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Förord 
Äntligen är det slut på det hårda arbetet och de många vedermödorna. Denna D-uppsats är 
skriven inom forskningsprojektet ENGO (Assessment of ENvironmental GOal achievement 
under uncertainty) som bedrivs på bl a Miljövetarprogrammet vid Linköpings Universitet.1 
Jag vill säga ett varmt tack till min handledare Victoria Wibeck som varit ett stort stöd i 
arbetet med uppsatsen. Jag vill även tacka övriga medarbetare inom ENGO för de många och 
givande litteraturtipsen och forskningsrapporterna jag fått ta del av. Jag vill också tacka 
samtliga intervjupersoner, vilka gjort det möjligt att genomföra studien. 
 
Det sista stora tacket går till min familj för allt stöd och den uppmuntran som jag fått från er 
under hela studietiden. 
 
Norrköping, maj 2005 

Carin Lindgren

                                                           
1 ENGO är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. En närmare 
beskrivning av programmet finns på www.mai.liu.se/engo. 
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Sammanfattning 
Problemet med övergödning har länge varit uppmärksammat i Sverige. De åtgärder som har 
satts in för att minska problemet har inte fungerat tillfredsställande och därför är det extra 
viktigt att följa upp och utvärdera målet Ingen övergödning. En central del i arbetet med 
miljömålen är utvärdering och uppföljning, som görs för att bedöma om vi närmar oss de 
uppsatta miljömålen. I det svenska miljömålsarbetet har så kallade miljöindikatorer fått en 
betydande roll. De fungerar som ett verktyg för att operationalisera, implementera, följa upp 
och utvärdera hållbar utveckling. Syftet med studien är att på regional nivå identifiera och 
analysera vad som styr valet av miljöindikatorer i uppföljningen och utvärderingen av 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning samt urskilja om målet är uppföljningsbart. Studien 
bygger på kvalitativa intervjuer med två representanter från RUS-projektgrupp och tre 
personer som samordnar miljömålsuppföljningen ute på länen. Den teoretiska ramen i 
uppsatsen bygger främst på målstyrning, uppföljning och utvärdering, samt på en beskrivning 
av miljöindikatorer och DPSIR-modellen. 
 
Resultatet från studien tyder på att det återstår en hel del arbete med att förbättra och utveckla 
uppföljningen av miljömålen på regional nivå och det kommer förmodligen att ta avsevärd tid 
innan miljömålet Ingen övergödning kommer att uppnås. Ett återkommande problem i 
miljömålsarbetet är bristen på tid och resurser för att kunna utföra arbetet och frågan är hur 
länsstyrelserna ska komma runt problemet med att hitta lämpligt datamaterial. Att hitta ideala 
indikatorer är också svårt. Många gånger styrs valet av miljöindikator av vilket datamaterial 
det finns att tillgå. Ytterligare ett problem är hur en samlad bedömning ska kunna göras av 
miljötillståndet och övergödningens effekter, när det inte går att göra jämförelser mellan 
länen. Samordningen är en av de viktigaste delarna i uppföljningen av miljömålen och i 
studien framkom det att den kunde ha fungerat bättre, om de miljömålsansvariga 
myndigheterna tagit på sig ett uttalat ansvar. Ytterligare studier krävs kring arbetet med att 
följa upp och utvärdera miljömålen på regional nivå, när alla länsstyrelser har tagit fram 
indikatorer. 
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1. Inledning 
Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Ett steg i denna riktning togs i april 1999, när 
Sveriges riksdag fastställde våra 15 nationella miljökvalitetsmål. Målet är att nå en ekologiskt 
hållbar utveckling (Prop. 2000/01:130). Genom miljömålen anges vilket miljötillstånd som 
ska uppnås inom miljöarbetet i Sverige. Riksdagen har även fastställt ett antal delmål (71 
stycken), som anger att en viss miljökvalitet ska vara uppnådd eller att förändringar ska vara 
genomförda vid en viss tidpunkt (Prop. 1997/98:145).  
 
Naturvårdsverket är den myndighet som är ansvarig för nio av de 15 miljökvalitetsmålen på 
nationell nivå och har en betydande roll i arbetet med att uppnå miljömålet Ingen 
övergödning. Problemet med övergödning har uppmärksammats under lång tid i Sverige och 
riksdagen har tidigare fattat beslut om åtgärdsmål för att minska detta problem. Åtgärderna 
har dock inte givit önskad effekt och belastningen av kväve och fosfor, vilka bidrar till 
övergödningen, har inte minskat i önskad takt (Wandén, 2002). En central del i arbetet med 
miljökvalitetsmålen är utvärdering och uppföljning. Detta görs för att bedöma om vi närmar 
oss de uppsatta miljömålen och för att underlätta för kommunikation i miljöfrågorna. Det här 
arbetet pågår på nationell, regional och lokal nivå och ska årligen rapporteras till regeringen. 
Miljömålsuppföljningens syfte är bland annat att förse beslutsfattare med regelbunden och 
övergripande information om miljötillstånd, miljöpåverkan, drivkrafterna bakom denna 
påverkan, de samhälleliga konsekvenserna och de åtgärder som vidtagits (Prop. 2000/01:130). 
I det svenska miljömålsarbetet har så kallade miljöindikatorer (se kapitel 4.1) fått en central 
roll. De fungerar som ett verktyg för att operationalisera, implementera, följa upp och 
utvärdera hållbar utveckling. Meningen är att måluppfyllelse ska kunna mätas med 
kvantitativa indikatorer. Problemet är dock att det saknas gemensamma indikatorer på 
nationell, regional och lokal nivå och måluppfyllelse kan inte heller enbart fångas i 
kvantitativa data. För att underlätta användning av miljömålsuppföljningen i beslutsprocessen 
vill regeringen komplettera indikatorerna med nyckeltal för att på ett överskådligt sätt 
beskriva resultatet av miljömålsarbetet. Denna komplettering är svårt att göra eftersom de 
kvalitativa målen ofta är svåra att uttrycka i kvantitativa uppföljningsbara termer på regional 
och lokal nivå (Burström von Malmborg & Lindqvist, 2002). Avsikten är således att samma 
indikatorer ska finnas på samtliga nivåer och vara få till antalet för att ”en sammanhållen och 
överblickbar uppföljning av miljökvalitetsmålen och tillhörande delmål skall ske” (Prop. 
2000/01:130 s. 224). Ett ständigt utvecklingsarbete pågår på miljömålsansvariga myndigheter 
för att ta fram användbara mått för uppföljning av miljömålsarbetet, förbättra redan 
existerande indikatorer och ta fram nya (miljomal.nu, 2005). 
 
I uppföljningsarbetet på regional nivå pågår ett projekt kallat Regionalt Uppföljnings System 
(RUS) som har till uppgift att stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete med 
miljömålsuppföljningen. Huvudmålet för RUS är att utveckla ett för alla län gemensamt 
uppföljningssystem för de 15 miljömålen och leverera data till den nationella uppföljningen 
av målen (RUS, 2005). Med andra ord ska länsstyrelserna driva ett regionalt system för 
uppföljning av miljökvalitetsmålen där länens kommuner och regionala sektorsmyndigheter, 
spelar en viktig roll (Länsstyrelsen i Östergötlands län, 2003). Grunden till systemet bygger 
på ett antal indikatorer som är gemensamma för hela landet, sedan är det upp till varje län att 
precisera länsegna indikatorer. Systemet ska även ge underlag för utvärdering av 
miljömålsarbetet genom att visa i vilken riktning och i vilken takt situationen utvecklas i 
länet, i förhållande till miljömålen och om de vidtagna åtgärderna gett resultat (Länsstyrelsen 
i Östergötlands län, 2001). Hur arbetet bedrivs skiljer sig åt mellan länen. Vissa län håller 
redan på att utarbeta uppföljningsprogram och att ta fram länsegna indikatorer samtidigt som 
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andra länsstyrelser inte har kommit lika långt i denna process, de har inte påbörjat 
uppföljningsarbetet ännu. När det gäller kommunernas del i arbetet så har det inte kommit 
igång på allvar ännu. Just nu pågår ett projekt för att utveckla ett gemensamt 
uppföljningssystem som kallas för GUS-lok, Gemensamt Uppföljningssystem på lokal nivå. 
Dock samarbetar många kommuner med länsstyrelserna. GUS, Gemensamt Uppföljnings 
System för de miljömålsansvariga myndigheterna, har utvecklat ett webbaserat 
presentationsverktyg på miljömålsportalen som är en officiell portal för våra 15 miljömål och 
ligger till grund för indikatorpresentationerna, där de s.k. RUS-indikatorerna ingår som en del 
i det hela. Syftet med portalen är att användarna ska kunna få en tydlig överblick över hur 
miljömålsarbetet fortskrider ute i landet (RUS, 2005).  
 
I de flesta län diskuteras redan vilka miljöindikatorer som ska användas för att följa upp de 
regionala miljökvalitetsmålen. Ett problem är dock att vi inte riktigt vet om dessa indikatorer 
mäter rätt (McCool & Stankey, 2004). Det är nödvändigt med en bra uppföljning för att få 
fram underlag för nya åtgärder som kan bidra till att målen uppnås. Att följa upp och 
utvärdera de svenska miljömålen är därför viktigt för att kunna visa på hur förändringar och 
förbättringar kan komma tillstånd. Dock finns risken att enbart de eventuella fel och brister 
som finns påtalas och ingenting görs åt problemen. 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att på regional nivå identifiera och analysera vad som styr valet av 
miljöindikatorer i uppföljningen och utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning 
samt urskilja om målet är uppföljningsbart. 
 
Nedan preciseras syftet i följande frågeställningar: 
 
-     Hur uppfattas målet Ingen övergödning? 
-     Varför uppfylls inte miljömålet? 
-     Vilka är svårigheterna vid val av indikatorer? 
-     Vilka för- och nackdelar finns det med de regionala indikatorerna? 
-     Mäter indikatorerna rätt?  
-     Vilka styrkor och svagheter har DPSIR-modellen2? 
-     Hur har samordningen fungerat i uppföljnings- och utvärderingsarbetet? 

1.2 Disposition 
I nästa kapitel ges en beskrivning av det material och den metod jag använt mig av i 
studien. Därefter beskrivs de teoretiska ramar som studien omges av, kapitlet behandlar i 
huvudsak målstyrningstekniken samt uppföljning och utvärdering av miljömålen. I kapitel 
fyra beskrivs miljöindikatorer och DPSIR-modellen samt vilken roll de har i 
uppföljningsarbetet. Under rubriken Uppföljning av miljökvalitetsmål på regional nivå 
(kapitel 5), tittar jag närmare på varför inte miljömålet Ingen övergödning uppfylls, för- 
respektive nackdelar med miljöindikatorer, vad som styr valet och vilka svårigheterna är med 
indikatorer samt om indikatorerna mäter rätt. Därefter diskuteras hur väl DPSIR-modellen 
fungerar samt hur samordningen av miljöindikatorer har fungerat. I kapitel sex redovisas 
slutsatserna med studien. 

                                                           
2 DPSIR-modellen som används som ett verktyg i det svenska miljömålsarbetet och det är enligt denna modell 
som miljöindikatorerna klassas enligt. 
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2. Metod 
Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och i följande kapitel beskrivs de 
val jag gjort, hur jag gått tillväga och hur analysen av det empiriska materialet har utförts. 

2.1 Val av studie objekt 
I studien har jag valt att fokusera på miljökvalitetsmålet Ingen övergödning av flera skäl. Ett 
av dessa skäl är att målet är mycket omfattande, vagt formulerat och komplext. Ett annat skäl 
är att miljömålet utgår från ett miljötillstånd som är relativt opåverkat av övergödningen, 
vilket skapar problem eftersom människan drastiskt har påskyndat processen. Det 
förekommer även höga halter av närsalterna kväve och fosfor i mark och i vattendrag 
(Naturvårdsverket, 2003(d)). Det har visat sig att målet kommer bli svårt att uppnå till 2020 i 
främst de södra delarna av Sverige, där belastningen av gödande ämnen har varit och just nu 
är som störst (Miljömålsrådet, 2004). De största bidragande orsakerna till övergödningen är 
jordbruk, kommunala reningsverk, enskilda avlopp och industrier. Även trafiken är en 
påverkande faktor (Wandén, 2002). Ytterligare ett skäl till att jag valde att fokusera på målet 
är att det ställer relativt höga krav på återrapportering av utfallet. Till målet finns sju stycken 
delmål preciserade. Min förhoppning är att resonemangen ska bli tydligare när endast ett 
miljökvalitetsmål är utvalt som exempel.  

2.2 Kvalitativ undersökning 
Studien utfördes som en kvalitativ undersökning och baserades på intervjuer. Ett kvalitativt 
angreppssätt är lämpat för denna studie, eftersom huvudsyftet är att identifiera och analysera 
vad som styr valet av miljöindikatorer i uppföljningen och utvärderingen av 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning samt urskilja om målet är uppföljningsbart. 
Intervjuförfarandet innebär således att gå utöver det spontana utbytet av åsikter. Det blir ett 
sätt för intervjuaren att genom väl valda frågor och ett lyhört lyssnande förvärva ingående 
kunskaper i det specifika ämnet (Kvale, 1997). Det centrala i metoden är att genom intervjuer 
insamla information för att dels få en djupare förståelse för det problemområde som studeras 
och dels kunna beskriva helheten av det sammanhang som problemet ryms i. Intervjumetoden 
kännetecknas således av närhet till den källa som informationen inhämtas från (Holme & 
Solvang, 1997).  
 
Inom den kvalitativa intervjutraditionen uppfattas intervjuaren som medskapare till intervjuns 
resultat. Här utgörs intervjun av en interaktion mellan intervjuaren och respondenten, där de 
reagerar på och påverkar varandra. Följaktligen vänder sig den kvalitativa intervjutraditionen 
bort från föreställningen att det är möjligt att för varje enskild fråga nå den intervjuades sanna 
svar. Istället utgår intervjutraditionen från att en individs kunskaper och synvinklar uppstår ur 
en komplex väv av relationer med andra individer. Intervjun blir därför en ömsesidig 
påverkan som i sig ger uppslag för att skapa nya reaktioner (Svensson & Starrin, 1996). 

2.3 Kvalitativa intervjuer 
Intervjuerna har genomförts med personer som är involverade och insatta i arbetet med 
uppföljningen av miljökvalitetsmålen på regional nivå, det vill säga på länsstyrelse nivå. Det 
är på den regionala nivån som det huvudsakliga arbetet idag pågår med att följa upp och 
utvärdera miljömålen. Vid varje intervjutillfälle har jag använt mig av en intervjuguide som 
ett stöd i intervjusituationen. Intervjuguiderna innehåller samtliga frågeställningar men är 
ändå öppna för följdfrågor (se bilaga 1 och 2). Intervjumetoden jag använt mig av hamnar, 
enligt Kvale (1997), inom den halvstrukturerade formen. Metoden innebär att en rad frågor 
var formulerade i förväg, men frågornas form och ordningsföljd kunde förändras och anpassas 
om det krävdes, vilket ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor. 
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Samtliga respondenter har fått ta del av intervjufrågorna i förväg därför att några av 
respondenterna speciellt bad om det. Nackdelen med att respondenterna fick intervjuguiderna 
i förväg är att svaren ibland inte blir spontana utan intervjupersonen kanske läser upp svaret 
från någon rapport eller liknande. Fördelen är att personen i fråga hinner förbereda sig bättre 
och svaren blir förhoppningsvis mer uttömmande och givande för en kommande analys av 
materialet. Totalt genomfördes fem intervjuer. Två av intervjuerna gjordes med lämpliga 
representanter från RUS-projektgrupp, som även har uppdrag på länsstyrelse nivå. De tre 
återstående intervjuerna gjordes med personer som arbetar inom länsstyrelsen men i olika län. 
De tre intervjuade personerna är ansvariga för och samordnar miljömålsuppföljningen på 
länsstyrelserna. Alla intervjupersoner är verksamma i södra delarna av Sverige. Jag har valt 
att inte namnge några personer eller ange på vilka länsstyrelser de arbetar därför att det inte är 
relevant för syftet med studien och inte heller påverkar resultatet. Jag har informerat samtliga 
respondenter om att uppsatsen ingår som en del i forskningsprojektet ENGO (Assessment of 
ENvironmental GOal achievement under uncertainty) och att materialet kan komma att 
användas i andra sammanhang inom projektet i enlighet med vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer i humanstisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 
2002). Samtliga respondenter har samtyckt till detta. 
 
Endast en av intervjuerna har jag kunnat genomföra på respondentens arbetsplats. Fördelen 
med att göra intervjun på en för respondenten välkänd plats är att personen ska känna sig 
trygg och säker i sin roll. De återstående intervjuerna genomfördes via telefon därför att de av 
praktiska skäl inte gick att genomföra på respektive arbetsplats, vilket kan ha påverkat 
intervjusituationen. Telefonintervjuer är i regel svårare att utföra därför att det inte går att 
tolka respondentens kroppsspråk. Tolkningen av kroppsspråket kan göras på ett helt annat sätt 
om intervjun sker på respondentens arbetsplats. När en telefonintervju utförs går det inte 
heller att använda sig av visuella hjälpmedel, varken för intervjuaren eller respondenten, som 
exempelvis diagram eller foton för att klargöra en frågeställning eller för att förtydliga svaret 
på en ställd fråga. Fördelarna är att det är lättare att hantera en telefonintervju eftersom det går 
att förbereda sig inför nästa fråga på ett helt annat sätt när intervjupersonen inte ser att 
intervjuaren läser i sin intervjuguide. Dessutom går det att lägga till följdfrågor utan att 
respondenten lägger märke till det eller störs under intervjuförfarandet. Telefonintervjuerna 
tog mindre tid i anspråk därför att jag inte behövde besöka respondenten. Ytterligare en fördel 
med telefonintervjuer rör felkällor och är inte något som kanske är helt uppenbart. Vid direkta 
intervjuer påverkas respondenternas svar ibland av olika faktorer hos intervjuaren som t ex. 
ålder, kön och intervjuarens närvaro. Den distans som en telefonintervju innebär minskar 
därför denna felkälla (Bryman, 2002). Intervjuernas längd varierade mellan 40 och upp till 60 
minuter. Samtliga intervjuer har spelats in för att jag ska kunna koncentrera mig på 
respondentens reflektioner och kunna förbereda följdfrågor. Fördelen med att spela in 
intervjuerna är att jag senare har god tid på mig att lyssna på svaren och att jag kan gå tillbaka 
till oklara partier. En negativ effekt av att spela in en intervju kan vara att respondenten blir 
hämmad och nervös.  
 
I denna studie transkriberades intervjuerna i princip fullständigt, endast ovidkommande 
diskussioner som inte berörde intervjuämnet togs bort. Hur omfattande transkriptionen blir 
beror givetvis på studiens syfte. Den transkriberingen som gjorts har inte skrivits ner som 
talspråk utan som skriftspråk för att underlätta för den kommande analysen. Linell (1994) 
påpekar att det finns ett visst krav på läsbarhet av texten som ska analyseras. Ytterligare en 
viktig aspekt när transkription används som analysverktyg är att den speglar intervjuns 
innehåll och mening. Det är följaktligen viktigt att respondentens åsikter understryks (Lantz, 
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1993). I de fall där citat varit intressanta har jag gått tillbaka till inspelningen för att mer 
ordagrant skriva ner citaten för att senare kunna återge dem korrekt. När transkriptionen av 
intervjuerna var avklarad sammanfattades varje intervju med det som ansågs vara viktigast. 
Respondenterna fick sedan ta del av sammanfattningen och godkänna att intervjumaterialet 
presenteras i uppsatsen. Samtliga respondenter har tagit del av sammanfattningen och godkänt 
den.  

2.4 Analys av intervjumaterialet 
Analysen av intervjumaterialet skedde genom en så kallad helhetsanalys (Holme & Solvang, 
1997). En helhetsanalys kan delas in i tre steg. I det första steget har jag gjort ett urval av 
teman eller problemområden. Utgångspunkten i temana är för det första syftet med studien 
och för det andra den insamlade informationen, dvs. intervjumaterialet. Urvalet har gjorts 
genom att jag noggrant har läst igenom intervjumaterialet för att hitta teman som kan ses som 
centrala i uppsatsen. Utifrån detta har jag i det andra steget, med hänsyn till valda teman, 
identifierat nya frågeställningar som belyser viktiga aspekter i materialet. I det tredje och sista 
steget har jag gjort en systematisk analys av intervjumaterialet utifrån de formulerade 
frågeställningarna. De teman som i denna uppsats bedömdes vara relevanta och framträdande 
i analysen delades in i olika kategorier i kapitel 5. Under varje kategori har temat 
konkretiserats och en analys har genomförts genom att mönster i intervjumaterialet har 
tolkats. Citat har lyfts fram som stödjande exempel.  
 
Styrkan med att göra en helhetsanalys är att så många betydelsefulla aspekter i 
intervjumaterialet som möjligt kunde tas fram i analysen. En svaghet med att använda sig av 
helhetsanalys är att det är forskaren själv som avgör vilka återkommande temaområden som 
kan ses som det centrala i intervjumaterialet. Risken finns att aspekter som kan vara 
betydelsefulla för studiens syfte inte upptäcks av forskaren. Forskarens värderingar och 
tolkningar ligger följaktligen till grund för hur materialet granskas (Holme & Solvang, 1997). 

3. Målstyrning, utvärdering och uppföljning  
I det här kapitlet presenteras den teoretiska ram som studien bygger på. Kapitlet innehåller en 
redogörelse för de grunder som målstyrningstekniken vilar på och en kort redogörelse för de 
kommunikativa förutsättningarna i miljömålsarbetet. Därefter kommer en översiktlig 
beskrivning om vad begreppen uppföljning och utvärdering innebär samt vilket syfte de har i 
miljömålsarbetet. Slutligen förklarar jag kort vad systemutvärdering innebär i uppföljnings- 
och utvärderingsarbetet. 

3.1 Målstyrning 
Målstyrning kan ses som ett resultat av den allmänna strävan att decentralisera och delegera i 
allt större utsträckning. Med målstyrning menas att en organisation arbetar utifrån preciserade 
mål. En väl fungerande målstyrning förutsätter att det finns en förmåga och vilja att formulera 
tydliga mål, att följa upp graden av måluppfyllelse och att det finns en fungerande dialog 
mellan politiker, chefer och medarbetare. Decentralisering är något som har varit tongivande 
under de senaste årtiondena inom den offentliga arbetsorganisationen och har blivit allt 
tydligare inom den svenska förvaltningspolitiken. Den här omfördelningen har skett på flera 
plan genom att staten har decentraliserat till kommunerna och kommunerna har 
decentraliserat sin politiska organisation (t ex. kommundelsnämnder) och förvaltningar vilket 
har lett till ett ökat ansvar på de enskilda arbetsplatserna (Svensson, 1997). Rombach (1991) 
menar att målstyrning grundas på en annan logik än decentralisering och lokalt ansvar. 
Förutsättningen för att skapa målhierarki är, enligt Rombach (1991), att organisationen har ett 
system med bestämd rangordning där ansvarsfördelningen är tydlig och stabil och istället för 
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att styra genom detaljregler ska politikerna styra genom mål för olika verksamheter och 
sektorer. Regeringens föresatser är att miljömålen, delmålen och sektorsmålen ska vara 
vägledande för kommuner, myndigheter, företag m.fl. där de ges stor frihet att välja väg för 
att nå målen (Prop. 2000/01:130).  
 
Det som gör att målstyrningen skiljer sig från andra styrtekniker är att den är ”den enda 
tekniken där man styr mot målen med hjälp av målen” (Rombach, 1991 s. 31). 
Utgångspunkten i målstyrningsfilosofin är målformulering, resultatuppföljning och dialog. 
Enligt Rombach (1991) brukar målstyrningens spridning ses som ett bevis på att tekniken är 
och har varit framgångsrik, men vilka effekterna har blivit av målstyrningen är däremot 
osäkra. Ett tillvägagångssätt för att komma runt politiska och administrativa krav kan vara att 
formulera och komma överens om oklara mål, medan de tydliga målen formuleras inom 
områden som ej är politiskt påverkade. Mål uttryckta i politiska termer blir därför ibland 
alltför diffust formulerade, vilket leder till att mätbarheten blir ett problem. 
 
Ett annat problem i målstyrningstekniken är att den saknar metoder för att ta fram delmål eller 
medel. Rombach (1991) menar att en vanlig uppfattning bland andra författare är att tekniken 
bygger på en alltför förenklad bild av hur beslut fattas i organisationer. Det som på en högre 
verksamhetsnivå betraktas som medel kan på en lägre nivå bedömas vara mål. De regionala 
miljömålen och uppföljningsprogrammen ska till exempel bygga på de nationella 
miljökvalitetsmålen. Anpassningen av mål till olika verksamhetsnivåer är svår och 
komplicerad eftersom uppfattningar om och tolkningar av det övergripande målet kan skilja 
sig åt. Delmål på olika organisatoriska nivåer bryts ofta, enligt Rombach (1991), ned 
oberoende av varandra och möjligheten att de olika delmålen kan komma att strida mot 
varandra eller påverka varandra negativt bortses då ifrån. Uppfyllandet av ett delmål kan till 
exempel motverka uppfyllandet av ett annat delmål på en annan hierarkisk nivå. 
 
Att styra med mål förutsätter ett mycket stort dataunderlag och en omfattande behandling av 
data. Det krävs stor överblick för att man skall kunna ta fram adekvata målbeskrivningar och 
relevanta resultatindikatorer (Eriksen, 1998). 
 
3.1.1 Kommunikation en förutsättning i miljömålsarbetet 
Målstyrningen utgår ifrån att kommunikationen fungerar väl. Det är således av central 
betydelse att de mål som politikerna fastställer är väl förankrade på de olika administrativa 
nivåerna i samhället. Därför är det viktigt att målstyrningsprocessen utformas på ett sådant 
sätt att en dialog möjliggörs i hela organisationen (Svensson, 1997). En positiv effekt av 
målstyrningen är att den leder till förbättrad planering och kommunikation (Rombach, 1991). 
 
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tillsammans med andra berörda myndigheter 
utvecklat strategier för att göra miljömålsarbetet känt på olika nivåer i samhället. Syftet med 
strategin är ”att genom kommunikation medverka till att miljömålen nås” (Naturvårdsverket, 
1999(b), s. 7). Tanken är att strategin ska vara ett levande dokument som kompletteras och 
utvecklas med delstrategier. Avgörande för att få fler att aktivt arbeta för att nå miljömålen är 
förmågan att kommunicera inom och mellan aktörerna i miljömålsarbetet (Naturvårdsverket, 
1999(b)). Ofta betonas kommunikation som ett sätt att nå samförstånd (Lidskog, 1996). Det är 
vanligt att kommunikation och information anses vara synonymer till varandra, vilket inte 
riktigt stämmer eftersom kommunikation är något mer än information. Begreppet 
kommunikation betyder att ”tala med” någon och handlar om att det sker ett utbyte av 
meddelanden mellan två eller flera personer, en dialog sker, med andra ord fler parter kommer 
till tals. Karaktäristiskt för information är att det endast är en av parterna som kommer till tals, 
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en monolog sker och begreppet information innebär i det här sammanhanget att ”tala till” 
någon (Palm & Windahl, 1989; Lidskog, 1996). Att kommunicera och informera är av stor 
relevans för ett administrativt system där såväl den regionala som den lokala nivån har ett 
stort ansvar och inflytande över hur arbetet ska läggas upp. Information och kommunikation 
kan exempelvis avse att ge underlag för beslut och att reducera oklarheter och 
tolkningsproblem (Palm & Windahl, 1989). Med andra ord kan informationen sägas utgöra 
kommunikationens innehåll, dvs. det som ska förmedlas. Vi är således delaktiga i en 
utbytesprocess när vi kommunicerar (Dimbley & Burton, 1999).  

3.2 Uppföljning och utvärdering  
Uppföljning och utvärdering är en central del i miljömålsarbetet. För att kunna följa upp och 
utvärdera måluppfyllelse måste jämförelser kunna göras och många gånger ställs det därför 
krav på kvantifierbarhet (Rombach, 1991). Syftet med uppföljningen är att identifiera de 
viktigaste bakomliggande drivkrafterna som ger upphov till miljöproblemen, redovisa om vi 
närmar oss målen och i vilken takt det går samt ge underlag för beslut om åtgärder. 
Målstyrning kräver att det ska framgå när målen är uppfyllda. Denna måluppfyllelse ska 
sedan följas upp regelbundet. Förhoppningen är att tydliga mål, uppföljning av resultat och 
måluppfyllelse ska leda till en bättre hushållning av de resurser som står till vårt förfogande 
(Eriksen, 1998). 
 
Uppföljning och utvärdering genomförs oftast mot i förväg uppsatta mål, såsom miljömålet 
Ingen övergödning. Det finns emellertid en risk med förfarandet. Om den endast inriktas på 
att bedöma uppnådda effekter där målen redan i förväg är uppställda kan bedömningen ske 
utifrån ett alldeles för snävt perspektiv. Därigenom finns det en viss risk att dra tämligen 
begränsade slutsatser. Utvärderingen görs för att försöka fastställa vilken nytta en viss 
organisation gör med avseende på nuläget eller med avseende på ett visst tillstånd i framtiden 
(Vedung, 1991). Arbetet med att följa upp och utvärdera miljömål bör inriktas mot att urskilja 
och kanske även rekonstruera det mönster av händelser, åtgärder etc. som bidragit till att ett 
visst miljöproblem har uppstått, såsom övergödning. Genom att i uppföljningsarbetet lägga 
fokus på att analysera själva processen, erhålls en avsevärt bättre förståelse för eventuella och 
oväntade utfall, dvs. sådana konsekvenser som i förväg inte kunnat förväntas eller förutsättas, 
men som i praktiken inträffat till följd av de föreliggande miljöproblemen. En bättre förståelse 
erhålls dessutom för de mekanismer som ligger bakom övergödningseffekterna och 
konsekvenserna, istället för att se på miljöproblematiken som en sorts ”black box” (Stevrin, 
1991). Det är dock en ganska svår uppgift att hitta de bakomliggande mekanismerna med 
avseende på övergödningen därför att det tar lång tid innan effekterna syns i systemet. 
 
Utvärdering innebär att noggrant och systematiskt följa upp och bedöma en verksamhet och 
dess effekter och är till skillnad från uppföljning ett normativt begrepp där resultatet av något 
värderas och bedöms (Stevrin, 1991; Vedung, 1991). Vilken skillnad det är mellan 
uppföljning och utvärdering beskrivs i regeringens proposition 2000/01:130, där de skriver att 
”den principiella skillnaden mellan uppföljning och utvärdering är att uppföljningen visar om 
ett mål har nåtts eller ej, medan utvärderingen även söker ge en förklaring till det uppnådda 
resultatet” (Prop. 2000/01:130, s. 230). Således hjälper utvärderingen oss att, till skillnad från 
uppföljningen, klarlägga varför något har hänt. Regeringen anser att utvärdering på så sätt ger 
ett bättre underlag för att föreslå åtgärder och förändringar. Det är därför en viss skillnad när 
det gäller att följa upp förändringen av miljötillståndet och att utvärdera varför tillståndet har 
förändrats eftersom det senare även innefattar åtgärder och arbetet med att nå målen måste 
utvärderas. 
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När de uppkomna övergödningseffekterna och den process som medverkat till de här 
effekterna ska bedömas, bör den grad av överensstämmelse som uppkommer mellan 
utvärderingsobjektets olika delar granskas. Med det menas att en bedömning görs huruvida 
miljömålet Ingen övergödning haft en lämplig formulering, samtidigt som försök görs för att 
bedöma vilka effekter målet gett upphov till med nuvarande formuleringen. Med hjälp av 
denna information bör det vara möjligt att på ett helhetsinriktat sätt bedöma om det skett 
någon synbar effekt på sambanden i miljön sedan miljökvalitetsmålet infördes (Stevrin, 
1991).  
 
De flesta länsstyrelser har valt att samarbeta och samverka med andra regionala myndigheter 
inom länet som påverkats av miljökvalitetsmålen. Samordning innebär att en bedömning av 
miljömålet Ingen övergödnings effektivitet planeras, genomförs och följs upp som ett 
samarbetsprojekt mellan länsstyrelsen och en extern part (t ex. Skogsvårdsstyrelsen eller 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)). Den s.k. externa parten har till uppgift att fungera som en 
slags utvecklings- och stödresurs för länsstyrelsen (Naturvårdsverket (1999(a)).  
 
Effektiviteten hos offentliga myndigheter (länsstyrelsen) är svår att mäta eller definiera på ett 
enkelt och entydigt sätt, eftersom det inte går att få exakta uttryck för effektiviteten i siffror, 
som t ex.  lönsamhet. Organisationens verksamhet är avsevärt mer komplex och 
mångdimensionell, när de är fråga om såväl verksamheten och dess utövande som när det är 
fråga om mål och intressestruktur. För denna typ av organisation, som länsstyrelsen, går det 
inte att hitta heltäckande mått, kriterier och normer som direkt ger information om 
organisationens effektivitet. Istället får indikatorer tillämpas inom områden som har olika 
prioritering, vilka ger en mer indirekt bild av måluppfyllelse och effektivitet (Stevrin, 1991; 
Eriksen, 1998). Miljöindikatorer visar bara tillstånd och trender i miljön (se kapitel 4.1) och 
fungerar alltså som ett verktyg i arbete. 
 
Ett grundläggande kriterium för effektivitet är den grad av överensstämmelse som vanligtvis 
ska finnas mellan de olika delarna i en organisation och hur de i sin tur ska stämma överens 
med skilda delar av den miljö de verkar i. Ju bättre överensstämmelsen är desto större antas 
det att övergödningseffekten blir. Stundtals kan överensstämmelsen brista pga. att exempelvis 
förhållandena förändras i miljön. Uppgiften i uppföljningsarbetet blir då att avgöra om den 
pågående förändringen sker i önskad eller icke önskad riktning. Detta behöver dock inte alltid 
vara någon negativ företeelse (Vedung, 1991).    
 
3.2.1 Systemutvärdering och analys 
Vid systemutvärdering ligger fokus generellt sett mer på beroendeförhållanden (tillstånd) och 
samband, än på effekt och graden av måluppfyllelse för målet Ingen övergödning. Det gäller 
snarare att förstå systemets beteende än att bedöma om systemet infriat de ursprungliga 
föresatserna. Systemutvärdering och mål/effektuppföljning kompletterar varandra, när 
avsikten är att granska effektiviteten hos ett utvärderingsobjekt (Stevrin, 1991).  
 
En systemutvärdering av övergödningens effekter kan ske i två riktningar. Den första 
riktningen karaktäriseras av att den utgår ifrån att systemet tittar utåt och uppåt för att ta 
hänsyn till de sammanhang som systemet ingår i samt vilka värderingar som anses ha 
påverkat verksamheten. Den andra riktningen kan igenkännas genom att sambanden betraktas 
mellan de olika beståndsdelarna i systemet för att få en överblick över vilka processer, 
förändringsbehov och graden av överensstämmelse osv. som finns i systemet (Stevrin, 1991). 
Någon uppdelning mellan orsak och verkan, till följd av övergödningen, görs inte, utan istället 
studeras större helheter. Följaktligen studeras hur olika grupper av komponenter tillsammans 
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ger upphov till ett visst systembeteende (Vedung, 1991) och det innebär att man studerar de 
bakomliggande orsakerna till övergödningsproblematiken. 
 
Systemanalysen innebär att den analyserade verkligheten, problemet med övergödningen, 
undersöks i ett antal s.k. systembilder. Systembilderna visar olika aspekter av helheten och 
dess karaktärsdrag. Systembilderna ger på så sätt underlag för utveckling av kriterier för 
effektivitet, som gäller för respektive aspekt av systemet. Med aspekt menas i denna studie, 
de olika delarna i DPSIR-modellen som miljöindikatorer kan klassificeras med hjälp av (se 
kapitel 4.2). För att systemet ska vara effektivt krävs t ex. att de olika delarna i systemet inte 
arbetar med motsägande målsättningar, att det finns en fungerande och systematisk återföring 
av information om verksamhetens resultat och effekter på olika nivåer samt att det inom 
systemet finns kunskap och medvetenhet om vilka uppgifter, roller och spelregler som 
systemet har (Stevrin, 1991). Det är således mycket viktigt att miljömålen är tydligt och klart 
formulerade och att det inom organisationen finns kunskap om hur övergödningsprocessen 
fungerar.  

4. Att mäta måluppfyllelse 
I kapitlet beskriver jag vad en miljöindikator är, vilket syftet är med dem samt vilken roll 
indikatorerna spelar i uppföljningsarbetet. Vidare beskrivs internationellt vedertagna DPSIR-
modellen som används som ett verktyg i det svenska miljömålsarbetet och som 
miljöindikatorerna klassas enligt. 

4.1 Vad är en miljöindikator? 
De värden eller mått som mäter status, trender och tillstånd för bakomliggande system kallas 
för miljöindikatorer. Indikatorerna ”beskriver” eller ”reflekterar” de bakomliggande och mer 
komplexa tillstånden i olika typer av system (McCool & Stankey, 2004). Det innebär att 
användandet av miljöindikatorer gör det möjligt att visa på tillstånd och trender i miljön. 
 
I Nationalencyklopedin (2005) definieras en indikator som ett ”ämne som indirekt påvisar 
förekomst eller tillstånd av ngt; spec. om ämne som utvisar surhetsgrad: gasindikator; 
strålningsindikator; syra-basindikator.” Två exempel på regionala RUS-indikatorer kopplade 
till miljökvalitetsmålet Ingen övergödning är; Halt löst fosfor i hav och kustzoner och areal 
jordbruksmark med miljöstöd för anläggning av fånggrödor kring vattendrag (RUS, 2005). 
 
Niemeijer (2002) menar att miljöindikatorer har förmågan att isolera nyckelfrågor från en stor 
och varierande mängd av information och hjälper därmed beslutsfattare att se större samband 
och mönster. Indikatorer ska sålunda hjälpa beslutsfattare att ta beslut om lämpliga åtgärder. 
Det huvudsakliga syftet med indikatorer är därför att reducera komplexa och svårförstådda 
system till ett fåtal variabler som påvisar de mest akuta förändringarna av tillståndet i miljön. 
Den här förenklingen görs för att underlätta vid en presentation och när beslut ska fattas 
angående lämpliga indikatorer för att kunna uppnå miljömålen. Det bästa vore om de kunde 
kommunicera nuvarande tillstånd, trender, varna för hotande miljöproblem och förstå 
orsakssamband. Vanligtvis beskrivs miljöindikatorer med kvantitativa värden och mått för att 
minimera riskerna för fel och missförstånd. Men problemet är att det fortfarande kan finnas 
kvar frågetecken och oklarheter kring deras giltighet (McCool & Stankey, 2004). 
 
Enligt McCool och Stankey (2004) har miljöindikatorer tre viktiga roller i uppföljningen och 
utvärderingen av ekologisk hållbarhet. (1) Indikatorerna hjälper till att beskriva det aktuella 
tillståndet för system som är komplexa. (2) Indikatorer är beroende av återkopplingsprocesser, 
vilket underlättar för utvärderingen av utvecklingen och resultatet av olika åtgärder samt 
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ställningstaganden som ligger till grund för att främja en hållbar utveckling. (3) Indikatorer 
hjälper till att uppmärksamma förändringar som går att relatera till antingen sociala, 
kulturella, ekonomiska eller miljömässiga faktorer.   
 
Miljöindikatorer visar inte bara på tillstånd och trender i miljön, de skapar även insikt och 
kunskap om hur olika system fungerar. McCool och Stankey (2004) menar att indikatorer 
inbjuder beslutsfattare att tänka i ett vidare perspektiv och de erbjuder en vidare insikt om hur 
mänskliga handlingar kan påverka miljötillståndet. Detta för att underlätta för allmänheten, 
beslutsfattare och forskare för att tydligt kunna förutsäga konsekvenserna av inte bara 
handlingar, utan också för att kunna förutsäga när ett ingripande krävs, för att minimera 
miljöeffekterna. Väl utformade miljöindikatorer förser beslutsfattare med ”tyst” information 
om innebörden i alternativa handlingsplaner, när olika val görs.  
 
Indikatorer kan vara användbara och de fungerar bäst när det handlar om begränsade, väl 
definierade situationer samt när metod och tolkningar kan genomgå noggranna tester av 
giltigheten hos indikatorerna (Bell & Morse, 1999). Miljöindikatorns uppgift är därför inte att 
besitta och visa på hela sanningen utan har snarare som uppgift att ge signaler om vilka 
ytterligare studier och analyser som krävs (Segenstam & Persson, 2002).  

4.2 Klassificering av miljöindikatorer enligt DPSIR-modellen 
I början av 1990-talet utvecklade OECD, Organisation for Economic Co-operation and 
Development, en modell för miljörapportering med hjälp av indikatorer kallad PSR-modellen. 
Modellen är baserad på orsakssamband, där vitt skilda behov från samhället skapar ett 
tillstånd i miljön som kräver åtgärder (Miljövårdsberedningen, 1999). Modellen har sedan 
vidareutvecklats av Europeiska miljöbyrån (EEA) och modellen kallas nu för DPSIR-
modellen, där fler led har lagts till. Bokstäverna DPSIR står för Drivkraft, Påverkan, Status, 
Inverkan och Respons. Modellen är internationellt vedertagen och det svenska 
uppföljningssystemet för miljömålen bygger på denna modell. Den här modellen är ett ofta 
nyttjat verktyg i analysen av orsakssamband och bidrar till urvalsprocessen för indikatorer och 
uppföljningsmått. Vidare fungerar den som ett redskap för att bedöma om hållbar utveckling 
nås. Det huvudsakliga syftet med DPSIR-modellen är således att den möjliggör för 
beslutsfattare att få ett helhetsperspektiv på utvecklingen för ett miljökvalitetsmål eller ett 
miljöproblem (EEA, 1999). 
 
De flesta svenska myndigheter och organisationer på nationell och regional nivå klassar sina 
miljöindikatorer efter DPSIR-modellen. De olika delarna i den beskriver den verkliga 
situationen med avseende på miljöfrågor såsom växthuseffekten, försurningen, gift i miljön 
och avfall, i förhållande till de geografiska förhållandena (EEA, 1999). 
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Figur 1: DPSIR-modellen, fri tolkning efter EEA : s (1999) illustrering av modellen.  
 
DPSIR-modellen är bra att använda när relationer mellan orsaker och verkan av miljöproblem 
ska analyseras. Samhället är således mer komplext än vad som kan utryckas i en förenklad 
modell av verkligheten. Vidare är det svårt att förstå alla sambanden i systemen och det är 
även komplicerat att illustrera sambanden mellan systemen med en förenklad modell (EEA, 
1999). Delarna i modellen är således beroende av varandra. 
 
Miljöindikatorer för drivkrafter beskriver de sociala, demografiska och ekonomiska 
förhållandena i samhället och skildrar på motsvarande sätt hur livsföringen har förändrats, 
främst med avseende på produktions- och konsumtionsmönster. Drivkrafterna anger vilka 
aktiviteter som ligger bakom miljöproblemen, t ex. energianvändning, transporter eller 
industriell verksamhet (EEA, 1999). 
 
Påverkan, beskriver den fysikaliska eller kemiska påverkan som orsakar miljöproblemet. 
Exempel på miljöindikatorer för att påvisa att en påverkan skett är; CO2-emissioner, 
exploatering av mark och vatten, skogsavverkning samt uttag av grus och sand (EEA, 1999). 
 
Status (miljötillstånd), ger en beskrivning av kvaliteten eller kvantiteten på tillståndet i miljön 
som uppstått p g a olika slags påverkan. Exempel på indikatorer är koncentrationen av kväve 
och fosfor i sjöar och vattendrag, pH-värdet i sjöar, areal igenväxande åkrar, 
klimatförändringar och hur hög bullernivån är intill flygplatser (EEA, 1999). 
 
P g a att miljön har påverkats förändras miljötillståndet. Förändringarna inverkar således på 
sociala och ekonomiska funktioner för miljön så som uppehållandet av en god hälsa, 
tillgängligheten till resurser och den biologiska mångfalden. För att kunna beskriva  
konsekvenserna tillämpas indikatorer som visar på att det har fått inverkan (konsekvenser) på 
det rådande miljötillstådet. Denna inverkan sker i en viss bestämd ordningsföljd: (1) olika 
typer av luftföroreningar kan medverka till en global uppvärmning av jorden, (2) vilket i sin 
tur kan leda till en temperaturökning, (3) vilket i sin tur kan leda till att havsnivån stiger 
(EEA, 1999). 
 
Respons-indikatorer, härleds till åtgärder som görs för att minska eller lösa olika 
miljöproblem. Exempelvis införande av tillståndsprövning för olika företag, kalkning av sjöar 
och vattendrag, skydd av skogs- och myrmark eller fastställande av gränsvärden för 
luftkvalitet. I DPSIR-modellen används främst begreppet respons för att beskriva 
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miljöpolitisk respons. Begreppet kan också användas för att beskriva frivilliga åtgärder som 
görs av bland annat näringslivet för ett eliminera eller minska negativ miljöpåverkan (EEA, 
1999). 

5. Uppföljning av miljökvalitetsmål på regional nivå 
I det här kapitlet presenteras resultaten av analysen av de genomförda intervjuerna. 
Kapitlet är tematiskt indelat och behandlar först effekter, tolkningar och problem kopplade till 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Därefter redovisas respondenternas uppfattningar om 
vad som har styrt valet av regionala indikatorer, vilka svårigheterna är vid val av indikatorer, 
fördelar och nackdelar med indikatorer samt om de mäter rätt. I det tredje avsnittet redovisas 
vilka svagheter och styrkor DPSIR-modellen har och det fjärde och sista avsnittet tar upp hur 
samordningen har fungerat. 

5.1 Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning: effekter, tolkningar och problem 
Det övergripande miljökvalitetsmålet för Ingen övergödning lyder som följer: 
 

”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.” (Naturvårdsverket, 
2003(d), s. 11) 

Målet ska uppnås inom en generation. Formuleringen kan tolkas som att man vill undvika 
hälsoproblem orsakad av sämre kvalitet på grund- och ytvattnet samt att det inte inträffar icke 
önskvärda rubbningar av markens och vattnets ekologi. Exempel på förändringar är 
algblomningens effekter. Naturvårdsverket bedömer att målet Ingen övergödning inte 
kommer att uppnås på nationell nivå därför att miljötillståndet inte visar på några tydliga 
förbättringar varken med avseende på halterna av gödande ämnen i miljön eller på effekterna 
av övergödningen under de senaste 5-10 åren. Att målet blir svårt att nå till år 2020, beror 
bland annat på att återhämtningstiden i de naturliga systemen är lång. Dessutom påverkas 
kustområdena i Östersjön av övergödningen i det öppna havet och det är svårt för Sverige att 
få bukt med problemet eftersom det är fler länder runt Östersjön som påverkar tillståndet 
(Miljömålsberedningen, 2004). Miljövårdsberedningen (2005) kom nu i våras ut med den 
uppmärksammade promemorian ”Strategi för hav och kust utan övergödning”. I den 
konstaterades att systemet förmodligen har kommit ur balans och det frigörs mycket fosfor 
från sjö- och havsbottnar vilket är ett stort problem. Naturvårdsverket bedömer dock att några 
av delmålen som är kopplade till miljömålet kommer att kunna uppnås inom utsatt tid, dvs. 
till år 2010.  
 
I många län är övergödningen ett av de största problemen. Hur situationen ser ut skiljer sig 
dock åt mellan olika delar av landet. I södra Sverige blir målet svårare att nå eftersom 
problemet med övergödning där är större än i norr. Vilken bedömning som gjorts av 
tillståndet beror även på vilken person som tillfrågats, framhävde en av respondenterna. Den 
här uppfattningen delades av flera av intervjupersonerna. En av dem menade att 
bedömningarna av miljökvalitetsmålen rent generellt skiljer sig åt från län till län. Vissa län 
presenterar sina bedömningar genom glada, neutrala och ledsna gubbar medan andra län har 
valt att i text beskriva hur det går med miljökvalitetsmålen.  
 

”Det är ett sådant omfattande mål, /../ de flesta miljökvalitetsmål är väldigt 
omfattande och /../ huruvida man når målen eller inte beror på så många faktorer 
och det är ganska svårt att hålla koll på de där faktorerna. Jag tror att man /../ 
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gör olika bedömningar på olika ställen och det är väl det stora problemet. Ett 
annat stort problem är att man kanske inte bedömer på samma sätt även om man 
använder samma kriterier. Så i slutänden när man ska bedöma om man når målet 
eller inte så blir det en subjektiv bedömning någonstans, även om man använder 
uppföljningsmått och indikatorer.” (Respondent B, från RUS-projektgrupp) 

Citatet ovan visar på att det inte är alldeles enkelt med målstyrning. Miljömålet Ingen 
övergödning är mycket omfattande och berör ett stort antal områden. Dessutom är det många 
faktorer som bidrar till en ökad övergödning av mark och vatten. Vilka dessa faktorer är och 
hur de fungerar är svårt att ha kontroll över. Vidare blir det en subjektiv bedömning av om 
målet kommer att uppnås eller inte därför att olika bedömningar görs och denna bedömning 
görs inte på samma vis trots att samma kriterier ställs. Det går följaktligen att göra olika 
tolkningar av miljömålet och det är generellt sett ett stort problem när man ska styra en 
organisation med hjälp av mål. Det är därför viktigt att information och kommunikation 
fungerar mellan de olika nivåerna, för att undvika och reducera oklarheter och 
tolkningsproblem (Palm & Windahl, 1989). Målstyrningen ger i teorin intryck av att vara en 
bra lösning på komplexa frågor som rör en organisations uppbyggnad och ledning och 
förefaller vara en teknik som är lätt att förstå, men i praktiken är den svårare att införa. En av 
orsakerna är att det ofta är svårt att definiera klara och mätbara mål i offentlig sektor, vilket 
beror på att det saknas ett enkelt och övergripande mål, till vilket delmål kan kopplas. 
Dessutom är anpassningen av mål till olika verksamhetsnivåer svår och komplicerad eftersom 
uppfattningar om och tolkningar av det övergripande målet kan skilja sig åt (Rombach, 1991). 
Det handlar således om ett kommunikationsproblem. En av respondenterna påpekade att det 
är ganska vanligt att målen har tagits fram och formulerats utan någon större eftertanke till 
huruvida det går att följa upp dem eller om de går att uppnå. Generellt sett är miljömålen vagt 
formulerade. De är mycket omfattande och dessutom har de olika ambitionsnivå, vilket 
självklart gör det ännu svårare att utvärdera dem. En av respondenterna påpekade att om 
miljökvalitetsmålen kommer att uppnås är även beroende av hur arbetsmetoden läggs upp för 
att ta fram t ex. indikatorer och beroende på metod blir resultaten förmodligen också olika.  
 

/../ Om man inte har ett tydligt och klart formulerat mål som helst är 
uppföljningsbart då är det också väldigt svårt att hitta indikatorer som passar för 
att kunna följa upp målet.” (Respondent B, från RUS-projektgrupp) 

I citatet ovan påtalas vikten av klara och tydliga mål, som är uppföljningsbara. Ett klart och 
tydligt formulerat mål underlättar därmed valet av miljöindikatorer och underlättar för 
utvärderingen av miljömålsarbetet. Rombach (1991) menar att det är svårt att anpassa mål till 
olika verksamhetsnivåer eftersom uppfattningar och tolkningar av målen kan skilja sig åt. 
Miljömålet Ingen övergödning är ett sådant mål. Ett annat stort problem, som en av 
respondenterna framförde, med målet är den diffusa belastningen, dvs. källor som inte går att 
mäta i en punkt och som påverkar större områden. Den här diffusa belastningen är svår att 
göra beräkningar på, vilket medför att övervakningen är dålig. Ett exempel på en sådan diffus 
källa är Östersjön. 
 
Respondenterna från de tre länsstyrelserna gjorde liknande bedömningar av 
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Samtliga påpekade att det kommer att bli svårt att 
kunna uppnå målet på regional nivå. Vilka orsakerna är skiljer sig naturligtvis åt mellan länen. 
En respondent från ett av länen nämnde att de enskilda avloppen är den största källan till 
övergödningsproblematiken och i lokala delar av länet bidrar även jordbruket relativt mycket 
till miljötillståndet. Problemet beskrivs i citatet nedan: 
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”Även om man sätter in åtgärder /../ skulle det ändå ta lång tid innan resultatet 
syntes så att säga i miljön eftersom det här är processer som pågår och som tar 
lång tid att bromsa.” (Respondent C, samordnar miljömålsarbetet på länsstyrelse 
nivå) 

I utdraget ovan belyses det att det är svårt att få bukt med övergödningsproblemet därför att 
det tar lång tid innan de insatta åtgärderna ger någon synlig effekt på tillståndet i miljön. Att 
det tar lång tid innan åtgärderna ger någon synbar effekt beror på att det är de bio-geo-
kemiska processerna som styr förekomsten av kväve och fosfor i mark och vatten, vilket 
medför att det är svårt att se effekterna av de vidtagna åtgärderna. De kan relativt enkelt 
utmärkas som både samverkande likaväl som motverkande naturliga processer. Ytterligare en 
orsak till att det tar lång tid att bromsa övergödningens effekter är tidsfördröjningen där stora 
mängder av kväve och fosfor har lagrats i mark och sediment under decennier (Wandén, 
2002). Det kan således ta lång tid innan insatta åtgärder når resultat. En annan respondent 
menade att det största problemet i just det länet är jordbruket. Det står för stora utsläpp av 
bland annat kväve som sedan läcker ut i havet. Där beräknade man att genom åtgärder kunna 
minska tillförseln med 20-25 procent. Respondenten från samma län påpekade även att det är 
svårt att komma åt och åstadkomma stora förändringar när det gäller stora punktkällor som 
exempelvis reningsverk, eftersom reningsverken i princip är fullt utbyggda och det skulle 
krävas stora förändringar rent strukturellt för att kunna komma åt denna källa. Respondenten 
föreslog dock som möjlig åtgärd att anlägga våtmarker i kustområdet för att kunna uppnå den 
bästa effekten. Problemet är dock att exploateringstrycket är som störst här och ofta är det 
mycket värdefull jordbruksmark som är belägen i kustområdet. 
 
Den tredje respondenten från länsstyrelsen påpekade att övergödningen är ett stort problem i 
dennes län, men att det inte finns tillräckliga resurser för att komma till rätta med 
problematiken. Även här nämndes givetvis att jordbruket är en stor källa som bidrar till 
övergödningen. Det finns dock en förhoppning om att åtminstone kunna uppnå delmålen.  

5.2 Miljöindikatorer på regional nivå 
Att framarbeta och implementera miljökvalitetsmål kräver en detaljerad och konsekvent 
utvärdering (Luiten, 1999). Miljöfrågor är ofta komplexa och flerdimensionella och spänner 
över vitt skilda områden. Följaktligen varierar styrningen för hur miljöfrågorna ska hanteras, 
vilket gör det än mer komplext (Meadowcroft, 2002) inte minst när det gäller utvärderingen 
av miljöns tillstånd. Utvärdering och uppföljning av miljömål görs främst med hjälp av 
miljöindikatorer. 
 
För målet Ingen övergödning finns det sammanlagt sju stycken RUS-indikatorer. Några av 
indikatorerna gäller endast för havsbassänger och gäller alltså inte för varje län, sedan finns 
det ett antal indikatorer som är aktuella för samtliga län. Det regionala uppföljningssystemet 
med indikatorer är ett verktyg som länsstyrelser kan använda och bygga vidare på i sin egen 
uppföljning. Nya indikatorer kommer hela tiden till medan gamla ändras eller tas bort. Dock 
behöver många av de indikatorer som tagits fram utvecklas ytterligare och kvalitetsgranskas 
för att vara pålitliga och användbara. Utvecklingen av indikatorer pågår följaktligen 
kontinuerligt allteftersom indikatorerna utvärderas (RUS, 2005). Primärt har indikatorvalet 
från RUS sida utgått från de nationella delmålen och utöver det skall indikatorn påvisa något 
som är viktigt för den regionala miljösituationen. De kriterier som RUS har satt upp för sina 
indikatorer är att de ska vara regionalt påverkbara och kommunicerbara, samtidigt som 
kostnaderna måste vägas in. Idag är det relativt vedertaget bland länsstyrelserna att RUS-
indikatorerna fungerar som en bas, där de sedan fyller på med s.k. länsegna indikatorer. Varje 
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län har även specifika förutsättningar som är extra viktiga att följa upp. Det har varit ganska 
fria tyglar för landets länsstyrelser att sätta upp egna mål på regional nivå och följden har 
blivit att indikatorerna generellt sett ser olika ut. Den ideala situationen, menade en av 
respondenterna från RUS-projektgrupp, vore om miljökvalitetsmålet är formulerat på ett 
sådant sätt att det kan följas upp med endast en enda indikator. Som målen ser ut idag är det 
inte möjligt eftersom att de är vitt omspända. Det krävs följaktligen många indikatorer för att 
kunna säga någonting om hur det går. Enligt Bell & Morse (1999) fungerar dock 
miljöindikatorer bäst när det handlar om begränsade och väl definierade situationer. Att det 
krävs ett stort antal indikatorer för måluppfyllelse blir därför ett problem. 
 
När det gäller att hitta lämpliga miljöindikatorer som är specifika för länen, har 
utgångspunkten varit att i de fall där det finns regionala miljökvalitetsmål som inte har någon 
nationell motsvarighet måste egna indikatorer finnas. Många länsstyrelser har försökt att göra 
en slags beskrivning av vilket uppföljningsbehov som finns och vilka befintliga data som 
finns att tillgå. Alla de tre intervjuade personerna på länsstyrelserna påpekade att de för varje 
miljökvalitetsmål har prioriterat ett antal områden när det gällde uppföljningen. Detta har 
gjorts utifrån, vilket material det finns att tillgå på miljömålsportalen eller nationellt för att 
spara tid och resurser. I avvägningen har de även varit tvungna att ta hänsyn till vilken 
arbetsinsats det krävdes för att plocka fram en indikator. En av respondenterna från 
länsstyrelsen nämnde, att det även finns ett behov från kommunernas sida att indikatorerna 
även ska kunna användas på den lokala nivån, vilket påtalas i följande citat: 
 

”Vi har ju som ambition att våra indikatorer ska presenteras på kommunal nivå 
och det kan vara svårt ibland att hitta bra data för att presentera vissa indikatorer 
och det har nog också styrt.” (Respondent C, samordnar miljömålsarbetet på 
länsstyrelse nivå) 

Valet av indikatorer påverkas alltså även av strävan att presentera miljöindikatorerna på 
kommunal nivå. Ett problem med det här kan bli att indikatorerna inte riktigt är anpassade till 
denna nivå. 
 
5.2.1  Svårigheter vid indikatorval 
Arbetet med att ta fram miljöindikatorer är ofta värdeladdat och involverar många olika 
intressen som ofta motsäger varandra och ligger i såväl politikers som forskares intresse (Bell 
& Morse, 2001; McCool & Stankey, 2004). Idag finns ett stort antal indikatorer såväl på 
nationell nivå som på regional och lokal nivå och det blir allt svårare och svårare för 
beslutsfattare att avgöra hur pass relevanta och meningsfulla de nuvarande miljöindikatorerna 
är (EEA, 1999). Beratan et. al. (2004) menar att den kommunikativa delen i själva processen 
med att identifiera och välja ut indikatorer kan vara av större vikt än indikatorerna i sig själva. 
I studien ”Vem äger frågan? – En studie av svenskt miljömålsarbete” utförd av Johansson et. 
al. (2005) framkom det att i politiska dokument antas det att mål och indikatorer ska vara 
klara och vägledande men i praktiken finns det stor plats för olika tolkningar. Problemen blir 
framträdande under just uppföljnings- och utvärderingsfasen. När indikatorer används sker en 
kommunikation av miljödata, vilket leder till att egna tolkningar av materialet möjliggörs. 
”Användbara och relevanta indikatorer är med andra ord något av en Akilleshäl i hela 
miljömålsarbetet” (Johansson et. al., 2005, s. 31). 
 
Det är sålunda svårt att hitta ideala indikatorer eftersom det är många olika faktorer som 
måste tas i beaktning. Respondenterna från RUS-projektgrupp tyckte att det är viktigare att 
komma igång med utvärderingsarbetet och sedan förbättra indikatorerna allteftersom än att 
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försöka hitta lämpliga indikatorer med en gång, för då tar det för lång tid innan arbetet 
kommer igång. De största problemen när indikatorer ska framarbetas är tillgängligheten på 
datamaterial. Finns det pålitliga data, säger datamaterialet det vi vill säga och går det att få 
loss data till en vettig kostnad? Ofta beskrivs indikatorer med kvantitativa värden och mått för 
att minimera riskerna för fel och missförstånd. Ett problem kvarstår dock och det är att det 
fortfarande kan finnas kvar oklarheter kring datamaterialets giltighet, menar McCool och 
Stankey (2004). Det är dessa problem och svårigheter som länsstyrelserna står inför idag när 
de ska ta fram lämpliga indikatorer för att kunna följa upp och utvärdera miljökvalitetsmålen. 
Det är således vanligt att indikatorer väljs efter tillgången på data. Problematiken belyses i 
följande citat: 
 

”Ganska ofta /../ väljs indikatorerna utifrån kriterier som; vi tar de där vi har 
data. Vilket ju blir helt fel egentligen eftersom att det inte alls är säkert att den 
indikatorn är särskilt bra.” (Respondent B, från RUS-projektgrupp) 

Många gånger väljs indikatorer också på ”lösa grunder” menade en av respondenterna från 
RUS-projektgrupp, dvs. indikatorer väljs ut som visserligen på något sätt indikerar den effekt 
som eftersträvas, men den är långsökt och ger inte någon direkt och bra koppling till målet. 
Det man vill illustrera kanske inte är någon central miljöaspekt utan det kan finnas någon 
annan aspekt som är mycket viktigare att visa på. Med andra ord finns det risk för att viktiga 
miljöaspekter missas eller glöms bort därför att det är lättare att hitta data till mer eller mindre 
oviktiga aspekter: 
 

”Många saker skulle man gärna vilja redovisa men har inte chans att få fram bra 
data för det.” (Respondent A, från RUS-projektgrupp) 

I citatet ovan påtalas problemet med att hitta ett bra dataunderlag som ska ligga till grund för 
indikatorerna. Att det inte alltid går att hitta lämpligt datamaterial gör att vissa viktiga 
aspekter som kan visa på sambanden i miljön går förlorade eller upptäcks för sent. 
Risken är att indikatorer endast väljs ut där det finns ett välgrundat dataunderlag. 
 
De personer som intervjuats på länsstyrelserna ansåg att det huvudsakliga problemet är 
tillgången till bra dataunderlag. Det är svårt att få fram bra data för en tidsperiod, som är 
kopplade till målen och som är jämförbara i det stora hela. Resurstillgången lyftes också fram 
som ett problem och styr många gånger valet av indikatorer. Vidare är 
tidsaspekten ett problem, vilket lyfts fram i följande citat: 
 

”/../ Att överhuvudtaget få tag på bra dataunderlag det är det stora problemet 
[och] /../ som alltid /../ [har] man för lite resurser, [det] är svårt att hinna gräva 
ned sig tillräckligt mycket i det. Det är väl det svåra.” (Respondent E, samordnar 
miljömålsarbetet på länsstyrelse nivå)  

Ett återkommande problem är tillgången till bra datamaterial och det var något som alla tre 
respondenterna från länsstyrelserna tog upp som ett stort problem, vilket har styrt valet av 
indikatorer. Andra faktorer som styr, är vilka åtgärder som satts in för att dämpa de negativa 
effekterna av övergödningen, vilket belyses i citatet nedan: 
 

”Det är ju de åtgärder som vi vet ger god effekt på [exempelvis] kväveläckaget.” 
(Respondent D, samordnar miljömålsarbetet på länsstyrelse nivå) 
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Risken att styras av tillgången på bra dataunderlag och av vilka åtgärder som ger effekt på 
tillståndet i miljön, är att det möjliggör att viktiga aspekter förloras eller missas under arbetets 
gång eftersom många stirrar sig blinda på det tillgängliga datamaterialet. Ett annat problem 
som lyftes fram extra är resurstillgången och tidsaspekten. Det här är nog inte bara ett 
problem inom uppföljningsarbetet utan det är något som är återkommande genom hela 
miljömålsprocessen. Ännu en svårighet är att det finns en tendens att indikatormaterialet blir 
stort, vilket medför att det blir svårare att presentera indikatorerna och svårt för allmänheten 
att ta till sig och då förloras syftet med indikatorerna, vilket är att reducera komplexa och 
svårförstådda system till ett fåtal variabler som påvisar de mest akuta förändringarna av 
tillståndet i miljön (McCool & Stankey, 2004). Målstyrningen utgår ifrån ett mycket stort 
dataunderlag och en omfattande behandling av data och det krävs sålunda stor överblick över 
materialet för att överhuvudtaget kunna ta fram lämpliga målbeskrivningar och relevanta 
miljöindikatorer (Eriksen, 1998). 
 
5.2.2 Fördelar och nackdelar med regionala indikatorer 
I Sverige pågår just nu ett intensivt arbete med att ta fram miljöindikatorer för att kunna 
uppnå en hållbar utveckling. Detta arbete ställer krav på utvecklingen och tillgängligheten av 
statistik som källa för indikatorerna. Utvecklingen mot ekologisk hållbarhet medför att 
miljöfrågorna ska integreras i alla samhällssektorer och de ska påverka samtliga 
politikområden. Kravet är dock att statistiken från olika områden ska kunna kopplas samman 
(Riksrevisionsverket, 2001). Indikatorer kan vara användbara när en utveckling ska 
illustreras, men naturligtvis måste det finnas en viss medvetenhet om deras begränsning. 
Används indikatorerna på rätt sätt är de till stor hjälp, t ex. för att kommunicera utåt till 
allmänheten om hur miljön faktiskt mår. Men hittills har de inte riktigt använts i det syftet 
ansåg en av respondenterna från RUS-projektgrupp. Det finns en risk för att ”man får en 
förkärlek för indikatorer att man tar för många indikatorer helt enkelt”, framhävde ytterligare 
en av respondenterna från RUS-projektgrupp. Att välja ut för många indikatorer som ska vara 
till hjälp i uppföljningen kan innebära att de i princip beskriver samma sak där det kanske 
skulle räcka med en eller kanske två för att mäta måluppfyllelse. Vidare är det svårt att hitta 
ideala indikatorer påtalade en av respondenterna från RUS-projektgrupp. En ideal indikator är 
en sådan som klart och tydligt visar på miljötillståndet för ett mål och underlättar 
uppföljningen. Att hitta de här ideala indikatorerna var inte alldeles enkelt. Vilket belyses i 
citatet nedan:   
 

”Man säger ju att man gärna vill ha få men bra indikatorer, men när man börjar 
komma ner i det här mer konkret så finner man ju att det knappast går.” 
(Respondent A, från RUS-projektgrupp) 

En av respondenterna från RUS-projektgrupp lyfte fram att det inte är indikatorerna som är 
viktiga inom miljömålsarbetet, utan det viktiga är att nå målen. Uppföljningen ska sålunda 
svara på om och hur vi når målen. Indikatorerna är bara ett verktyg för att kunna besvara 
denna fråga. Respondenten uttalade också att det finns en risk för att ”indikatorerna tar över 
och blir det allrådande och det centrala och att det är de som är det viktiga när de egentligen 
inte är det”.  Idag finns det en synlig tendens till att det i miljömålsuppföljningen läggs för 
stort fokus på att hitta lämpliga indikatorer medan andra lika viktiga aspekter kommer i 
skymundan och det är ett stort problem. Om uppföljning och utvärdering endast inriktas på att 
bedöma uppnådda effekter är risken stor att den här bedömningen sker utifrån ett för snävt 
perspektiv (Stevrin, 1991). 
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De uppenbara fördelarna med miljöindikatorer, menade en av respondenterna från en av 
länsstyrelserna, är att det går att följa upp de regionala miljömålen. Vidare påpekade samme 
respondent, att fler fördelar är att det går att komma ned på kommunal nivå, vilket har varit ett 
önskemål och setts som ett stort behov från kommunernas sida specifikt inom länet.  
Många länsstyrelser har som ambition att kunna redovisa indikatorer även på lokal nivå.  
Ännu en fördel med indikatorer är att ”/../ det är ju ett lättillgängligt sätt att kommunicera 
[på] och de redovisar ju en faktabakgrund till den här miljöfrågan /../ som miljökvalitetsmålet 
handlar om osv. och gör det förhoppningsvis på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt”. 
(Respondent A, från RUS-projektgrupp). Syftet med indikatorer är att de på ett enkelt och 
pedagogiskt sätt ska bland annat visa på nuvarande tillstånd och trender i miljön för att 
underlätta för beslutsfattare och allmänheten. Det är således viktigt att det på ett lättillgängligt 
sätt går att kommunicera och informera om hur miljötillståndet ser ut. Att kommunicera och 
föra en dialog är avgörande för att få fler att aktivt verka för att nå miljömålen 
(Naturvårdsverket, 1999(b)).  
 
Det finns en del nackdelar med miljöindikatorer, exempel på detta följer i citatet nedan: 
 

”/../ En stor nackdel är ju det här med att det är svårt att hitta dom ideala 
indikatorerna. /../ Det tror man kanske när man börjar med det här att det ska gå 
att hitta sådana som visar väldigt tydligt på det hela och att man ska kunna belysa 
utvecklingen och så på ett enkelt och lättillgängligt sätt, helst med bara ett fåtal 
indikatorer men det är ju mer komplext än så.” (Respondent A, från RUS-
projektgrupp) 

Det är alltså svårt att hitta ett fåtal ideala indikatorer som visar på orsakssambanden och 
trenderna i miljön. Att det inte går att begränsa sig till ett färre antal indikatorer gör att det blir 
mycket svårare att följa upp och utvärdera miljömålsarbetet eftersom det blir många faktorer 
som kan påverka resultatet och det blir därför svårare att avgöra vilken åtgärd eller effekt som 
har haft positiv inverkan på tillståndet i miljön. Ytterligare en nackdel med indikatorer är att 
”de regionala indikatorerna kanske bara finns i vårt län så vi har inte möjlighet att jämföra 
med andra län om vi skulle vilja det”. (Respondent C, samordnar miljömålsarbetet på 
länsstyrelse nivå) 
 
Det är ett problem att möjligheten minskar för att kunna göra jämförelser. Att kunna göra 
jämförelser, menar Rombach (1991), är ett villkor för att kunna följa upp och utvärdera 
måluppfyllelse. Det är därför som det ofta ställs krav på kvantifierbarhet i miljömålsarbetet. 
 
5.2.3 Mäter indikatorerna rätt? 
Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning är ett bra exempel på ett mål där kvantiteten mäts i 
högre grad än kvaliteten. Med kvantitet menas det som kan uttryckas i mängd och storlek. Det 
är konkret och mätbart. Allt är inte mätbart, vilket gör att det blir mycket svårare och mer 
diffust att mäta kvalitet. Kvalitet är därför inte mätbart på samma otvetydiga sätt och olika 
saker kan avses. Ordet kvalitet beskrivs ofta med ord som beskaffenhet, egenskap, eller inre 
värde (Svensson, 1997). Exempel på kvalitet är hur många ärenden en länsstyrelse får in som 
är kopplade till målet, hur lång handläggningstiden är, tjänsternas kvalitet, hur lång tid det kan 
tänkas ta för de olika systemen i naturen att återhämta sig etc. ”Olika bedömare gör olika 
bedömningar” av vad kvalitet är (Svensson, 1997, s. 76). Det är således svårt att göra 
objektiva bedömningar. Det är därför mycket viktigt att inte enbart mäta sådant som är enkelt 
att mäta. 
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Om en indikator mäter det som eftersträvas är alltid svårt att veta. Det är följaktligen en svår 
fråga att besvara eftersom det förmodligen beror på vem som tillfrågas. 
 

”De mäter ju ingenting annat än vad de säger att de mäter.” (Respondent A, 
ingår is RUS-projektgrupp) 

Segenstam och Persson (2002) framhäver att indikatorns uppgift inte är att inneha hela 
sanningen, utan har snarare som uppgift att ge signaler om vilka ytterligare studier och 
analyser som krävs. En annan respondent påpekade att ”/../ ofta vet man att dom inte mäter 
rätt men att man i brist på annat ändå tillsvidare kan acceptera att man har en indikator som 
inte mäter rätt för att man har i alla fall inget annat. /../ Det är bättre att ha något, än att ha 
inget så tror jag många resonerar ganska mycket just nu.” (Respondent B, från RUS-
projektgrupp) 
 
Ännu en respondent påtalade att det är svårt att veta vad miljöindikatorerna mäter, vilket 
framhävs i citatet nedan: 
 

”Det vet man egentligen inte. En del indikatorer är rakt på, mäter precis det som 
målet beskriver och då förväntar jag mig att indikatorn mäter rätt så att säga 
[att] indikatorn mäter det som jag vill mäta.” (Respondent C, samordnar 
miljömålsarbetet på länsstyrelse nivå) 

Om indikatorn är till nytta i ett beslut och om indikatorn ger värdefull information för att öka 
kunskapen om miljökvalitetsmålet kommer att nås eller inte, då har indikatorn mätt rätt, 
menade en respondent från en av länsstyrelserna. Detta är dock en tolkningsfråga. 
 
Enligt en av respondenterna från RUS-projekgrupp finns det många mål där det inte är möjligt 
att hitta en eller två specifika indikatorer som svarar mot just det målet. Det finns kanske fem 
indikatorer som indirekt visar på om vi är på rätt väg. Indikatorerna mäter förmodligen inte 
rätt eftersom nyckeltal måste göras eller en sammanvägning av flera indikatorer för att avgöra 
om vi är på rätt väg. Här känns det lite mer osäkert vad som verkligen mäts. Vissa av 
miljökvalitetsmålen är formulerade så att det nästan inte går att hitta en indikator som svarar 
direkt mot målet. Det är vanligt att mål som uttrycks i politiska ordalag ofta blir diffust 
formulerade (Rombach, 1991), vilket gör att det egentligen blir en avvägningsfråga vad 
egentligen indikatorerna mäter och om de mäter rätt. 
 
De indikatorer som förmodligen mäter rätt, dvs. det som det är meningen att det ska mätas, 
baseras på dataunderlag från miljöövervakningen. En respondent från en av länsstyrelserna 
påtalade att de här mätserierna ofta sträcker sig långt bak i tiden och det finns en ganska exakt 
kunskap om vad de mäter, hur datamaterialet uppträdder osv. Långa tidsserier är ofta ett bra 
mätverktyg för ändamålet. Sedan finns det många indikatorer som mäter åtgärder. T ex. antal 
ärenden som handläggs på länsstyrelsen eller kommunen och här är det svårt att egentligen 
veta vad som kommer in och vad det är som styr. Ärendena och orsakerna är vitt skilda.  
 

”Det är inte givet att man med indikatorer behöver beskriva det faktiska 
förhållandet i miljön.” (Respondent D, samordnar miljömålsarbetet på 
länsstyrelse nivå) 

Citatet kan tolkas som att det kan finnas andra sidor av miljömålsuppföljningen som kanske är 
viktigare att uppmärksamma och använda sig av än indikatorer. Uppföljningsarbetet handlar 
ju inte bara om miljöindikatorer. 
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5.3 DPSIR-modellen 
DPSIR-modellen har förordats av länsstyrelserna att användas på regional nivå. Modellen har 
dessutom, som nämnts tidigare spritts internationellt och Sverige baserar sina 
återrapporteringskrav till EU till stor del på denna modell, vilket har medfört att modellen har 
fått stor acceptans av såväl målansvariga myndigheter på såväl nationell nivå som regional 
och lokal nivå. DPSIR-modellen tar inte bara hänsyn till miljötillståndet utan också olika 
aktörers åtgärder. Att utnyttja modellen som grundsten eller gemensam informationsstruktur 
för återföring av information när det gäller miljöarbete kan vara ett steg mot en nödvändig 
standardisering av begrepp och samordning (Riksrevisionsverket, 2001). Modellen har 
använts när flera av länsstyrelserna har tagit fram sitt uppföljningsprogram. Där 
klassificeringen av indikatorerna med hjälp av modellen, ger en vägledning om hur bra och 
breda indikatorerna blev.  
 
RUS trodde att DPSIR-modellen skulle komma till större användning än vad den har gjort. 
Två av de tre intervjuade länsstyrelserna använder sig av modellen. Modellen fungerar som 
ett gemensamt ramverk, ett gemensamt tankesätt. Fördelarna med modellen är att ”/../ man 
får med hela kedjan av miljöproblemet /../ från drivkraft till effekt och det är ju själva 
grundtanken med modellen”. (Respondent B, från RUS-projektgrupp). En annan fördel ”är 
att man får en uppfattning om hur väl man beskriver de olika delarna i processen. Det ger en 
bild av bredden i indikatorvalet.” (Respondent C, samordnar miljömålsarbetet på länsstyrelse 
nivå). Att alla pratar samma språk underlättar för att kunna göra jämförelser. Det blir även 
lättare att förklara för bland annat allmänheten om hur allting hänger ihop och vad som 
händer i miljön. Systemutvärdering och mål/effektuppföljning, menar Stevrin (1991), är ett 
komplement när föresatsen är att undersöka effektiviteten hos ett utvärderingsobjekt. 
 
Nackdelarna med modellen är att det finns en tendens till att det blir många indikatorer, 
eftersom man försöker att hitta en indikator för varje del, dvs. drivkraft, påverkan, status, 
inverkan eller respons, i modellen (se kapitel 4.2). Det här gör att det snabbt blir många 
indikatorer att överblicka. DPSIR-modellen är även mycket detaljerad, vilket gör att det blir 
svårt att hålla isär alla begrepp och att klassificera indikatorerna rätt. En av respondenterna 
från en länsstyrelse påpekade att ofta hamnar drivkraft och påverkan indikatorer nära varandra 
eller på varandras platser, även status och inverkan indikatorer ligger nära varandra och det är 
lätt att de förväxlas med varandra och klassificeras fel. Stevrin (1991) påtalar att det därför är 
viktigt att det finns kunskap och medvetenhet om vilka uppgifter, roller och spelregler som 
systemet har. För att systemet ska vara effektivt krävs det att de olika delarna i modellen inte 
arbetar med motsägande frågeställningar och att det finns en fungerande systematisk 
återföring av information om verksamhetens resultat och effekter (Stevrin, 1991). Åtskilliga 
tjänstemän pratar om modellen, men frågan är hur många som använder DPSIR-modellen i 
praktiken. 
 
En respondent från en av länsstyrelserna menade att det alltid finns en viss risk med att 
använda sig av modeller eftersom den endast är en förenkling av verkligheten, vilket kan 
påverka resultatet. Storskaliga modeller med många olika faktorer som påverkar modellen, 
gör att det blir svårt att identifiera vilken åtgärd eller belastningsgenererande faktor som 
bryter igenom. Små modeller ”drar iväg” ofta iväg och man får inte fram det underlag som 
krävs. 

5.4 Samordning av indikatorer 
Samordning är en av de viktigaste delarna i utvärderingsarbetet, om inte den viktigaste och 
det är just samordningen som tar den mesta av tiden i miljömålsarbetet. Hur samarbete är 
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upplagt och hur väl utvecklat samarbetet är skiljer sig åt mellan olika sektorer. De flesta 
länsstyrelser samarbetar dock med någon eller några myndigheter där en direkt koppling till 
miljökvalitetsmålen finns (Naturvårdsverket, 1999(a)). Några av de aktörer som är inblandade 
i arbetet är Naturvårdsverket, Boverket, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), SMHI, 
Skogsvårdsstyrelsen, Landstinget och LRF samt till viss del även forskarvärlden och vissa 
lokala och regionala intresseorganisationer som exempelvis luft- och vattenvårdsförbund. 
Med dessa aktörer sker en ständig dialog och en sådan kommunikation måste vara bra och 
fungera väl. Ett problem kan vara att få alla parter att komma överens, att prata med varandra 
och diskutera och komma fram till bra lösningar. Samordning är ofta mycket svårare än vad 
man kan tro därför att det ofta dyker upp oväntade problem som ingen tidigare haft i åtanke. 
En välfungerande kommunikation är således en förutsättning för att kunna medverka till att 
målen nås och för att nå samförstånd. Dessa argument är något som lyfts fram inom 
målstyrningen, där tekniken leder till förbättrad planering och kommunikation (Rombach, 
1991) 
 
Om vi tittar i ett vidare perspektiv, utanför Sveriges gränser, så finns det ett stort antal 
indikatorer presenterade inom EU och inom det internationella miljösamarbetet. Fler håller 
dock på att utvecklas och presenteras. En avsevärt bättre samordnad struktur för hur 
rapportering ska se ut behövs mellan samtliga organisationer som arbetar med 
miljöindikatorer eftersom Sverige varje år måste rapportera till EU hur läget ser ut, om 
miljökvalitetsmålen kommer att nås etc. (Naturvårdsverket, 2002(c)). 
  
De båda respondenterna från RUS-projektgrupp påtalade att de trodde att samordningen av 
indikatorer skulle komma igång snabbare, inte bara på regional nivå, utan även från nationellt 
håll. De hade önskat en starkare på drivning av samordningen från miljömålskansliet för att 
utvecklingen av det gemensamma uppföljningssystemet skulle gå fortare än vad den gjort. En 
av respondenterna från RUS påpekade att nationella myndigheter har varit olika mogna för 
samordning och arbetet med uppföljningen har gått trögt i början. En bättre regional 
samordning skulle kunna ge ett bättre underlag för uppföljningen av målen. 
 
Samtliga respondenter framhävde att de skulle vilja att miljömålsansvariga myndigheter tog 
ett större ansvar för samordningen av miljömålsarbetet. Detta belyses i nedanstående citat: 
 

”Både när det gäller val av indikatorer och när det gäller dataflöden har väldigt 
många myndigheter samlat på sig väldigt mycket data och det här tycker jag att 
det skulle vara en mycket bättre samordning [av].” (Respondent C, samordnar 
miljömålsarbetet på länsstyrelse nivå) 

En annan aspekt kring samordningen är dataunderlaget. Att samordna dataflödena har också 
gått långsamt. Många länsstyrelser och kommuner har ont om data eller också finns det inte 
alls något dataunderlag för miljökvalitetsmålen, vilket är ett stort problem som påverkar valet 
av indikatorer (se kapitel 5.2.1). Vidare ser miljökvalitetsmålen olika ut inom länen, vilket har 
lett till att indikatorerna generellt sett också ser olika ut. Att målen och indikatorerna är så 
olika medför att en jämförelse mellan länen försvåras och båda respondenterna från RUS hade 
önskat en bättre styrning uppifrån för att undvika problemet. 
 
En av respondenterna från RUS-projektgrupp trodde att samordningen kunde förbättras om 
styrningen uppifrån vore bättre, någon som har ett uttalat ansvar för frågan och kan samordna 
länen och de nationella myndigheterna att arbeta i samma riktning. Dvs. någon som kan agera 
och styra upp arbetet. Det är meningen att Miljömålsrådet ska göra detta (Naturvårdsverket, 
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2005), men tydligen görs detta inte tillräckligt tydligt. I rapporten ”Vem äger frågan? – En 
studie av svenskt miljömålsarbete” (Johansson et. al. 2005), står det att det är oklart vem som 
ansvarar för kommunikation, samordning och rapportering mellan centrala myndigheter och 
länsstyrelser. Komplexiteten i miljömålsstrukturen är även ett problem som uppmärksammats, 
med fokus på kommunikation och samordning. Det saknas en samlad strategi och tydlig 
ansvarsfördelning både på det centrala och regionala planet samt mellan målansvariga 
myndigheter. I studien framgick det även att miljömålsansvariga myndigheter har en 
benägenhet att fokusera på ”sitt” miljökvalitetsmål, därmed går viss information förlorad så 
som exempelvis hur helhetsbilden ser ut och vilka samband det kan finnas mellan de olika 
målen.  

6. Avslutande reflektioner 
Resultatet från studien tyder på att det återstår en hel del arbete med att förbättra och utveckla 
uppföljningen av miljömålen på regional nivå och det kommer förmodligen att ta avsevärd tid 
innan miljömålet Ingen övergödning kommer att uppnås. De största bidragande orsakerna till 
att målet blir svårt att nå är de kommunala reningsverken, jordbruket och de enskilda 
avloppen. Miljömålet är dessutom vagt formulerat och ambitionsnivån skiljer sig åt mellan 
länen, vilket gör att målet går att tolka på olika sätt. Att olika tolkningar möjliggörs medför att 
länen har gjort olika bedömningar av miljötillståndet. Det här har lett till att jämförelser 
mellan länen försvåras eller är omöjliga att göra. När målen formulerades och anpassades till 
den regionala nivån fanns inte en tanke på att de dessutom skulle vara uppföljningsbara, det 
här försvårar utvärderingen ytterligare. Att styra organisationer med mål är alltså svårt i 
praktiken. Vidare är miljömålet är mycket omfattande och det är många faktorer som påverkar 
övergödningen och som det är svårt att ha kontroll över, vilket ännu mer försvårar en 
bedömning om huruvida målet uppfylls eller ej. Resultaten av de redan insatta åtgärderna för 
att mildra övergödningens effekter kommer förmodligen att ta lång tid innan de blir synliga. 
Ett återkommande problem i miljömålsarbetet är bristen på tid och resurser för att kunna 
utföra arbetet och frågan är hur länsstyrelserna ska komma runt problemet med att hitta 
lämpligt datamaterial. Ofta väljs indikatorer på vad en av respondenterna kallade ”lösa 
grunder”, dvs. där det finns en god tillgång på data och som är enkla att sammanställa. Vissa 
av miljöindikatorerna visar dock klart och tydligt hur miljötillståndet ter sig och underlättar 
därför för uppföljningen, men tyvärr är det mycket svårt att hitta sådana indikatorer. Det här 
påverkar indikatorvalet och kan leda till att viktiga orsakssamband missas. Fördelarna med 
miljöindikatorer är att de bidrar till att de regionala miljökvalitetsmålen blir möjliga att uppnå. 
Vidare går bra indikatorerna att använda på lokal nivå, vilket det också fanns önskemål om 
från kommunernas sida. Indikatorerna är även lätta att kommunicera och redovisar en 
faktabakgrund på ett förhoppningsvis enkelt och pedagogiskt sätt. Det är dessutom till stor 
hjälp om miljöindikatorn används på rätt sätt. Nackdelarna är att det är svårt att hitta ideala 
indikatorer. Med andra ord sådana indikatorer som tydligt visar på orsakssambanden och 
trenderna i miljön. Att det inte heller går att begränsa sig till ett fåtal indikatorer är även en 
nackdel, vilket följaktligen försvårar arbetet med att följa upp och utvärdera miljömålsarbetet 
eftersom det är många faktorer som spelar in och påverkar resultatet. Med andra ord innebär 
det här att det blir svårare att avgöra vilken åtgärd eller effekt som haft positiv inverkan på 
miljötillståndet. 
 
Vidare visar studien att det är väldigt svårt att veta om en indikator mäter rätt.Det här är 
egentligen en tolkningsfråga och det finns lite större osäkerheter här eftersom det egentligen 
inte går att veta det. Men en förklaring är att om indikatorn kommer till nytta i ett beslut och 
ger värdefull information för att öka kunskapen om miljömålet kommer att nås eller inte, då 
har indikatorn mätt rätt. Exempel på sådana indikatorer är de som baseras på datamaterial från 
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miljöövervakningen. Dock finns det många mål där det inte går att hitta en eller två specifika 
indikatorer som svarar mot just det målet. Vissa av miljökvalitetsmålen är formulerade så att 
det nästan inte går att hitta indikatorer som svarar direkt mot målet. DPSIR-modellen ska 
fungera som ett ramverk för miljömålsuppföljningen, men det har visat sig att det är svårt att 
använda sig av modellen eftersom de olika beståndsdelarna står för snarlika betydelser. Det är 
lätt att blanda ihop de olika begreppen i modellen. Ibland passar vissa indikatorer in på flera 
olika delar i den, vilket gör att det blir en övervägnings- och tolkningsfråga hur 
miljöindikatorerna ska klassificeras. DPSIR-modellen består dessutom av många delar och 
det här bidrar ytterligare till det stora antalet indikatorer som idag finns presenterade på 
nationell och regional nivå. Det återstår således en hel del arbete innan modellen kan fungera 
enligt önskat syfte. 
 
Samordningen är en av de viktigaste delarna i uppföljningen av miljömålen och i studien 
framkom det att den kunde ha fungerat bättre, om de miljömålsansvariga myndigheterna tagit 
på sig ett uttalat ansvar. Ytterligare studier krävs således kring arbetet med att följa upp och 
utvärdera miljömålen på regional nivå, när alla länsstyrelser så småningom har tagit fram 
indikatorer. 
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Bilaga 1. Intervjuguide till representant från RUS-projektgrupp 
 
1. Vilken är din roll inom RUS projektet? 
 
2. Hur långt har Länsstyrelserna kommit i arbetet med uppföljningen av miljökvalitetsmålet,   
   Ingen övergödning? 
 
      - Kommer miljökvalitetsmålet att uppnås? 
      - Vilket är det största problemet med detta mål? 
 
3. Vad styr valet av regionala indikatorer? 
 
      - Hur resoneras det kring detta val? 
      - Har RUS haft något inflytande vid valet av indikatorer? 
 
4. Hur har samordningen av de här indikatorerna fungerat? 
 
5. Vilka aktörer är ofta inblandade vid val av dessa indikatorer? 
 
6. Vilka är problemen/svårigheterna vid val av indikatorerna? 
 
7. Vilka för- respektive nackdelar finns det med de regionala indikatorerna? 
 
8. Hur väl beskriver de här indikatorerna orsakssambanden i miljön? 
 
9. Hur vet ni att de här indikatorerna mäter rätt, det vill säga det ni vill mäta? 
 
10. Hur väl fungerar DPSIR-modellen i uppföljningsarbetet? 
 
      - Vilka för- respektive nackdelar finns det med att använda sig av denna modell? 
 
11. Hur har uppföljningsarbetet fungerat hittills? 
 
      - Vad krävs för att arbetet ska bli bättre? 
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Bilaga 2. Intervjuguide till representant från länsstyrelsen 
 
1. Vilken är din roll på länsstyrelsen? 
 
2. Hur långt har ni kommit i arbetet med uppföljningen av miljökvalitetsmålet,      
      Ingen övergödning? 
 

- Kommer miljökvalitetsmålet att uppnås? 
- Vilket är det största problemet med detta mål? 
 

3.  Vad styr valet av de länsegna indikatorer? 
 
- Hur har ni resonerat kring valet? 

 
4. Har ni samordnat indikatorerna med någon annan regional myndighet? 
 

- Om ja, hur har samordningen fungerat? 
 
5. Vilka aktörer är inblandade vid val av dessa indikatorer? 
 
6. Vilka är problemen/svårigheterna vid val av indikatorerna? 
 
7. Vilka för- respektive nackdelar finns det med de länsegna indikatorerna? 
 
8. Hur väl beskriver de här indikatorerna orsakssambanden i miljön? 
 
9. Hur vet ni att de här indikatorerna mäter rätt, det vill säga det ni vill mäta? 
 
10. Används DPSIR-modellen ofta i ert arbete?  
 
11. Hur väl fungerar DPSIR-modellen i uppföljningsarbetet? 

 
- Vilka för- respektive nackdelar finns det med att använda sig av denna modell? 

 
12. Hur har uppföljningsarbetet fungerat hittills? 
 
      - Vad krävs för arbetet ska bli bättre? 
 
 

 

 

 
  


