitativt tankesätt, kvalitativa indikatorer har inte 
fått något större fokus i tidigare studier. Det har funnits viss efterfrågan på kvalitativa 
indikatorer, men frågan har varit hur man ska gå till väga för att det inte ska bli allt för 
subjektivt.63 Detta märker vi även hos våra respondenter. De ser det viktiga med att ha 
kvalitativa indikatorer, men precis som nämnts ovan vet de inte hur de ska göra för att 
undvika att bedömningarna blir alltför subjektiva. Respondenterna påpekar att det kvalitativa 
helst ska omvandlas till kvantitativa indikatorer för att arbetet ska fungera.  
 

”Jag tror att vi har försökt att göra dem kvantitativa allihopa så att det är 
antal eller areal, så att det ska vara så lite subjektivt som möjligt i den här 
bedömningen. Ja, det måste gå att räkna eller vad det nu är för någonting. 
[…] Vi har väl på nåt sätt försökt formulera om dem så att det inte ska bli 
någon bedömning när man är framme vid själva räknandet.” 

 (respondent E, kommun) 
 
För att få bort den subjektiva bedömningen har indikatorerna formulerats om till att vara 
mätbara. Studier som gjorts inom området med kvalitativa indikatorer visar att 
arbetsprocessen blir rörigare och att själva metoden blir allt mer komplex när man arbetar 
med kvalitet.64 Anledningen till att processen kan anses som rörig, anser vi kan bero på att 
allt inte är klart definierat vad gäller de kvalitativa aspekterna, som har nämnts tidigare. Det 
menar vi är anledningen till att man i viss mån undviker att arbeta med kvalitativa 
indikatorer. Respondenterna vill gärna följa upp kvalitet men det krävs att det sker med 
kvantitativa indikatorer. De efterfrågar helt enkelt kvantitativa indikatorer som är lätta att 
mäta.  
 

”Kvantitativa indikatorer med tydlig koppling till den kvalitet som vi vill 
ha, alltså det ska vara klart definierat vilken kvalitet vi vill ha. Till exempel 
i det med god ytvattenstatus; vad är god ytvattenstatus? Då ska vi liksom ha 
siffror på att detta betyder god ytvattenstatus och då ska vi ha kvantitativa 
indikatorer för det.” 

 (respondent B1, länsstyrelse) 
 

                                                 
63 Bell och Morse 2001 s. 301-305 
64 Ibid s. 307 



  19

4.3.1 Svårigheter på kommunal nivå 
Ibland kan det troligen fungera bra att arbeta med kvalitativa indikatorer, tror en respondent 
på lokal nivå, men ser det som mer problematiskt när man kommer till kommunal nivå.  
 

”Jag tror att det i vissa sammanhang kan det nog funka alldeles utmärkt att 
bara kvalitativt beskriva en utveckling en trend, kanske allra mest om man 
är på en övergripande nationell eller regional nivå men ju längre ner i 
hierarkin man kommer och ju mer konkret man blir, desto svårare. […] en 
högst egen fundering, när jag jobbade på länsstyrelsen med miljömålen så 
var det mycket lättare att prata i de här kvalitativa termerna. Det här 
miljömålet god bebyggd miljö är ju jättesvårt, antingen så bryter man ner 
det och talar om antalet bostäder som har för höga radonhalter och då blir 
det väldigt konkret. Eller så pratar man i största allmänhet om stadsmiljöer 
eller vad det nu kan vara för någonting och då funkar det på den 
övergripande nivån men när man kommer ner på den kommunala nivån så 
funkar det inte som ett miljömål kanske, men det kan funka i andra 
sammanhang, men inte på det sättet tycker jag.”  

(respondent E, kommun) 
 
Som framgår av citatet verkar det vara allt viktigare med konkreta indikatorer ju längre ner i 
hierarkin man kommer. Det tror vi beror på att man på kommunal nivå måste integrera 
miljömålsarbetet i all sin verksamhet, såsom översiktsplaner och detaljplaner. För att lätt 
kunna få in miljömålen i verksamheten krävs det därför att det är så konkret som möjligt. 
 
Det här visar på att det kan finnas ett behov av att anpassa olika indikatorer till olika nivåer. 
Varje land eller stad är olika och har därför olika förutsättningar. Det leder till att det inte 
bara går att ha universella indikatorer, utan det är även viktigt med lokalt anpassade 
indikatorer.65 Där har kommunerna en viktig roll när det gäller att jobba med lokala 
indikatorer. Det ser vi som ett problem då resurserna verkar vara knapphändiga när det gäller 
miljömålsarbetet.  
 

”Ja, alltså vi gör ju det som våra politiker prioriterar […] Naturligtvis så 
borde vi ju mäta ett antal indikatorer eftersom vi har det i vår miljöplan. Vi 
har ju vissa mål som ska uppfyllas som då baseras på de där miljömålen 
[…] så det ska vi väl göra någon gång när vi får resurser till det.”  

(respondent C1, kommun)  
 
Kommunerna gör det politikerna prioriterar och det verkar som om knappa resurser ges till 
miljömålsarbetet. De knappa resurserna gör det svårt för kommunerna att arbeta med 
miljömålen och det gör att arbetet går sakta framåt. Eftersom kommunerna inte har någon 
formell skyldighet att arbeta med miljömålen66 och inga extra resurser tillsätts, kommer 
miljömålsarbetet ofta i andra hand, men ambitionerna att arbeta med det finns. Om man tittar 
på de två kommuner som vi studerat finns det i dagsläget inga lokala indikatorer som man 
arbetar med, det är dock på gång. Det är viktigt att arbetet med de lokala indikatorerna 
kommer igång då det finns svårigheter med topdown-styrda indikatorer, enligt Dhakal och 
Imura.67 De ifrågasätter om det går att få med det lokala problemet i en nationell indikator 
(topdown-styrda).  
                                                 
65 Dhakal och Imura 2003 s. 117 
66 Miljömålsrådet 2004a s. 35 
67 Dhakal och Imura 2003 s. 116 



  20

 
4.4 Erfarenheter av indikatorer  
Eftersom några av våra respondenter inte har kommit i gång med arbetet med indikatorerna 
valde vi att inte diskutera varje enskild indikator var för sig. I flertalet intervjuer diskuteras 
det dock om indikatorn yrkesfiske samt att en indikator kring avlopp efterfrågas.  
 
4.4.1 Indikatorn yrkesfiske 
Yrkesfiskare är en del av kulturmiljön i kust- och skärgårdsområden. Därför anses det viktigt 
att se till att det finns ett levande yrkesfiske, detta görs genom att räkna antalet yrkesfiskare. I 
dagsläget minskar antalet yrkesverksamma fiskare, vilket kan leda till att vi förlorar en del av 
skärgårdens kulturarv.68 Därför anser alla respondenterna att det är en viktig fråga. Både vi 
och flertalet av respondenterna anser att det finns många kvalitativa aspekter i indikatorn, 
eftersom fisket anses vara en stor del av skärgårdens kulturmiljö. Det råder dock skilda 
meningar om den är bra eller dålig. Som citatet nedan visar tycker vissa att det är ett 
intressant sätt att se kulturmiljön på. 
 

”Ja, alltså jag har tittat lite grann på det här delmålet som heter bevarande 
av kust och skärgårdens kulturarv. Där finns indikatorer för antal 
yrkesfiskare bland annat och det tycker jag är jättebra. Det är liksom ett 
nytt sätt att se på bevarandet av yrkesfisket. Men jag kan inte säga att jag 
funderat så mycket på andra indikatorer sådär. […] Bevarande av 
kulturarv, alltså kopplingen bevarande av kulturarv och yrkesmässigt fiske, 
den kopplingen tycker jag är intressant. Det är så att säga, från centralt 
håll, där man bedriver fiskepolitik så har man definitivt inte tänkt i de 
tankebanorna.”  

(respondent B3, länsstyrelse) 
 
Perspektivet med bevarandet av yrkesfisket och kopplingen till kulturarvet är nytt. Det är 
något som inte har tagits upp innan men det ses som en positiv aspekt. Andra respondenter är 
mer tveksamma till indikatorn och ställer sig frågande till om den säger någonting om målet. 
Respondent D är frågande till om yrkesfiskeindikatorn ger en rättvisande bild och vad 
indikatorn syftar till. Eftersom en enskild person kan ta upp stora mängder fisk utan att det 
syns i indikatorn är frågan om det ger en fullständig bild över hur mycket fisk som egentligen 
tas upp, då det bara är de licensierade yrkesfiskarna som räknas med i statistiken.  
 

”Där finns det ju exempel på några som inte är så bra, ett exempel är ju 
antalet yrkesfiskare. Där är det så att antalet yrkesfiskare är möjligen ett 
mått på en levande skärgård men frågan är om det är ett bra mått. Därför 
att en yrkesfiskare idag kan ta upp mycket mera fisk än vad en yrkesfiskare 
kunde göra för hundra år sen, enormt mycket mer. Frågan är då om det 
som yrkesfiskaren återspeglar ger ett rätt mått på målet. Egentligen säger 
det inget om hur mycket yrkesfiskaren fiskar för sen är det ju så att det här 
med yrkesfiskare är lite svävande för att definitionen nu mera säger man att 
det finns licensierade fiskare och så finns det de som inte är licensierade. 
De som räknas i statistiken är bara de som är licensierade. Det är bara de 
som bedriver fiske i tillräckligt stor skala, så många som är heltidsfiskare 
kommer inte ens med i statistiken. […] De inriktar sig på att fiska ganska 
småskaligt men mer hållbart egentligen då. De förädlar sina produkter och 

                                                 
68 Miljömålsportalen 2005 
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får bättre betalt och kan klara sig på att sälja ganska kalt [~ lite]. Det här 
är ju frågan, vad säger den här indikatorn då?”  

(respondent D, länsstyrelse)  
 
Att det finns olika uppfattningar om indikatorn kan bero på olika saker. Dels kan det bero på 
att man har kommit olika långt i arbetet och tankeprocessen med indikatorerna. Det kan 
också bero på vilken förförståelse som finns inför målet och indikatorn, man tolkar in olika 
saker beroende på vilken bakgrund man har. I de två citaten ovan kan vi se tecken på att 
respondenterna pratar om olika perspektiv på indikatorn. Respondent B3 är inne på 
kulturmiljön medan respondent D mer pratar ur ett fiskeperspektiv. För att kunna säga om 
indikatorn är bra är det viktigt att först ha klart definierat syftet med indikatorn och vilket 
perspektiv den ska belysa, menar vi. Precis som diskuterades ovan att det är viktigt att målet 
är klart definierat är det också viktigt att indikatorn är definierad. I dagsläget verkar syftet 
med indikatorn inte vara tydligt och därför är det svårt att säga om indikatorn ger en 
rättvisande bild av målet. 
 
4.4.2 Avloppsindikator efterfrågas 
Flera respondenter, särskilt på lokal nivå, har lyft fram avloppsfrågorna och påpekat att detta 
är ett viktigt område när det pratas om skärgårdsmiljön. Anledningen till att 
avloppshanteringen anses viktig är att den har stor påverkan på övergödningen, då det är svårt 
att ha en tillfredställande avloppsrening i skärgården. Det har även påpekats att en 
avloppsindikator saknas i arbetet med uppföljningen av miljömålen. 
 

”Vi tycker väl själva att den indikatorn som saknas är ju i såna fall just det 
som vi nämnde innan med enskilda avlopp. Det bedömer ju vi som en 
betydligt större källa egentligen till fosfor framförallt, än några utav de 
andra och eftersom det är fosfor som misstänks åtminstone stå för 
övergödningen i den här delen av Östersjön så är ju det det viktigaste. […] 
Det är just fosforn som är viktig och då är ju de enskilda avloppen en stor 
källa.” 

 (respondent C1, kommun) 
 
Båda kommunerna ser hanteringen av avlopp som ett stort problem. Undersökningar har visat 
att hälften av alla enskilda avlopp är för dåliga, vilket gör att enskilda avlopp blir en stor 
utsläppskälla, enligt respondent C1. Anledningen till att det är kommunerna som ser detta 
som problematiskt, anser vi, beror dels på att det är kommunens ansvar att se till att 
tillräckligt höga krav ställs på avloppen. En annan anledning, menar vi, beror på att detta är 
ett exempel på något som är konkret och som kommunerna arbetar med. Respondent E 
påpekar även att avloppsfrågorna är något som kommunen kan påverka. Därför känns det 
relevant för kommunerna att ta upp det till diskussion.  
 
4.5 Eftersträvansvärda egenskaper hos indikatorerna 
Respondenternas erfarenheter av indikatorer har lett fram till vissa eftersträvansvärda 
egenskaper, det finns både bra och dåliga indikatorer. När dessa tas fram är det mycket man 
strävar efter för att få fram en bra indikator. Naturligtvis är det viktigt att den visar om 
utvecklingen går åt rätt riktning och om man är inne på rätt spår, anser respondenterna. Det är 
viktigt att indikatorn mäter det som är relevant för målet. Under intervjuerna framkom det 
även att man bland annat vill ha indikatorer som är jämförbara med andra kommuner/län.  
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”Vi kan ju ha hur bra indikatorer som helst men för att den ska vara riktigt 
värdefull […] kan det vara bra att jämföra utvecklingen på andra håll i 
landet som har likartat problem eller vidtar likartade åtgärder.”  

(respondent B1, länsstyrelse) 
 
En bra indikator ska också kunna användas och jämföras internationellt och förstås över 
gränser och ämnesområden. Indikatorn får heller inte vara för kostsam att arbeta med. Det är 
även viktigt att indikatorn visar något över tiden och att den är enkel att följa upp. Det 
ultimata är om indikatorn redan mätts under en längre tid så att det finns en tidsserie.  
 

”Jag tycker att en bra indikator är en som för det första är väldigt lätt att 
följa upp och en som är sann och en som visar förändring över tiden. Det 
tycker jag är en bra indikator. Men som sagt de är inte lätta att hitta.”  

(respondent A, ansvarig myndighet) 
 
Dhakal och Imura skriver att det är svårt att uppnå alla kriterier som man strävar efter när det 
gäller att ta fram indikatorer. Att hitta data till indikatorerna kan vara svårt, vilket även våra 
respondenter påpekar.69 Respondent B2 framhåller att problemet inte bara ligger i att ta fram 
indikatorerna, utan även att göra de mätningar och hitta de data som krävs till indikatorn. En 
annan viktig aspekt är att indikatorerna inte får vara för många till antalet, då det blir allt för 
tidskrävande, som respondent C1 påpekar.  
 

”Av erfarenheten så ska man ju mäta så få saker som möjligt.”  
(respondent C1, kommun) 

 
Några av respondenterna trycker på vikten av att begränsa arbetet med uppföljningen och 
antalet indikatorer. Respondenterna har valt att inte ha indikatorer som täcker alla aspekter av 
målet, utan istället fokusera på det de ansett vara viktigast. Det har visat sig vara en bra 
strategi att fokusera på vissa delar när det gäller arbetet med indikatorer, utvärderingar visar 
att det bidrar till bättre åtgärder.70 Men som en av respondenterna påpekar är det viktigt att 
vara medveten om att uppföljningsarbetet inte är statiskt utan det behöver uppdateras 
kontinuerligt, nya indikatorer kan komma till och andra försvinna. Det betyder att man inte 
kan fokusera på samma indikatorer hela tiden och det är viktigt med utvärdering och 
utveckling av arbetet.  
 
Innan intervjuerna gjordes utgick vi ifrån att heltäckande indikatorer, för alla aspekter av 
målet, var det som eftersträvades. Intervjuerna har visat på motsatsen, det är viktigt att 
begränsa sig. Det krävs inte att man har heltäckande indikatorer eftersom indikatorns syfte är 
att visa på trender71 och det kan man göra utan att följa upp allt. Som respondent B1 
framhåller, trots att indikatorerna täcker en liten andel säger de ändå tillsammans om vi är på 
rätt väg och då har indikatorerna fyllt sitt syfte. Därför är strategin att fokusera på de stora 
problemområdena tillräcklig och därmed mest framgångsrik.  
 
Som kan utläsas av citaten ovan är det mycket som är eftersträvansvärt. Många av de faktorer 
som våra respondenter eftersträvar kan man finna i annan forskning som gjorts inom 
området.72 Därför verkar det som om man kan dra generella slutsatser kring vad som är 
                                                 
69 Dhakal och Imura 2003 s. 116 
70 Gahin et al. 2003 s. 664 
71 Dale och Beyeler 2001 s. 4 
72 Bosch 2002 s. 15, se även Dale och Beyeler 2001 s. 6-7 
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eftersträvansvärt. Men för den sakens skull är det inte lätt att uppnå alla kriterier. Samtidigt 
som det eftersträvansvärda ska beaktas i arbetet med att ta fram en bra indikator är det viktigt 
att man inte glömmer att indikatorn faktiskt måste vara relevant för målet.  
 

”Det får inte bara vara ett mått som är enkelt att mäta och sikta på, utan 
det ska också ha en stark koppling till målets innebörd.”  

(respondent D, länsstyrelse) 
 
En fara är att det fokuseras för mycket på att indikatorn ska vara lätt att följa upp och att 
kopplingen till målet då glöms bort. Alla citaten ovan visar på att det finns en klar bild av hur 
man vill att indikatorerna ska se ut. Citaten visar även att det inte är lätt att ta fram en bra 
indikator fastän det finns kriterier att utgå från. Enligt Dale och Beyeler är den stora 
utmaningen att ta fram en hanterbar grupp av indikatorer som täcker in alla kriterier.73  
 
För att få fram bättre indikatorer kan ett sätt vara, som en respondent påpekar, att samarbeta 
till exempel mellan olika kommuner eller län. Då ges möjligheten att gå ihop och göra 
gemensamma mätningar och på så sätt blir mätningarna mer kostnadseffektiva. Möjligheten 
till att utveckla gemensamma metoder finns också.  
 
4.6 DPSIR-modellen 
DPSIR74 är en internationellt vedertagen modell som ofta används i indikatorarbete. Några av 
respondenterna var förtrogna med modellen medan andra inte kände till den. De som var 
bekanta med modellen tycker att den är bra och ser gärna att den används mer i arbetet än vad 
som görs idag. Respondenterna menar att med hjälp av modellen tydliggörs kopplingarna 
mellan grunden till problemet och åtgärden.  
 

”Det finns kanske fler som skulle behöva förstå och utnyttja den 
[modellen]. Men det finns många som har svårt att se det här som sker, att 
det ena faktiskt påverkar det andra. […] Och i stället för att bara titta på 
vad som förändras i miljön, en halt eller så där […] utan att man också 
förstår att det har en direkt koppling till de andra aktiviteterna och hur 
stora de är.”  

(respondent D, länsstyrelse) 
 
Att förstå modellen och kopplingen mellan orsak och verkan, menar vi, kan vara ett bra 
hjälpmedel i arbetet med att ta fram indikatorer. Vi anser, precis som Bell och Morse, att det 
är viktigt att veta både orsak och verkan på ett problem.75 Det kan underlätta framtagandet av 
indikatorerna om modellen används, eftersom den gör det lättare att få med olika aspekter, 
vilket vi menar kan vara fördelaktigt.   
 
4.7 Svårigheter med indikatorerna 
I arbetet med indikatorerna finns det vissa komplikationer och svårigheter som 
respondenterna har uppmärksammat.  
 

                                                 
73 Dale och Beyeler 2001 s. 8 
74 Se Bakgrund 
75 Bell och Morse 2001 s. 295 
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4.7.1 Bakgrundskunskap krävs 
Det framkom under intervjuerna att det var svårt att ta fram indikatorer på vissa områden då 
man hade för lite bakgrundskunskap om dessa.  Som Havsmiljökommissionen skriver, är den 
marina miljön eftersatt. Det finns många naturreservat och skyddade områden men det är få 
av dem som ligger vid kusten eller i havet.76 För att få ett bra uppföljningsarbete och för att 
kunna ta fram bra indikatorer krävs det ett gott kunskapsunderlag. Idag saknas det 
tvärvetenskaplig forskning på vissa områden, vilket krävs för att kunna hantera dagens 
komplexa miljöproblem.77 Respondent A visar ett exempel på detta då denne pratar om 
delmål 3: åtgärdsprogram för hotade marina arter.  
 

"Problemet med delmål 3 är att åtgärdsprogrammen för olika hotade arter 
baseras på en rödlista som Artdatabanken tar fram. Och där är den marina 
miljön väldigt eftersatt. Bara vissa grupper av marina arter, t ex fiskar och 
däggdjur, finns på listan. Det är ju jättesvårt att säga vilka hotade marina 
arter och fiskstammar som har behov av riktade åtgärder när vi inte har en 
mer fullständig rödlista för marina arter." 

(respondent A, ansvarig myndighet) 
 
Respondenten menar att det inte finns tillräckligt med bakgrundsfakta för att kunna ta fram 
bra indikatorer för den marina miljön. Det här, menar vi, är en av orsakerna till att arbetet 
med att ta fram indikatorer försvåras.  
 
4.7.2 Snäva indikatorer 
Ett annat problem i framtagningsprocessen är att indikatorerna riskerar att bli för snäva, 
vilket diskuteras av respondent B2. 
 

”Någonting som gör att man drar sig för att hålla på med indikatorer, det 
är ju ofta väldigt snävt på sådana platser och när man väl börjar titta på 
såna indikatorer så begränsar man sig kanske väldigt mycket. Man får ett 
väldigt snävt perspektiv. […] Jag skulle i alla fall dra mig för att hitta på 
för mycket indikatorer.”  

(respondent B2, länsstyrelse) 
 
Arbetet med indikatorerna riskerar att bli begränsat. Detta kan leda till att viktiga aspekter 
inte tas med, anser vi. Ett av syftena med indikatorer är att på ett förenklat sätt åskådliggöra 
komplexa system. En fara kan dock vara att man förenklar komplexiteten för långt, vilket i 
sin tur kan leda till missvisande resultat.78 Det kan vara farligt att förenkla komplexiteten för 
långt men det gör resultaten mer lättförståliga för allmänheten.79 Det finns således både för- 
och nackdelar med att ha snäva indikatorer. Som vi påpekat innan är det viktigt att få med 
allmänheten i processen. Men det får naturligtvis inte bli så att uppföljningsarbetet begränsas 
på grund av att man har för snäva indikatorer.   
 
4.7.3 Faran med att ta första bästa indikator 
En av farhågorna som respondenterna lyfter fram är att det är viktigt att stanna upp och tänka 
efter när man tar fram indikatorer, så att man inte bara tar första bästa.  
 

                                                 
76 SOU 2003:72 s. 56 
77 SOU 2003:72 s. 141, se även Miljömålsrådet 2004a s. 61 
78 McCool och Stankey 2004 s. 297 
79 Bell och Morse 2001 s. 292 
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”Det är lite knepigt och sen just det här vad folk läser ut, det har sina sidor. 
Det gäller att veta vad indikatorn står för och vad kan den säga och hur 
kan den säga det. Så att man inte plockar första bästa siffrorna någonstans 
och säger att det här är jättebra.” 

 (respondent D, länsstyrelse) 
 

”Det är lätt att man hamnar i den där fällan att man tar det som man kan få 
fram uppgifter om, men som kanske inte är den viktigaste saken, utan det 
som är möjligt eller det som är enkelt.”  

(respondent E, kommun) 
 
Det är viktigt att veta vad man vill med indikatorn och att den inte bara väljs utifrån vilka 
uppgifter som är lätta att ta fram data på. Något som eftersträvas i framtagandet av 
indikatorer är att det ska vara så enkelt som möjligt, som diskuterats tidigare. Därför är risken 
att man fokuserar på enkelheten istället för att tänka ett steg längre och fundera över om 
indikatorn verkligen säger något.  
 

”Så det är utmaningen det, att man inte bara far iväg och sätter ihop lite 
siffror och tycker att ja det är en bra indikator men sen så är den inte 
jämförbar med någonting annat.”  

(respondent B1, länsstyrelse) 
 
Det är viktigt att man inte bara tar första bästa data som sen inte går att jämföra med annan 
data. Därför är det betydelsefullt att de som arbetar med uppföljningen sätter sig ner och 
tänker efter, annars är risken att indikatorn inte kommer att säga någonting. Då står man där 
utan några bra resultat från uppföljningsarbetet. Som respondent A uttrycker det; 
 

”Annars är det värdelöst, att ha en indikator som inte är bra, då är det 
nästan bättre att inte ha någon indikator alls. Att ha en dålig som är 
missvisande är inte bra.”  

(respondent A, ansvarig myndighet) 
 
Att ha en indikator som inte säger något relevant är värdelöst. Då är det bättre vara utan och 
satsa resurserna på något mer värdefullt.   
 
4.7.4 För mycket mätande 
En annan farhåga är att man lägger för stor tyngd vid att ta fram information till indikatorerna 
och glömmer själva åtgärderna, som egentligen är det viktiga. För utan åtgärder är det ingen 
mening med att ha indikatorer.   
 

”En farhåga som jag har är att man lägger för stort fokus just på att samla 
in information om de här indikatorerna och att göra tabeller och diagram 
och sånt och att det blir för stort fokus på det och för lite på vad man vill. 
Så att man fastnar på något vis i det. […] Det är därför jag verkligen har 
försökt begränsa våra indikatorer här, nu tar vi några få och så försöker vi 
istället analysera och beskriva vad de leder till.”  

(respondent E, kommun) 
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Det finns en mening med att begränsa arbetet för att det inte ska bli för stort och tungrott. Det 
här uppmärksammar även Rigby et al.80 De menar att mycket av indikatorarbetet fokuserar 
för mycket på mätandet och att det inte leder till så mycket mer. Indikatorer syftar till att 
berätta om tillståndet, men arbetet stannar av vid själva mätandet. Som framgår av våra 
intervjuer är det viktigt att inte lägga för stort fokus på mätandet. Det viktiga är inte 
indikatorerna i sig utan att man faktiskt uppnår miljömålen, vilket kanske är lätt att glömma 
på vägen. 
 
4.8 Är indikatorer rätt sätt? 
4.8.1 Svårt med indikatorer till målet 
Alla respondenter är positiva till uppföljning med indikatorer. Det verkar vara ett bra sätt att 
arbeta på men det krävs naturligtvis att arbetet utvärderas och att framtagna indikatorer är 
relevanta. 

”Men jag tycker att det är rätt sätt att tänka alltså. Jag har deltagit i så 
många verksamheter, man går ut och gör åtgärder men man följer inte upp 
det och det är inte bra. Utan det är bra att ha en uppföljning. Så måste man 
ju hela tiden diskutera hur den uppföljningen ska se ut och ha en 
kontinuerlig utvärdering. Men tanken tycker jag är väldigt god.”  

(respondent B3, länsstyrelse) 
 
Det är viktigt att åtgärder följs upp och utvärderas för att få kvitto på att det ger resultat.  
Däremot är respondent A, ansvarig myndighet, tveksam till om det är rätt att arbeta med 
indikatorer till målet Hav i balans när det gäller de kvalitativa aspekterna. 
 

”I det här målet har man ju varit lite tveksam, kan jag ju säga, till det här 
med indikatorer främst för att de inte håller måttet. Sen tycker jag ju att 
indikatorer är jättebra i andra sammanhang där de fungerar. Men det 
gäller vattenkvalitet och allting sånt, där är de ju perfekta. […] Det känns 
lite svajigt att jobba med indikatorer särskilt för delmål 1 av Havsmålet. 
Men det har man ju beslutat sig för att göra. Det har varit ganska många 
som har varit tveksamma till det här.”  

 (respondent A, ansvarig myndighet) 
 
Anledningen till att just det här målet är problematiskt att ha indikatorer till, anser vi, kan 
bero på att det finns många olika aspekter av målet och att många av dessa inte är klart 
definierade. Målet handlar både om att utveckla och bevara. Som framkommit tidigare är det 
oklart var gränsen däremellan går.  
 
4.8.2 Framtidsbilder och visioner 
Om man inte vill arbeta med indikatorer kan framtidsbilder och visioner vara ett alternativ. 
Respondent E tar upp exemplet med Agenda 21 som fungerar på det här viset.  
 

”Man kan ju jobba med framtidsbilder och visioner också, att man visar att 
det här är ett önskvärt, jaa, status eller situation eller något som man vill 
ha. Agenda 21 har blivit tycker jag uppbyggt lite granna på det viset; att 
man visade hur man ville att samhället skulle se ut då om x antal år. Sen så 
beskrev man de här miljöerna och människorna som cyklade och 

                                                 
80 Rigby et al. 2000 s. 21 
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solfångarna på taket och vad det nu kunde vara, som man hittade på och 
målade upp den här bilden då. Sen utifrån det talade man om för att nå dit 
måste vi göra de här åtgärderna. Det tror jag kan vara fullt gångbart.”  

(respondent E, kommun) 
 
Genom att måla upp en bild av vad som är önskvärt att uppnå och utifrån det tala om vilka 
åtgärder som krävs kan mål också nås, tror respondenten från lokal nivå. Vi anser att 
framtidsbilder och visioner är ett sätt som kan fungerar bra på lokal nivå, eftersom det på den 
här nivån är eftersträvansvärt att ha det så konkret som möjligt, som nämnts innan. 
Anledningen till att det fungerar, tror vi, är att kommunen är närmare allmänheten. Samtidigt 
som det är viktigt att politikerna kan ta till sig informationen, eftersom det är de som styr den 
kommunala verksamheten. Förstår politikerna vikten av miljön är chanserna större att det 
budgeteras mera pengar till miljöområdet. Därför menar även vi att framtidsbilder och 
visioner kan vara fullt gångbart. På ett sätt arbetar man redan med visioner då det går att se 
miljömålet som en vision.  
 
4.8.3 Ge indikatorerna tid 
Arbetet med indikatorerna är en långsam process enligt några av respondenterna. Det krävs 
ett antal år innan man kommer in i processen och innan det går att ta fram jämförbara 
resultat.  
 

”Alltså man behöver ju ett antal år på sig för att kunna se någon trend och 
det går ju inte direkt [i dagsläget] att jämföra mellan olika delar utav 
landet.” 

 (respondent C1, kommun)  
 
Det är inte bara i Sverige som processen med indikatorer går långsamt. Även i USA är 
indikatorprocessen långsam, där Gahin et al. har gjort studier på indikatorernas effektivitet. 
Att processen är långsam gör att man lätt blir tveksam till indikatorerna. Men deras slutsats är 
att indikatorerna ändå är ett bra arbetssätt.81 Trots att det finns vissa tveksamheter tror även 
respondenterna att det finns en framtid för indikatorer. 
 
4.9 Framtiden  
När vi diskuterat hur respondenterna ser på framtiden tycker alla att den största utmaningen 
med uppföljningsarbetet är att det ska komma igång ordentligt. Det första steget är att 
miljömålen ska få större genomslagskraft i samhället och på så sätt få större plats i det 
dagliga arbetet och livet. En stor utmaning verkar vara att arbetet begränsas på grund av 
mängden resurser. I dagsläget krävs det att arbetet med indikatorer utvecklas och att bättre 
bakgrundsfakta tas fram. Trots det har respondenterna ändå en positiv framtidstro när det 
gäller uppföljningsarbetet med indikatorerna.  
 

”Jag tror att det blir bättre och förhoppningsvis kanske till och med blir 
riktigt bra, men det är en bit kvar.”  

(respondent D, länsstyrelse) 
 
Indikatorerna har potential att bli bra men än är det en bit kvar. För att uppföljningsarbetet 
ska fungera krävs det kanske att olika vägar testas, förutom den indikatorstyrda. En ingång 
till miljömåls- och uppföljningsarbete för kommunerna skulle kunna vara miljömålsstyrt 

                                                 
81 Gahin et al. 2003 s. 665 
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tillsynsarbete. Detta diskuterar respondenterna C1 och C2. Deras kommun planerar i år att ta 
fram en verksamhetsplan där miljömålen är integrerade. Det kan vara ett bra sätt att få in 
miljömålen naturligt i verksamheten om resurserna är knappa.  
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5 Slutsatser 
 
 
I det här kapitlet sammanfattas analysen samt diskussionen i korta drag och studiens 
slutsatser presenteras.  
 
Kvalitativa aspekter 
Det finns olika sorters indikatorer och respondenterna menar att det är viktigt. Det framkom 
dock att det är svårare att följa upp de kvalitativa aspekterna. Det beror på att det inte är klart 
definierat vad det är som ska uppnås med exempelvis en levande skärgård. Tydligare 
definitioner efterfrågas av respondenterna. Det är viktigt att även indikatorn är väl definierad 
och att det tydligt framgår vilket perspektiv den har, anser vi.     
 
Det kvalitativa är eftersträvansvärt men inte enkelt att arbeta med. Respondenterna menar att 
det kan bli för subjektiva bedömningar och vill därför att de kvalitativa aspekterna ska 
omvandlas till kvantitativa indikatorer. Att det finns många kvalitativa aspekter i målet Hav i 
balans, menar vi kan vara en av orsakerna till att arbetet försvåras ytterligare. Målet i sig är 
komplext och bevarande står mot utveckling, vilket gör uppföljningsarbetet extra svårt och 
det finns därför ett stort behov av att ha olika sorters indikatorer.   
 
Vår hypotes var att det är viktigt med kvalitativa indikatorer och att det borde finnas fler. 
Studien har dock visat att det är svårt att arbeta med de kvalitativa aspekterna och att det 
måste göras mätbart för att det ska fungera bra i praktiken. Det är viktigt att ha med 
kvalitativa aspekter men det måste följas upp genom att man definierar kvaliteten till mätbara 
siffror på något sätt.  
 
Eftersom indikatorns syfte är att visa på trender krävs det inte heltäckande indikatorer för att 
uppnå det, då en mindre grupp av indikatorer tillsammans kan visa på om utvecklingen går åt 
rätt håll. Men det är fortfarande viktigt att ha olika sorters indikatorer som belyser att det går 
åt rätt håll i alla aspekter. Idag är de kvalitativa aspekterna underrepresenterade.  
 
Eftersträvansvärt 
Det är viktigt att ha bra indikatorer som säger någonting, som framkommit av våra intervjuer 
är det mycket som är eftersträvansvärt för att indikatorn ska bli bra. Det som eftersträvas är 
bland annat att indikatorn ska vara enkel att följa upp, den ska vara jämförbar och 
kostnadseffektiv. En annan viktig aspekt är att den ska visa något över tiden. Det har visat sig 
vara svårt att ta fram en indikator som når upp till alla dessa kriterier. Respondenterna har 
liknande värderingar om vad en bra indikator är och de verkar veta vad de vill. Trots detta 
tycker de att det är svårt att ta fram lämpliga indikatorer. Tid, pengar och kunskap är 
begränsande faktorer, menar vi, och det är de som gör att arbetet försvåras.  
 
Svårigheter 
De svårigheter som respondenterna har pekat på är främst att det finns för lite 
bakgrundsfakta, framförallt när det gäller den marina miljön, för att kunna ta fram rättvisande 
indikatorer. Indikatorprocessen medför risken att arbetet blir för begränsat och att 
perspektivet blir för snävt vilket kan leda till ett försämrat uppföljningsarbete. Som McCool 
och Stankey framhäver är det en fara att reducera komplexiteten för långt, då det kan leda till 
att beslut tas på felaktiga grunder.82 Man ska också akta sig för att ta första bästa indikator 
bara för enkelhetens skull. Det är viktigt att indikatorn säger någonting av relevans för målet 
                                                 
82 McCool och Stankey 2004 s. 297 
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annars blir det inga användbara resultat. Ytterligare en farhåga är att för stort fokus läggs på 
mätandet av indikatorerna och att det viktiga glöms bort, det vill säga åtgärderna.  
 
Många av svårigheterna med att ta fram indikatorer beror på, anser vi, att systemet 
fortfarande är relativt nytt och behöver utvecklas mer. Det gäller att hitta en balans för hur 
mycket resurser som ska satsas på uppföljningsarbetet. Det är viktigt att hitta en nivå där det 
som eftersträvas inte tar för mycket resurser så att åtgärderna glöms bort.  
 
DPSIR-modellen är tänkt att fungera som en hjälp vid framtagandet av indikatorer. De 
respondenter som var förtrogna med modellen såg den som en hjälp i arbetet för att 
tydliggöra kopplingen mellan orsak och verkan. Respondenterna menar även att fler borde 
utgå ifrån den eftersom den underlättar arbetet. Vi menar att modellen är en bra hjälp för att 
få en helhetsbild av processen mellan orsak och verkan. Vi anser även att det kan vara ett bra 
verktyg för att få fram bra indikatorer. Genom att arbeta med modellen borde svårigheterna 
minska i framtagningsprocessen. 
 
Olika nivåer 
Under studien har det framkommit vissa skillnader och likheter mellan de olika 
administrativa nivåerna. Den nationella nivån har arbetat mest med indikatorerna, vilket inte 
är konstigt eftersom det är de som fått huvuduppdraget från riksdag och regering. De har 
plockat fram de nationella indikatorerna som arbetet grundar sig på idag. De två 
länsstyrelserna har kommit olika långt i uppföljningsarbetet. Länsstyrelsen i mellersta 
Sverige har kommit längre i processen med indikatorer än den mindre länsstyrelsen i södra 
Sverige. Det tror vi kan bero på mängden resurser som finns att tillgå, eftersom den större 
länsstyrelsen har mer resurser. Ingen av de båda kommunerna har på allvar kommit igång 
med miljömålsindikatorerna än. Dock har kommunen i mellersta Sverige kommit längre. I 
kommunerna tror vi att politikerna spelar en viss roll när det gäller vad som görs inom 
miljöområdet. Vi funderar också på om det finns något samband med hur långt 
länsstyrelserna har kommit.  
 
Är indikatorer rätt sätt? 
Respondenterna är överlag positiva till att arbeta med indikatorer. Däremot finns det 
tveksamheter till om det är rätt arbetssätt för just det här målet, Hav i balans. I nuläget är den 
största utmaningen att få i gång arbetet anser respondenterna. Det som behövs är mer tid och 
resurser. För att det ska vara meningsfullt att ha indikatorer krävs det att åtgärder sätts in och 
att förändringar görs om vi ska kunna uppnå miljömålet. 
 
Vi menar att det finns alla förutsättningar för att indikatorsystemet kommer att bli bra, bara 
det ges tid och resurser. Det är viktigt att ha någon form av uppföljning som visar om 
genomförda åtgärder ger något resultat och om vi närmar oss miljömålen. Det finns många 
aspekter att ta hänsyn till när indikatorerna tas fram och eftersom systemet är relativt nytt 
måste tid ges för utveckling. När systemet varit igång en längre tid kan en utvärdering göras 
där man studerar vad som fungerat bra eller dåligt samt varför, för att på så sätt lära av 
tidigare erfarenheter. Det är viktigt att det inte läggs för stor tyngd på indikatorerna då det 
endast är ett sätt att visa om vi är på rätt väg, det viktiga är åtgärdsarbetet. 
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Bilaga 1: Frågeguide 
 
 
Bakgrund 

• Vad är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden?  
 
Organisationen  

• Hur ser arbetet med miljömålen och uppföljningsarbetet (allmänt) ut hos er?  
- organisatoriskt/ avdelningar 
- ansvarsfördelning 
  

”Hav i balans samt levande kust och skärgård” 
• Hur fungerar arbetet med miljömålet? 

- finns det problem? Vilka i så fall? 
- om det inte finns problem vad beror det på att arbetet fungerat så bra? 

 
• Hur prioriterar ni detta miljömål jämfört med andra miljömål?  
 
• Vad har ni för förutsättningar och resurser för målet jämfört med de andra målen?  

- jämfört med andra lst och kommuner? 
-budget 
-personer 
 

Indikatorer till ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” 
• Hur definierar du en indikator?  

- vad säger en indikator? 
- vad mäter en indikator? 

   
• Hur har ni identifierat och valt indikatorer? 

- används nationella, regionala eller kommunala mål? Varför?  
 

• Vad strävar man efter när man tar fram indikatorer? 
- vad skulle du vilja att man strävar efter? 

 
• Påverkar DPSIR-modellen valet av indikatorer och i så fall hur? 

 
• Hur stämmer indikatorerna överens med målet? 
 
• Finns det indikatorer som täcker in alla aspekter av målet?  

- missar man ngt för att det inte finns indikatorer? I så fall vad? 
- täcker indikatorerna de kvalitativa aspekterna av målet? På vilket sätt/varför inte? 

 
• Finns det saker idag som inte mäts men som krävs för att uppnå målet?  

- vilka? 
- hur hanteras det? 

 
• Är det någon aspekt som är svårare att mäta?  

- hur behandlas det i så fall? 
- finns det något som inte är mätbart? Går allt att mäta? 

 
• Finns det olika typer av indikatorer?  

- mäter de olika saker? 
- vad är skillnaden? 
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- finns det någon mening med att ha olika sorters indikatorer? 
 

• Vad skulle en riktigt bra indikator/ kombination av indikatorer för målet hav i balans kunna 
vara? 

 
Styrkor och svagheter  

• Hur tycker du att arbetet med indikatorer fungerar?  
 
• Kan du ge exempel på indikatorer som fungerat bra resp. dåligt och vad som gjort att de 

fungerat bra/dåligt? 
-begränsande faktorer i arbetssättet?  

 
• Är indikatorbaserat arbete rätt sätt att angripa problemen? 

- om inte, vad skulle  alternativet vara? 
 
Kvalitet  

• I målet pratas det mkt om att uppnå kvalitet. Tycker du att målet är kvalitativt? Kan man mäta 
kvalitet? Hur? 

 
• Hur beskriver man något utan att mäta? 

 
• Är det rätt att mäta kvalitet med indikatorer eller finns det andra sätt? 

 
Framtiden 

• Hur ser du på arbetet med indikatorerna i framtiden? 
-hur tror du att det kommer att utvecklas? 
 

• Vad ser du som den största utmaningen i arbetet med indikatorer framöver? 
 
• Tror du att miljömålet ”Hav i balans” kommer att nås inom en generation? 

-varför/varför inte? 


