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1. SAMMANFATTNING 
För att kunna uppnå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska riskerna med 
förorenade områden åtgärdas. Detta görs genom att alla förorenade områden identifieras. 
Områden med stor eller mycket stor risk ska också inventeras och saneras. Identifiering, 
inventering och riskklassning görs enligt Metodik för inventering av förorenade områden 
även kallad MIFO. Det är viktigt att de uppgifter som tas fram vid identifiering och 
inventering är tillförlitliga, dvs. har hög validitet, för att riskklassningarna ska bli så 
rättvisande som möjligt. Det är också av vikt att riskklassningarna är jämförbara oavsett vem 
som har gjort bedömningen, med andra ord att de har hög reliabilitet. 
 
Syftet med uppsatsen var att belysa MIFO-metoden utifrån begreppen validitet, reliabilitet 
och felkällor. Syftet var också att undersöka om MIFO-metoden ger hög validitet och 
reliabilitet samt vilka felkällor som förekommer och hur de hanteras. Detta undersöktes 
genom att intervjua personer som jobbar på Länsstyrelsen med att inventera förorenade 
områden. Tre kvalitativa intervjuer genomfördes. För att formulera lämpliga intervjufrågor 
och få en inblick i inventering av förorenade områden genomfördes också en förstudie. I den 
gjordes en identifiering av förorenade områden i Söderköpings kommun med hjälp av MIFO-
metoden.  
 
I intervjuerna framkom att det finns flera saker som ökar reliabiliteten vi inventering av 
förorenade områden. En av dem är möten: inom länsstyrelsen, mellan länsstyrelser inom 
samma region och mellan alla länsstyrelser i landet. Branschlistan, branschavgränsningar och 
MIFO-handboken är exempel på verktyg som ökar reliabiliteten. Riskklassningar pekades ut 
som ett moment där subjektivitet spelar in. Det skulle kunna undvikas genom att förenkla 
riskklassningarna i första fasen av MIFO. Att riskklassningarna görs på samma sätt och är 
jämförbara är något som ses som viktigt av respondenterna. Frågan om de är jämförbara går 
inte att besvara här, men det som är intressant är att det finns olika åsikter i den frågan.  
 
De flesta felkällor som finns berör platsen för verksamheterna som misstänks ha förorenat 
sina närmiljöer. Länsstyrelsen har rutiner för att hantera obekräftade uppgifter. För att 
kompensera för osäkerheter i materialet baserar inventerarna sina beslut på ett ”troligt men 
dåligt fall” eller med andra ord på försiktighetsprincipen.  
 
I dagsläget går det inte att ta reda på validiteten genom att jämföra inventeringsresultaten 
med verkligheten eftersom det oftast inte finns några provtagningar gjorda. Det som går att 
dra slutsatser från är om inventerarna har en metodologi där validering finns i form av 
hantverksskicklighet och kommunikation. Inventerarna visar en hög grad av 
hantverksskicklighet genom att kontrollera, ifrågasätta och redovisa tillvägagångssätt och 
osäkerheter. De har också en kommunikation om validiteten i uppgifter och om felkällor och 
problem i inventeringen. De har därigenom en god grund för att få fram valida data.      
 



  5

2. INLEDNING 
Miljömedvetandet vaknade till liv i det svenska samhället under 60- och 70- talen. En av de 
utlösande faktorerna var Rachel Carsons bok ”Tyst vår” som kom 1962. Miljöproblemet som 
hon tog upp var kvicksilverföreningar som användes som bekämpningsmedel i jordbruket. 
Det togs upp av fåglar och resulterade i att deras antal kraftigt minskade (Lidskog et al 1997, 
s. 16). År 1966 förbjöds användningen av organiska kvicksilverföreningar vid betning av säd. 
1986 förbjöds även den oorganiska formen (Länsstyrelsen 2005). Trots det finns dessa 
miljögifter kvar på de platser och i de byggnader där de användes och kan än idag utgöra ett 
hot mot miljön och människors hälsa. Därför faller dessa platser in under begreppet 
förorenade områden (Naturvårdsverket 2004, s. 8). Definitionen av förorenade områden är 
enligt Naturvårdsverket (1999, s. 16): ”ett område, en deponi, mark, grundvatten eller 
sediment som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional 
bakgrundshalt”.  
 
Platser där kvicksilverföreningar för betning av säd har använts är inte den enda typen av 
förorenade områden. De bedöms inte ens tillhöra områdena med störst risk. Branscher där det 
förekommit utsläpp av större mängder kvicksilver, andra tungmetaller, PAH:er eller 
klorerade lösningsmedel m.m. anses innebära en större risk (Naturvårdsverket 2004, s. 3-8). 
Människor och ekosystem utsätts för risker när de exponeras för dessa ämnen antingen direkt 
eller genom förorenat grundvatten (Nijkamp et al 2002, s. 238). 
 
För att åtgärda dessa gamla miljösynder har problemet med förorenade områden tagits med 
som ett delmål i ett av de nationella miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö. Syftet med dessa mål 
är att om en generation ska de största miljöproblemen i Sverige vara åtgärdade för att inte 
kommande generationer ska belastas med de problem som skapas under vår tid 
(Miljömålsrådet 2005). Det nationella delmålet som berör förorenade områden lyder:  

”2005 ska alla förorenade områden vara identifierade och 2010 ska de områden som 
utgör mycket stor eller stor risk för människa eller miljö vara översiktligt undersökta. 
Av de områden som utgör mycket stor eller stor risk ska även 20 procent vara 
åtgärdade 2010.” (Miljömålsrådet 2005) 

I begreppet inventering av förorenade områden ingår de moment som beskrivs i citatet ovan: 
identifiering, översiktlig undersökning och riskklassning. Inventeringen genomförs med en 
metod som kallas Metodik för inventering av förorenade områden eller ”MIFO” 
(Naturvårdsverket 1999, s. 6). De flesta branscher inventeras av länsstyrelserna. Några av 
undantagen är drivmedelshantering, försvarsanläggningar och järnvägsanläggningar 
(Naturvårdsverket 2004; Naturvårdsverket 2005). 
 
För att få största möjliga miljönytta för pengarna när förorenade områden ska saneras 
prioriteras de objekt med störst risk. Därför är det viktigt att riskklassningarna är inbördes 
jämförbara, dvs. har hög reliabilitet. De bör också grundas på korrekta uppgifter och därmed 
ha hög validitet och liten inverkan av felkällor.  
 
Validitet och reliabilitet är uttryck som flitigt används i vetenskapliga metodböcker (Kvale 
1996, s. 253). Inventering av förorenade områden är inte någon vetenskaplig process utan en 
del av hanteringen av miljöproblem. Men liksom vetenskapens syfte: att samla in eller skapa 
kunskap handlar inventering av förorenade områden om att införskaffa pålitlig kunskap. 
Därför är begreppen validitet, reliabilitet och felkällor något som i allra högsta grad kan 
appliceras på inventering av förorenade områden.  
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3. SYFTE 
Det övergripande syftet är att belysa MIFO-metoden utifrån begreppen validitet, reliabilitet 
och felkällor. Detta görs utifrån följande frågor: 
 

• Är MIFO en metod som ger hög validitet och reliabilitet? Skulle metoden kunna bli 
bättre i detta avseende? Främjas validitet och reliabilitet av de arbetssätt som har 
etablerats inom inventering av förorenade områden på Länsstyrelsen? 

 
• Vilka felkällor kan uppstå vid en identifiering av förorenade områden? Vilka rutiner 

har Länsstyrelsen för att hantera felkällor och hur hanteras de inom MIFO? 
 
För att besvara dessa frågor har begreppen validitet, reliabilitet och felkällor problematiserats 
och analyserats inom kontexten inventering av förorenade områden. Detta har gjorts genom 
att intervjua personer som arbetar med att inventera förorenade områden på Länsstyrelsen. 

4. MIFO-modellen 
Metodiken för inventering och riskklassning av förorenade områden som är standard i 
Sverige idag kallas MIFO vilket är en förkortning av: Metodik för inventering av förorenade 
områden. MIFO har tagits fram av Naturvårdsverket som en del av rapportserien 
”Bedömningsgrunder för miljökvalitet”. Målgruppen för serien är kommuner och 
länsstyrelser som med hjälp av den ska ”kunna göra kvalificerade bedömningar av 
miljökvaliteten utifrån insamlade data om tillståndet i miljön, och därmed få bättre underlag 
för miljöplanering och målstyrningsarbete” (Naturvårdsveket 1999, s. 6). MIFO bygger på en 
branschkartläggning som gjordes 1992-1994 då det gjordes en identifiering av de största 
branscherna och av de branscher som anses utgöra störst risk (Naturvårdsverket 1999, s. 5).  
 
Det finns två faser i MIFO: Fas 1 Orienterande studier och Fas 2 Översiktliga 
undersökningar. I Fas 1 ställer man upp hypoteser om var föroreningen finns, vilken typ av 
förorening det rör sig och vilka exponeringsvägar som kan finnas. Detta görs genom att 
identifiera objekt, samla in uppgifter och göra platsbesök. Dessutom görs en riskklassning. I 
Fas 2 verifieras eller falsifieras de hypoteser som ställdes upp i första fasen och en ny 
riskklassning genomförs (Naturvårdsveket 1999, s. 67; Naturvårdsverket 2002). Föreliggande 
studie inriktar sig på Fas 1 av MIFO.  

4.1 Riskklassning 
Riskklassningar görs för att kunna prioritera bland objekten och bedöma vilka som bör gå 
vidare till fortsatta undersökningar. Riskklassningar kan också visa vilka platser som bör 
saneras eller klassas som ett miljöriskområde. Det finns fyra riskklasser:  
 
Klass 1 – Mycket stor risk 
Klass 2 – Stor risk 
Klass 3 – Måttlig risk 
Klass 4 – Liten risk 
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För att komma fram till en riskklass görs en bedömning av fyra aspekter som påverkar 
risksituationen för miljö och människor. Dessa är föroreningars farlighet, föroreningsnivå, 
spridningsförutsättningar och känslighet/skyddsvärde. Var och en av dessa bedöms enligt en 
fyrgradig skala. Till grund för den bedömningen ligger de data som samlas in vid 
identifiering och inventering av förorenade områden. Till slut görs en samlad riskbedömning 
där de fyra aspekterna vägs samman (Naturvårdsverket 1999, s. 16-18). För denna 
riskbedömning finns en mall, men inventerarens intryck av objektet kan i slutändan avgöra 
vilken klass objektet tillfaller (Naturvårdsverket 1999, s. 49). Riskerna bedöms utifrån hur 
situationen ser ut idag samt hur framtida risker med föroreningen ser ut, exempelvis 
spridning till andra medier och platser. De medier som omfattas av bedömningen är mark, 
grundvatten, ytvatten, sediment, och förorenade byggnader (Naturvårdsverket 1999, s. 18). 
De data som ligger till grund för bedömningen ska samlas på olika blanketter. Även osäkra 
uppgifter ska fyllas i och markeras med ”?” eftersom värdefull information annars kan gå 
förlorad (Naturvårdsverket 1999, s. 19). 

4.2 Branschlistan 
Branschlistan är ett viktigt instrument vid inventeringen eftersom den både anger vilka 
branscher som ska identifieras och vilken riskklass de preliminärt tillhör. Branschlistan anger 
också vilka branscher som sedan ska inventeras. De objekt som inventeras ska riskklassas 
individuellt (Naturvårdsverket 2004). Riskklassningen av branscher, som ligger till grund för 
branschlistan, gjordes under Branschkartläggningen. Den genomfördes av Naturvårdsverket 
1992-1994. Branscherna delades upp i fyra riskklasser vilka finns beskrivna under stycke 4.1 
Riskklassning. I branschlistan anges en preliminär riskklassning av olika branscher. De 
faktorer som användes för att bedöma riskklass var: vilka råvaror som använts, vilken typ av 
produkter och avfall som skapats och hur dessa hanterats, produktionsprocesser samt 
branschspecifika föroreningars hälso- och miljöfarlighet och i vilka mängder de förekommit 
(Naturvårdsverket 1999, s. 56-57).  

4.3 Förstudie –identifiering av förorenade områden i Söderköping  
För att få en inblick i problematiken runt förorenade områden och inventeringen av dem 
gjorde jag en förstudie (Josefsson 2005). Förstudien utformades som en identifiering av 
förorenade områden. Metoden som användes var Metodik för Förorenade Områden (MIFO). 
En utbildning i metodiken gavs av Länsstyrelsen i Östergötland. Förstudien ligger till grund 
för utformningen av uppsatsens syfte och intervjufrågor, se Bilaga 2. Identifieringen 
genomfördes i Söderköpings kommun och täcker hela kommunens geografiska område. 
Studien genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötlands kommun och 
Söderköpings kommun.  
 
Resultatet från inventeringen kommer inte endast att användas som grund till denna uppsats 
utan är också en del av det nationella miljömålsarbetet som beskrivits tidigare och kommer 
att rapporteras in av Länsstyrelsen till Naturvårdsverket. Data från inventeringen ska kunna 
användas som underlag för fysisk planering och framtida undersökningar vilka kan leda till 
marksanering. 
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4.4 Källor som används vid inventering 
I MIFO-handboken rekommenderas källor som är användbara för att hitta nya objekt att 
identifiera. Föreslagna källor är bl.a. arkiv, hembygdsföreningar, telefonkataloger, andra 
inventeringar som t.ex. Riksantikvarieämbetets industriminnesinventering, kartor och 
industrilitteratur (Naturvårdsverket 1999, s. 68). Ett konkret exempel på källor som användes 
i förstudien till denna uppsats visas i Tabell 1. Förutom källorna i Tabell 1 användes också 
Söderköpings kommuns Företagsregister, muntliga uppgifter och datorprogrammen FIR och 
E-GIS, vilka användes för att söka efter fastigheter, koordinater och adresser.  
 
Tabell 1. Källor från identifiering av förorenade områden i Söderköpings kommun  
Länsstyrelsen i 
Östergötland 

Söderköpings kommun Länsmuseet i Östergötland  

Industridossier för 
Söderköpings kommun åren 
1971-2004 

Industridossierer för  
C-verksamheter i 
kommunen 

Industriinventering. Genomförd 
på 70-talet? Primärkälla från 
1872-1912 

Kommundossier för 
Söderköpings kommun 
”allmänt” åren 1971-1997 

Industridossierer för  
U-verksamheter i 
kommunen  
 

Dossierer för Söderköpings 
socknar: ”Gårdar, Socknen, 
Personhistoria” 

Kommundossier för 
Söderköpings kommun 
”Avloppsreningsverk” åren 
1971-1994 

Miljö- och 
hälsovårdsnämndens 
protokoll 1971-1999 

Kvarninventering i Östergötlands 
län. Genomförd 1978 

Ekonomisk karta över 
Sverige från 1941 

Pärm från en inventering av 
Söderköpings 
bensinstationer/bilverkstäder

”Industriminnen”, inventering 
genomförd 1999 

  Hylla: Geografi, Östergötland, 
Särskilda orter, Söderköping 
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5. RELIABILITET, VALIDITET OCH FELKÄLLOR 
Här följer en genomgång av begreppen reliabilitet, validitet och felkällor. Jag kommer att 
definiera dessa begrepp och visa hur de tolkas av olika författare. 

5.1 Reliabilitet 
I detta stycke behandlas begreppet reliabilitet. Först presenteras begreppet så som det 
förekommer i en typisk metodbok (Graziano och Raulin 1989). Sedan diskuteras reliabilitet 
utifrån kritik av hur begreppet brukar förklaras i dessa metodböcker (Kvale 1996; Kleven 
1995).  
 
Vid datainsamling är det viktigt att mätinstrumentet, mätmetoden eller den som utför 
mätningen inte orsakar variationer eller slumpmässiga fel (Rosengren och Arvidson 2002, s. 
198-199).  Enligt Graziano och Raulin (1989, s. 78) kallas pålitligheten hos vår mätmetod 
eller vårt mätinstrument reliabilitet.  De beskriver reliabilitet med dessa ord:  
 

”Whatever we wish to measure, it is important that we measure it in such a way 
that the measure would agree with anyone else’s measure of the same variable 
in the same way.”  

 
Grovt översatt (av författaren): ”När vi mäter något är det viktigt att det blir samma resultat 
om någon annan mäter samma sak på samma sätt.” Det finns olika typer av reliabilitet. Om 
en konstant variabel mäts över en längre tidsperiod bör mätningarna också visa samma värde 
vid olika tidpunkter. Detta kallas test-retest reliability. En annan typ av reliabilitet är 
interrater reliability vilket i uppsatsen kommer att kallar interrater reliabilitet. Detta är när 
två eller flera personer oberoende av varandra ger samma bedömning eller gradering av ett 
fenomen. Det är sällan det går att hävda att något har hundra procent reliabilitet eller att det 
helt saknar reliabilitet. Istället handlar det om en skala där metoden eller mätningen har mer 
eller mindre reliabilitet (Graziano och Raulin 1989, s. 78). 
 
Kvale (1996) har som en av sina ansatser till artikeln The social construction of validity att 
avmystifiera begreppen validitet och reliabilitet genom att återinföra dem i dagligt tal. Han 
beskriver sitt möte som norrman med det vardagliga engelska språket som ett nytt möte med 
orden validitet och reliabilitet. Orden användes i alldagliga situationer istället för enbart i 
vetenskapliga sammanhang. För att illustrera betydelsen av dessa ord använder han just dessa 
situationer som exempel: ”my European driver’s licence was not valid as identification” och 
”the used car I was looking at was not reliable” (Kvale 1996, s. 252-253). 
 
Kleven (1995) som också är norrman, varnar istället för att använda vardagliga ord i norskan 
som översättning för reliabilitet. Enligt honom skapar det förvirring om vad ordet egentligen 
betyder. Hans exempel på vardagliga översättningar av reliabilitet är: ”pålitelighet, 
nöyaktighet og presisjon” vilket på svenska blir: pålitlighet, noggrannhet och precision. 
(Kleven 1995, s. 7). Kleven erkänner visserligen att det är språkligt korrekta översättningar, 
men nackdelen är att exempelvis pålitlighet är ett vidare begrepp än reliabilitet (Kleven 1995, 
s. 8). Enligt Svenska akademiens ordbok (2005) betyder pålitlighet:  
 

”erfarenhet, kunskap, visshet, säkerhet o. d.: som man utan risk för misstag kan 
utgå ifrån l. bygga på; som icke är behäftad med oriktigheter o. d.; särsk.: 
säker.”  
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Pålitlighet har här en betydelse där det som är pålitligt också är sant. Där kommer vi snarare 
in på begreppet validitet än reliabilitet.  
 
Den definition av reliabilitet som Kleven (1995) förespråkar är: ”relativt fravaer av tillfeldige 
målingsfeil” vilket på svenska blir: ”relativ frånvaro av tillfälliga mätfel” (Kleven 1995, s. 21, 
författarens översättning). Fel som inte är tillfälliga eller slumpmässiga utan systematiska och 
slår lika för alla objekt som undersöks är istället ett validitetsproblem (Kleven 1995, s. 20). 
Enligt Kleven fungerar den definition av reliabilitet som nämns ovan bra både för 
kvantitativa och kvalitativa data (Kleven 1995, s. 14). Reliabilitet är endast betydelsefullt för 
att det är en nödvändig faktor för att uppnå validitet (Kleven 1995, s. 25). Eller med andra 
ord: reliabilitet går att uppnå utan validitet, men validitet går inte att uppnå utan reliabilitet 
(Graziano och Raulin 1989, s. 80).     
 
5.2 Validitet 
Begreppet validitet kommer först att beskrivas utifrån en metodbok (Graziano och Raulin, 
1989). Därefter kommer en nyansering av begreppet att göras genom att visa några av de 
synpunkter som läggs fram av Bohrnstedt (2000) i Encyclopedia of Sociology och Kvale 
(1996), en forskare med kvalitativ utgångspunkt. Som avslutning kommer några klassiska 
validitetsbegrepp att beskrivas.  
 
Validitet handlar om att ha en god metodologi för att säkerställa att det vi mäter är det vi vill 
mäta. På samma sätt är det viktigt att upplägget eller designen av en vetenskaplig 
undersökning testar det den är avsedd att testa (Graziano och Raulin1989, s. 163). Eftersom 
det alltid kommer att finnas hot mot validiteten i en studie är det något som forskaren 
behöver kunna hantera. Det viktigt att försöka förutse hot mot validiteten och skapa rutiner 
för att förhindra dessa eller minska deras inverkan (Graziano och Raulin 1989, s. 164). 
 
Enligt Bohrnstedt (2000, s. 3207) handlar validitet inte enbart om ifall själva mätningen är 
korrekt. Han lägger snarare tyngdpunkten på att slutsatserna som dras utifrån mätresultatet 
skall vara korrekta. Till grund för detta påstående ligger bl.a. riktlinjer från American 
Psychological Association som slår fast att validitet ”refers to the appropriatness, 
meaningfulness and usefulness of the specific inferences made from … scores” (American 
Psychological Association 1985 i Bohrnstedt 2000, s. 3207). Detta kan översättas till att 
validitet ”handlar om lämpligheten eller ändamålsenligheten, meningsfullheten och 
användbarheten hos specifika slutsatser dragna från … resultat” (författarens översättning). 
Med ett sådant resonemang flyttas fokus från mätresultaten till slutsatserna dragna utifrån 
resultaten. Men har vi då frigjort oss från att det är siffror som ligger till grund för valida 
påståenden? Kvale (1996, s. 254) kritiserar den klassiska definitionen av validitet som att 
mäta det vi avser att mäta. Kritiken går ut på att den definitionen är alltför snäv och baseras 
på en positivistisk tankemodell där endast det som kan beskrivas i siffror kan ge valid 
kunskap. Den positivistiska traditionen bygger på en världsbild där det finns en objektiv 
verklighet och där vetenskaplig kunskap är en karta över denna verklighet. Validitet är då hur 
väl kartan överrensstämmer med verkligheten (Kvale 1996, s. 252). Kvale tillhör den 
postmoderna traditionen och syftet med hans artikel är att visa att validitet har relevans även 
för kvalitativ forskning. Därför förespråkar han en bredare definition av validitet som han har 
hämtat från Pervin (1984, s. 48 i Kvale 1996, s. 254-255): ”the extent to which our 
observations indeed reflect the phenomena or variables of interest to us”.  
 
Vad innebär validitet för postmodernisterna? De vänder sig mot tanken om att det finns en 
objektiv värld och hävdar att det är vi människor som med hjälp av språket skapar 
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verkligheten genom en social konstruktion. Eller som Kvale (1996, s. 257) uttrycker det: 
”The conception of knowledge as a mirror of reality is replaced by knowledge as a linguistic 
and social construction of reality.” Om resultatet från vetenskapliga undersökningar inte kan 
jämföras mot en objektiv verklighet, hur kan då validitet uppnås? Kvale förespråkar tre sätt 
att se på validitet vilka på samma gång är tre olika metoder för att öka validitet i en 
undersökning. Dessa är validitet som hantverksskicklighet, som kommunikation och som 
pragmatism. (Kvale 1996, s. 259)  

5.2.1 Validitet som hantverksskicklighet 
Det vetenskapliga samhällets förtroende för en studies resultat bygger på hur väl studien har 
genomförts och på den integritet som forskaren har tillförskaffat sig genom att ha visat god 
forskningsetik i tidigare studier. En studie som genomförs med stor hantverksskicklighet har 
enligt Kvale (1996, s. 260) hög validitet. Vad karakteriserar hantverksskicklighet? Enligt 
Kvale är det att kontinuerligt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultat. Det är 
viktigt att validitet inte enbart kontrolleras vid undersökningens slut utan att det görs i varje 
steg av undersökningens processer. Felkällor som leder till låg validitet ska undersökas och 
om möjligt undvikas. Ju starkare försök att falsifiera ett resultat som resultatet kan stå emot 
desto högre validitet kan tillskrivas resultatet (Kvale 1996, s. 260). Konkreta metoder för att 
öka validiteten genom god hantverksskicklighet i kvalitativa undersökningar är bland annat 
att triangulera, undersöka extremvärden, leta efter motbevis, utforska flera 
förklaringsmodeller och få feedback från respondenterna (Kvale 1996, s. 261). 

5.2.2 Kommunikativ validitet 
Enligt Kvale (1996, s. 264) kan validitet testas genom en dialog mellan människor, vilket 
Kvale beskriver med orden: ”Validity is constituted as conflicting knowlegde claims are 
argued in a dialog.” Detta kallar Kvale kommunikativ validitet. Han jämför denna 
argumentation om validitet med de juridiska processerna då lagar tolkas. Kan en diskussion 
om validitet hos vetenskapliga resultat leda fram till ”sann kunskap”? Kvale ger exempel på 
olika ståndpunkter i den här frågan. På den ena sidan lyfter han fram Habermas diskursteori 
som ser den universella sanningen som det ideal vilket diskursen eller diskussionen strävar 
mot. Konsensus är målet för diskussionerna. På den andra sidan finns det postmoderna 
perspektivet som representeras av Lyotard. Enligt honom är konsensus bara ett stadium i en 
diskussion, inte målet. En diskurs, eller diskussion, drivs framåt av att parter har olika 
ståndpunkter (Kvale 1996, s. 264-265). 
 
Om vi går med på att en förståelse för vilken kunskap som är sann kan fås genom att 
diskutera är en avgörande faktor för resultatet av diskussionen vilka personer som deltar i 
den. Inom vetenskapen finns en lång tradition av att låta andra vetenskapsmän/-kvinnor med 
metodologisk och teoretiska kompetens granska undersökningar. Inom den kvalitativa 
forskningen har även respondenter och allmänhet till viss del inkluderats i diskussionen om 
en undersöknings validitet. Förhållandet mellan vetenskapsmän/-kvinnor och respondenterna 
ses som ett där båda parter lär sig av varandra och förändras av undersökningens processer. 
Allmänheten kan tolka de vetenskapliga resultaten utifrån sunt förnuft och på så sätt fungera 
som en jury av lekmän. Något som man bör ha i åtanke när man eftersträvar validitet genom 
kommunikation är att det inte enbart är rationalitet som kommer att avgöra vad som är valid 
kunskap. Maktförhållanden kommer att spela en viktig roll (Kvale 1996, s. 266). 
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5.2.3 Pragmatisk validitet 
Den tredje sortens validitet som Kvale beskriver är pragmatisk validitet. Kunskapens validitet 
testas genom att kunskapen omsätts i handling. Om handlingen leder till önskat resultat är 
kunskapen som låg till grund för den valid. Vad som är det önskade resultatet är en fråga där 
värderingar och etik involveras (Kvale 1996, s.266, 269). Det är också en maktfråga. Olika 
personer och organisationer har olika åsikter om vad som är eftersträvansvärt och makt är ett 
medel för att driva igenom dessa mål (Kvale 1996, s.270). 
 
Pragmatisk validitet återfinns hos Marx och hos psykoanalytiker. Enligt Kvales (1996, s. 267) 
tolkning av Marx är det viktigare att förändra världen än att ge olika tolkningar av världen. 
Det är genom handling som en människa kan bevisa sanningen i sina resonemang. Inom 
psykoanalysen finns ett dubbelt mål: att producera kunskap och samtidigt hjälpa patienten att 
förändras. Den förändringen är en form av pragmatisk validering (Kvale 1996, s. 267).  

5.2.4 Validera måttligt 
Trots att strävan efter validitet fyller en viktig funktion när kunskap produceras varnar Kvale 
för att det kan få negativa konsekvenser om validitetsfrågan drivs för hårt. Om för mycket 
resurser ägnas åt verifikation av gammal kunskap kommer det att hämma produktionen av ny 
kunskap (Kvale 1996, s. 271). För stor betoning av validitet kan leda till ökat ifrågasättande 
som inte leder till något annat än mer validering. En bra vetenskaplig undersökning ska 
kunna stå på egna ben genom en transparent metod och övertygande resultat och slutsatser. 
Det ska inte behövas ständig validering utifrån (Kvale 1996, s. 272).    

5.2.5 Klassiska former av validitet 
Följande stycke kommer att behandla några av de klassiska formerna av validitet som 
förekommer i metodböcker. De kommer inte att användas i diskussionen av resultatet 
eftersom de inte direkt går att koppla till inventering av förorenade områden. Syftet med att 
dessa former av validitet behandlas är för att visa hur brett validitetsbegreppet är. Det är 
också för att visa vilka sidor av validitetsbegreppet som har valts bort i den här uppsatsen. 

Ytvaliditet (Face validity)  
Ytvaliditet är en typ av validering där forskaren redovisar hur det teoretiska begreppet som 
undersökningen bygger på har operationaliserats. Med denna definition följer att den som 
använder sig av ytvalidering i och med det anser att det är självklart att undersökningen har 
god validitet. Detta anser Rosengren och Arvidson (2002) är problematiskt eftersom de anser 
att detta inte är en tillräckligt bra form av validering utan förespråkar mer formaliserade 
metoder. (Rosengren och Arvidson 2002, s. 197) 

Empirisk eller extern validitet  
Extern validitet bygger på att det finns två variabler som samvarierar. Genom att mäta den 
ena av variablerna kan man sedan uttala sig om den andra variabel. Om syftet är att uttala sig 
om en uppgift i dagsläget kallas det samtidig validitet (concurrent validity). Exempelvis kan 
betygen mäta om en elev är framgångsrik i sina studier. Det går också att göra uttalanden om 
framtiden. Det kallas då prediktiv validitet. Ett exempel på det är att gymnasiebetyg i viss 
mån kan visa om eleven kommer att lyckas bra med sina universitetsstudier (Rosengren och 
Arvidson 2002, s.197). 
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Begreppsvaliditet (Construct validity) 
Begreppsvaliditet utgår ifrån att två teorier har ett starkt samband. Låt oss kalla teorierna A 
och B. Det vi är intresserade av att undersöka är om empiri a är lämplig för teori A och att 
validiteten mellan dessa är hög. För att göra det behöver vi veta att validiteten mellan teori B 
och dess empiri b är hög. Då kan vi jämföra empirierna b och a. Om de har stark korrelation 
kan vi dra slutsatsen att validiteten är hög mellan teori A och empiri a (Rosengren och 
Arvidson 2002, s.197).  

5.3 Felkällor och osäkerheter i samhällsdata 
Vid inventering av förorenade områden används samhällsdata. I följande stycke kommer 
detta begrepp att förklaras. Vanliga felkällor som förekommer i samhällsdata kommer också 
att beskrivas. 
   
I en artikel om osäkerheter i samhällsdata (societal data) tar Hedbrant och Sörme (2001) upp 
ett dilemma som osäkra miljödata ger upphov till. Om osäkra data används kan det leda till 
ren spekulation. Om de däremot ignoreras kan det leda till skador på miljö och försämrad 
hälsa för människorna som påverkas (Hedbrant och Sörme 2001, s. 44). Vad är då 
samhällsdata? Samhällsdata är inte den information som fås av att mäta ett ämne i luft, jord 
eller vatten utan information som produceras och bevaras i samhället. Exempelvis 
information från staten, kommuner eller företag. Den bevaras i arkiv eller som kunskap hos 
anställda (Hedbrant och Sörme 2001, s. 43- 53). 
 
I ovan nämnda artikel rörde sig diskussionen om kvantitativa data. Deras lösningsförslag 
bygger på statistisk metod. Eftersom de data som tas fram under inventering av förorenade 
områden är kvalitativa är det inte möjligt att använda Hedbrants och Sörmes lösningsförslag. 
De osäkerheter som togs upp rörde dock samhällsdata vilket är den typ av data som används i 
inventering av förorenade områden. Det kan därför vara relevant för föreliggande studie att 
kort redogöra för några av de osäkerheter som Hedbrant och Sörme tar upp.  

5.3.1 Oberoende data 
Data kan ge sken av att vara oberoende trots att ett flertal källor i själva verket har tagit sin 
information från samma primära källa. Exempelvis kan samma ursprungssiffra återges i olika 
dokument, men eftersom de kan ha avrundat på olika sätt kan det vara svårt att upptäcka. Ett 
sätt att undvika det här problemet är att ha dokumentens/intervjupersonernas källor i åtanke 
när en bedömning ska göras om data är oberoende eller inte (Hedbrant och Sörme 2001, s. 
44-45). 

5.3.2 För få data 
För få data är ett problem för kvantitativ data eftersom det försvårar användningen av 
statistiska metoder för att tolka data. Orsaken till bristen på data kan vara att metoderna för 
att ta fram information är dyra. En annan orsak kan vara att undersökaren endast har tillgång 
till en begränsad mängd historisk data (Hedbrant och Sörme 2001, s. 44). 

5.3.3 Intervjuer 
Hedbrant och Sörme tar också upp osäkerheterna med att få fram data genom intervjuer. 
Exempelvis kan svaret påverkas av hur frågan formuleras, intervjusituationen, hur lång tid 
som lämnas för att reflektera över svaret eller vilken policy företaget/organisationen som 
personen arbetar för har  (Hedbrant och Sörme 2001, s. 44). 
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6. KVALITATIVA INTERVJUER 
Metoden som användes i denna studie är kvalitativa intervjuer. Med kvalitativ intervju menas 
en intervju där syftet är att utforska ett fenomens kvaliteter, alltså hur det är och vilken 
mening det har. I en kvantitativ intervju är syftet istället att undersöka i vilka kvantiteter ett 
fenomen förekommer och det blir då möjligt att beskriva i siffror (Lantz 1993, s. 19). 
 
I denna studie har kvalitativ intervju valts eftersom syftet med studien är explorativt. Enligt 
Lantz (1993, s. 33) är en öppen eller öppet riktad intervju att föredra om det som söks är ”en 
förståelse av vari fenomenet består och hur det uppfattas”. En enkät eller strukturerad 
intervju har fördelen att fler personers svar kan samlas in. Det måste dock vägas mot att ett 
fåtal kvalitativa intervjuer bättre kan fånga in olika nyanser som forskaren inte kan förutse 
och därför inte kan bygga in i fasta svarsalternativ (Lantz, 1993 s. 34). En förutsättning för att 
använda enkäter eller strukturerade intervjuer med fasta svarsalternativ är att ”ord har 
likartad betydelse för alla människor” (Lantz 1993, s. 33). Validitet och reliabilitet är inte 
enkla tydliga ord utan ord som går att tolka och uppfatta på olika sätt. Därför är det lämpligt 
att använda öppna eller riktad öppna intervjuer för att utforska dessa ord.  

6.1 Riktat öppna intervjuer  
Inom begreppet kvalitativ intervju ryms både öppna och riktat öppna intervjuer (Lantz 1993, 
s. 19). Jag har valt att genomföra riktat öppna intervjuer. Det innebär att frågeområden 
används för att belysa en vid huvudfråga som respondenten ger egna svar till, dvs. att svaren 
inte är fasta alternativ som respondenten ska välja bland. Till grund för frågorna finns en 
tankemodell. Skillnaden mot öppna intervjuer är att intervjuaren i den riktat öppna intervjun 
tydligare avgränsar intervjun och har en något mer styrande funktion (Lantz, 1993 s. 21). 
Orsaken till att jag ville behålla den styrande funktionen som intervjuare var att intervjuerna 
hade begränsat med tid och det var då lättare att hinna få med fler aspekter när frågorna styr 
in på specifika områden. Det underlättade också bearbetningen av intervjuerna.  

6.2. Urvalet 
Eftersom huvuddelen av inventeringen av förorenade områden genomförs av inventerare på 
Länsstyrelsen har de erfarenhet av hur MIFO fungerar i praktiken. De har kännedom om 
vilka källor som används och vilka felkällor som är vanligt förekommande. De har god 
inblick i vilka data som samlas in och vilken kvalité den har. Därför har inventerare av 
förorenade områden på Länsstyrelsen intervjuats. Att det blev just Östergötlands länsstyrelse 
beror på att de vid studiens start sökte kontakt med studenter som var intresserade av ett 
samarbete.  
 
De som har utvecklat MIFO har inte intervjuats vilket gör att ett intressant perspektiv saknas 
och med fördel skulle kunna följas upp vid vidare studier. Detsamma gäller kommunens 
tjänstemän vilka har ett mindre inventeringsansvar och har tillsynsansvar för majoriteten av 
objekten.  
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6.3 Antal intervjuer 
I studien gjordes tre intervjuer. Det bedömdes vara tillräckligt många för att få en första 
inblick i hur inventerare resonerar runt validitet, reliabilitet och felkällor. Intervjuerna tog en 
halvtimme till fyrtiofem minuter. Motivet till att hålla intervjutiden någorlunda kort var att de 
som blir intervjuade har begränsat med tid då de kan medverka. Det spelade också in att för 
långa intervjuer är tidskrävande att transkribera och bearbeta.  

6.4 Frågor 
Enligt Lantz (1993, s. 53) har en intervjuare alltid en modell eller åtminstone en förförståelse 
av det som intervjun kommer att handla om. Innan intervjufrågorna togs fram fördjupade jag 
min förförståelse om de begrepp som intervjuerna skulle kretsa runt: validitet, reliabilitet och 
felkällor. Detta gjordes genom att jag läste om validitet och reliabilitet i kvantitativa 
metodböcker och kvalitativa forskares reaktioner på dessa. Innehållet finns beskrivet i på s. 9-
13. Genom den identifiering av förorenade områden som jag själv genomförde i förstudien 
fick jag en förförståelse för identifiering och inventering av förorenade områden och fick 
uppleva konkreta exempel på felkällor. 
 
Enligt Lantz är en del av processen att ta fram intervjufrågor att definiera eller 
operationalisera undersökningens frågeställning (Lantz 1993, s. 54). Jag valde ut ett antal 
definitioner på de begrepp som jag hade läst mig till och satte dem sedan i relation till 
inventeringen av förorenade områden. Frågorna finns i bilaga 2. Där finns också angivet 
vilket teoretiskt begrepp frågan har utgått ifrån. Här nedan finns ett exempel som visar hur 
två definitioner tillsammans leder till två frågor:  
 
Validitet: ”validitet som kommunikation” Diskuterar ni som inventerar problem som uppstår 

i inventeringen med varandra? 
Reliabilitet: ”när två eller flera personer 
oberoende av varandra ger samma bedömning 
eller gradering av ett fenomen” 

Har ni något utbyte av erfarenheter med andra 
länsstyrelser?  
 

 
De inledande frågorna behandlar bakgrundsuppgifter om personen som intervjuas som t.ex. 
utbildning och arbetsuppgifter. Eftersom jag skulle göra en kvalitativ intervju försökte jag 
göra en inledande fråga där jag använde begreppen som jag ville fråga om. Tanken var att 
göra en öppen fråga och inte börja med att influera respondenten. Men jag insåg att en sådan 
fråga inte hade gett något utan bara skapat en otrygg och spänd atmosfär under intervjun. 
Reliabilitet och validitet ligger på en alltför teoretisk nivå för att vara relevanta för 
inventerare vid Länsstyrelsen och användes inte under intervjun. Istället användes ord som 
kvalité, problem, korrekta uppgifter och felkällor. Den första frågan efter dem som handlade 
om personuppgifter löd så här: ”Tycker du att de data som ni lämnar till Naturvårdsverket 
har så bra kvalité som de kan ha?”  Därefter blandades frågor om validitet, reliabilitet och 
felkällor. Den avslutande frågan löd ”Finns det något som är viktigare än att ta fram 100 % 
korrekta uppgifter?”. Denna fråga var tänkt att fungera som en motvikt till de övriga 
frågorna. Validitet och reliabilitet är positivt laddade ord. Data ska vara av god kvalité. Detta 
är något som jag inte kunde bygga bort i frågorna och det fanns därför en poäng med att ge 
respondenten en möjlighet att resonera utan att känna pressen att visa att validitet och 
reliabilitet är viktigast av allt. Eftersom det var riktat öppna intervjuer ställdes frågorna inte 
alltid i samma ordning som i intervjumanualen, de formulerades ibland annorlunda och 
följdfrågor ställdes.  
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6.5 Genomförandet av intervjuerna 
Respondenterna fick ta del av intervjuplanen och intervjufrågorna före intervjuerna, se 
Bilagorna 1 och 2. Intervjuplanen gicks först igenom tillsammans med två av respondenterna. 
Med den tredje respondenten gicks intervjuplanen igenom enskilt. Det var enbart praktiska 
skäl till att det föll sig på det sättet. Intervjuplanen innehöll syftet med intervjuerna, en 
avgränsning av kontexten, dvs. vilka delar av identifieringen och inventeringen som jag var 
intresserad av samt praktisk information. Denna rörde att intervjuerna skulle vara anonyma, 
längd på intervjuerna och att intervjuerna var tänkta att spelas in på band. Det som lades till 
strax innan intervjun var en fråga om respondenterna ville ta del av intervjumaterialet innan 
uppsatsen lämnades in. Det ville de och fick därför ta del av en första version av resultatet 
och diskussionen. På så sätt gavs de möjlighet att lämna synpunkten för att säkerställa att 
uppsatsen ger en rättvisande bild av vad de sa. De lämnade gemensamma kommentarer som i 
bästa möjliga mån har arbetats in i resultatet och diskussionen. De flesta kommentarer rörde 
faktafel. Ett par kommentarer visade att den bild som målats upp av riskklassningar och 
kommunikation mellan länsstyrelser var onyanserad i första versionen av uppsatsen. 
 
Intervjuerna genomfördes utan missöden. De varierade lite i hur strukturerade de var. Det är 
svårt att säga om graden av struktur medvetet anpassades till respondenterna eller om 
intervjuaren helt enkelt lät sig influeras av respondenterna. Vid alla intervjuerna användes de 
förberedda frågorna samt följdfrågor som inte var förberedda. Vid en av intervjuerna hanns 
inte tre av de förberedda frågorna med. Intervjuernas spelades in på band. Jag förde också 
anteckningar ifall att något skulle krångla med tekniken. 

6.6 Transkribering  
Intervjuerna transkriberades till en början med hjälp av att en bandspelare utan 
transkriberingsfunktioner. Det var ett ineffektivt sätt att transkribera och därför fördes 
ljudmaterialet över till en dator. Fördelen med att använda ett ljudprogram för att transkribera 
var att precisionen vid stopp och start blev mycket högre. Det gick också att se ett diagram 
över ljudvågorna. En funktion som var användbar var att sätta start och slutpunkter och sedan 
repetera intervallet.  
 
Tystnader, skratt, upprepningar och början på meningar som avstannar efter ett par ord är 
sådant som inte har tagits med i transkriberingen i de fall då det hade dragit ned på 
transkriberingstempot. Istället prioriterades att informationen kom fram i texten. I de fall 
talspråket minskar läsbarheten har det justerats i de citat som finns med i uppsatsen.  
 
En enkel mall användes där texten delades upp i tre kolumner. I den första kolumnen 
markerade en initial vem som talade, om det var respondenten (A, B eller C) eller 
intervjuaren (J). I den andra kolumnen placerades själva intervjuinnehållet och den tredje 
kolumnen användes för att beskriva händelser som vid intervjutillfället inverkade på 
intervjun. I den tredje kolumnen fanns det också plats att skriva kommentarer under analysen.  
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6.7 Analysmetod 
Analysen gick till så att transkriberingarna av intervjuerna lästes igenom några gånger. Sedan 
kodades innehållet. De kodade styckena fördes över till ett nytt dokument där innehållet från 
alla tre intervjuerna samlades i grupper efter den kodning de fått. Efter en genomgång av det 
dokumentet kunde vissa grupper slås ihop och vissa stycken flyttas på till en mer passande 
grupp. Styckena markerades med vem som varit respondent (A, B eller C) och ett löpnummer 
som gjorde att det var lätt att spåra tillbaka enskilda citat till sitt sammanhang. Det 
utnyttjades flitigt under analysen då sammanhanget ibland behövdes för att kunna förstå det 
enskilda stycket. Resultatskrivning och analys utgick främst från dessa grupper. I en del fall 
visade det sig vara mer relevant att utgå ifrån frågan och analysera svaren utifrån den. Att så 
inte gjordes hela tiden berodde på att flera frågor var snarlika och samma svar kunde 
återkomma på flera ställen. Genom att samla liknande svar på en plats underlättades 
analysen.  
 
Innan analysen genomfördes klumpades smågrupperna ihop i tre huvudgrupper, vilka 
återfinns i avsnittet Resultat och diskussion: Den första var ”Reliabilitet och subjektivitet”, 
den andra ”Validitet och felkällor” och den tredje kallades ”Verktyg för att förbättra 
reliabilitet och validitet”. Ett par undergrupper har under skrivandets gång bytt plats, men 
annars har uppsatsen behållit samma struktur som analysen utgick ifrån.   
 
Alla intervjufrågor som fanns i intervjumanualen ställdes under intervjuerna utom fyra av 
följdfrågorna. Redan innan intervjuerna hade jag funderingar om de var bra formulerade och 
tänkte att det skulle falla på plats under intervjuerna, vilket det inte gjorde. De kändes också 
överflödiga. Alla frågor som fanns med i intervjumanualen och som sedan användes under 
intervjuerna har bidragit till resultatet. Undantaget är frågorna om personuppgifter där svaren 
inte har använts i analysen.  
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7. RESULTAT OCH DISKUSSION 
Resultatet med åtföljande diskussion är uppdelat i tre huvudområden. Det första området 
behandlar subjektivitet och diskuteras utifrån begreppen, interrater reliabilitet, test-retest 
reliabilitet och kommunikativ validitet. 
 
Det andra området behandlar de källor som används i inventering av förorenade områden, 
vilken kvalité de har och vilka felkällor som uppkommer vid inventeringen. Detta avsnitt 
kommer att diskuteras utifrån begreppen validitet, validitet som hantverksskicklighet, 
pragmatisk validitet och osäkerheter i samhällsdata. 
 
Det tredje området handlar om förbättringsförslag och konkreta verktyg inom MIFO som 
ökar reliabilitet och validitet. Här tas också Naturvårdsverkets roll upp. 

7.1 Reliabilitet och subjektivitet 
I detta avsnitt beskrivs först de intervjusvar som handlar om subjektivitet och ifall inventerare 
gör lika. Det diskuteras sedan utifrån begreppen interrater reliabilitet och kommunikativ 
validitet. Intervjusvar som handlar om ifall inventering av förorenade områden har varit lika 
över tid diskuteras utifrån begreppet test-retest reliabilitet. 

7.1.1 Intervjusvar 
Intervjusvaren som handlar om reliabilitet och validitet är uppdelade i ett antal rubriker.  

Finns utrymme att inventera på olika sätt? 
En fråga som ställdes under intervjuerna för att få igång en diskussion om subjektivitet var 
”Finns det utrymme i MIFO-modellen för inventerare att inventera på olika sätt?”. Både A 
och B inledde med att reda ut vilken roll de ansåg att MIFO spelade. B svarade att MIFO-
handboken sätter ramarna medan A tyckte att MIFO inte styr hur uppgifterna samlas in. A 
berättade att inventerare kan tolka fälten i databasen olika. Det resulterar i att fälten kan fyllas 
i på olika sätt. C:s svar på frågan gick ut på att det mer handlar om ambitionsnivå:  
 

”Man kan göra mer eller mindre ingående kan man göra. Nu gör vi ju bara en 
identifiering…”  

 
Både A och B tar upp riskklassningen som ett moment där subjektiva bedömningar spelar in. 
Detta behandlas mer i detalj under rubriken ”Subjektiva riskklassningar”. 

Subjektivitet –positivt eller negativt? 
För att undvika att under tolkningen av intervjumaterialet läsa in att subjektivitet automatiskt 
är något negativt ställdes en fråga om det är positivt eller negativt om folk kan inventera på 
olika sätt. C svarade att det kunde vara positivt, men att det mer är en fråga om 
ambitionsnivå. Enligt A är det negativt: 
 

”…om man ska ha en modell på det här sättet så är det nog bra om man gör på 
liknande sätt hela tiden.” 

 
Hon poängterade att det är viktigast vid riskklassningen. Vid inventeringen kan det gå bra 
ändå om inventeraren skriver ordentligt varifrån uppgifterna kommer och hur han eller hon 
har tänkt. Enligt B är det negativt eftersom riskklassningarna kan bli olika. B kunde också se 
en fördel med att inventera på olika sätt:  
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”Istället för att det skulle stå exakt i boken hur man ska göra i alla situationer. På det 
sättet kan det väl i och för sig vara bra att man [får] ju tänka och använda sina andra 
kunskaper man har (…) om spridningsförutsättningar och så.”  

Subjektiva riskklassningar 
Som tidigare nämndes tar två av respondenterna upp riskklassningen som ett moment i 
inventeringen där bedömningar kan bli subjektiva. Riskklassningen består av fyra parametrar 
som beskrivits i teorikapitlet: föroreningsnivå, spridningsförutsättningar, föroreningars 
farlighet samt känslighet och skyddsvärde. Av dessa beskrev respondenterna föroreningsnivå 
som den mest osäkra uppgiften.  
 

”men den största osäkerheten är väl i föroreningsnivån för (…) där får man ju gissa. 
För det är ju väldigt sällan det är provtaget nånstans.”  (A)  

 
När provtagningar saknas baseras föroreningsnivån på indikatorer. Några exempel på 
indikatorer är vilken typ av verksamhet det har varit, under vilken period den var igång och 
vilka kemikalier som har använts. Det kan också spela in om det har saknats rening eller 
råkar vara oljigt på golvet vid ett platsbesök enligt B. Vilken erfarenhet en inventerare har av 
en bransch kan inverka på bedömningen som görs av objekt inom den branschen. 
 
Respondent B tog också upp bedömningen av spridningsförutsättningar som en subjektiv 
bedömning. Föroreningarnas farlighet beskrev B som en uppgift som brukar vara säkrare 
eftersom inventerarna ofta vet vilka kemikalier som har hanterats, åtminstone om det är en 
större verksamhet. Om det inte är känt vilka kemikalier som har använts går det att anta 
utifrån vilken bransch det rör sig om. C tar däremot upp vilka kemikalier som har använts 
som en av de svåraste uppgifterna att få rätt. Både A och B ansåg att det är negativt om 
riskklassningen influeras av subjektivitet:  
 

”Men just den här klassningen då har man ju de här fyra klasserna för att prioritera 
vad man vill gå vidare med och då är det rätt viktigt att man har gjort på samma sätt 
för annars är det ju svårt att vikta dem emot varandra så att det tyckte jag att då är det 
ju negativt om man har tänkt olika.” (A) 

Inventerar- och klassningsmöten inom länet 
För att riskklassningen ska vara enhetlig inom länsstyrelsen i Östergötland hålls 
klassningsmöten där klassningen diskuteras, vilket alla respondenter tog upp. Mötena 
sammankallas vid behov. Förutom klassningsmöten hålls även inventerarmöten inom 
länsstyrelsen i Östergötland. På mötena ges tips om bra källor. Där diskuteras också enligt B:  
 

”…olika problem som vi kan tänkas ha. Och försöka göra så att vi gör lika i alla fall 
inom länsstyrelsen.”  

 
Invetnerarmöten sammankallas vid behov vilket blir i genomsnitt en gång i månaden enligt A 
och B. Diskussioner om problem som uppstår under inventeringen förekommer även utanför 
mötena, exempelvis i korridorerna. Som en av respondenterna påpekade: ”…vi snackar rätt 
mycket”. 
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Inventerarmöten mellan län 
Inventerarträffar hålls regelbundet mellan länsstyrelser. Oftast träffas inventerarna från de län 
som geografiskt ligger i samma område och dessa grupper kallades under intervjun ”Södra”, 
”Mellan” eller ”Norra”. I denna uppsats kommer de att kallas regioner, vilket kanske inte är 
helt korrekt. Denna uppdelning finns endast för inventering av förorenade områden. För 
andra delar av länsstyrelsernas verksamheter finns andra indelningar. Östergötlands 
länsstyrelse tillhör Södra. Representanter från de södra länen träffas två gånger om året för att 
diskutera inventering av förorenade områden. Det som diskuteras på mötena är vad som 
fungerar bra och dåligt med själva databasen och hur den används, hur länsstyrelserna 
avgränsar olika branscher och erfarenheter från specifika branscher. Hur tillförlitliga olika 
källor är diskuteras också enligt A:  
 

”…det är ju alltid svårt med gamla källor och hur tillförlitliga uppgifter är och sådär 
så det brukar vi ju diskutera en del…”  

 
Respondent B anser att mötena leder till att problem och skillnader i tillvägagångssätt 
synliggörs, men att de inte blir lösta. Förutom de regionala mötena har det också hållits några 
nationella inventerarträffar där alla länsstyrelser deltar. Det finns också en nationell e-post-
lista som används för kommunikation mellan länen. Där kan länen ställa frågor och 
informera. Det är inte enbart inventerare som använder e-post-listan utan den är avsedd för 
alla som arbetar med efterbehandlingsfrågor. Kontaktuppgifter till dem som jobbar med 
inventering av förorenade områden finns sammanställda på en lista. Den anger också vilka 
branscher som de olika länen har inventerat och om några rapporter har skrivits om 
branschen. 

Gör länen lika? 
Bland respondenterna rådde delade meningar om de olika länen gör lika eller inte. Enligt A 
gjorde Naturvårdsverket en uppföljning för två år sen som visade att:  
 

”Vi gjorde rätt lika trots allt. Det var inte helt ute och cykla i alla fall.” 
 
Vid ett annat tillfälle nämnde A att inom Östergötlands länsstyrelse gör de rätt lika, men 
mellan länen kan arbetssättet variera. B var också inne på att länsstyrelserna ibland gör olika 
och använder de olika klasserna vid riskklassningen på olika sätt. Som beskrevs på s. 6 finns 
det fyra riskklasser där 1 innebär störst risk. Enligt B har vissa län varit mer restriktiva med 
att placera objekt i en högre riskklass:  
 

”…vi har väl inte varit så restriktiva [med] att sätta ettor och då är det svårt om vi 
jämför vårt län med ett län som har varit väldigt [restriktiva] med att sätta ettor och 
bara sätter några stycken (…) det kanske inte går att jämföra mellan länen vilket var 
meningen från början.”  

 
Respondent B påpekade att för länsstyrelsen är det viktigaste att objekten går att jämföra 
inom länsstyrelsen. Naturvårdsverket däremot behöver kunna jämföra även mellan länen för 
att kunna prioritera vart pengarna ska gå. Även om det finns variationer i riskklassningarna 
mellan olika län innebär det dock inte att de inte alls går att jämföra med varandra enligt A. 
De kan fortfarande användas för att få en översiktlig bild av hur föroreningssituationen ser ut 
i Sverige.  
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Skillnader mellan nu och då 
 Inventeringen har hållit på sen 1996 enligt A. Det finns skillnader mellan det som gjordes 
tidigt i inventeringen och det som görs nu. Det som är problemet är att inventerarna idag inte 
vet hur de första inventerarna tänkte och hur de gick till väga. De har inte lagt in exakt 
samma uppgifter och källor saknas ofta. Dessutom har modellen utvecklats med tiden. 
Inventerarna försöker gå igenom det gamla materialet allteftersom, men hade inte hunnit med 
allt när intervjuerna genomfördes.  

7.1.2 Diskussion om reliabilitet och subjektivitet 
I detta diskussionsavsnitt behandlas begreppen interrater reliabilitet, kommunikativ validitet 
och test-retest reliabilitet i förhållande till intervjusvaren under rubrik 7.1.1. 

Interrater reliabilitet  
Interrater reliabilitet innebär att ett test inte ska ge olika utslag beroende på vem som 
genomför det (Graziano och Raulin 1989, s. 78). De delar av intervjuerna som kan tolkas 
med hjälp av begreppet reliabilitet faller till största delen in under just interrater reliabilitet. 
Detta kan dels bero på att flera intervjufrågor ledde in på det spåret och dels på att det verkar 
vara en viktig aspekt för intervjupersonerna. Interrater reliabilitet är något som eftersträvas 
vid inventering av förorenade områden. De möten som hålls inom Länsstyrelsen i 
Östergötland verkar fylla funktionen att göra så att inventerarna gör mer lika varandra. De 
möten som hålls regionvis gör att skillnader i arbetssätt blir belysta, men de lyckas inte alltid 
göra så att alla gör lika. Interrater reliabiliteten är därför något lägre mellan länen i Södra än 
inom en länsstyrelse. Mellan länen i hela landet finns träffpunkter, dels nationella 
inventerarträffar och dels en e-post-lista. Intervjuerna tyder dock på att interrater reliabiliteten 
skulle kunna vara högre mellan länen och att det finns en risk för att det skapas olika 
arbetssätt i de olika regionerna. Förutom möten används även andra verktyg för att öka 
reliabiliteten t.ex. branschlistan, branschavgränsningar, prioritering av vilka uppgifter som 
ska med vid en identifiering och MIFO-handboken. Intervjuresultaten som beskriver dessa 
verktyg återges på s. 24, 29. 
 
Inventerarna som intervjuades tyckte att det var viktigt att riskklassningarna gjordes på 
samma sätt. Hur olika län riskklassar har utvärderats i en rapport om MIFO skriven av 
Gustavsson och Nilsson (2003). De inrapporterade inventeringsresultaten var för få då 
utvärderingen gjordes för att kunna göra en statistisk jämförelse. En fördjupning gjordes på 
120 slumpmässigt utvalda objekt fördelade på alla länsstyrelser utom en som inte hade 
lämnat ifrån sig några data. Den fördjupade studien tydde på att riskklassningarna är 
jämförbara mellan länen. Rapportskrivarna anmärkte dock på att ett tiotal av 
riskklassningarna var svåra att förstå. Exempelvis skulle beskrivningen av känslighet och 
skyddsvärde behöva bli utförligare. För två procent av fallen ifrågasatte Gustavsson och 
Nilsson om den riskklassning som hade gjorts verkligen motsvarade den förväntade risken 
(Gustavsson och Nilsson 2003, s. 17-19). Intervjuerna i föreliggande studie visar att två av 
respondenterna håller med varandra om att det finns variationer i riskklassningarna mellan 
länen. Den ena befarar att det kan leda till att riskklassningarna inte är jämförbara mellan 
länen medan den andra anser att de ändå går att jämföra. Utvärderingen som gjordes 2003 
stödjer den senare ståndpunkten att riskklassningarna har tillräckligt hög interrater reliabilitet 
för att vara jämförbara. Det är en intressant och viktig diskussion och därför är det bra om 
fler utvärderingar görs när det finns fler riskklassningar gjorda så att detta följs upp. Det är 
också viktigt att arbetet med att öka interrater reliabiliteten fortsätter. 
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Att riskklassningen styrs av subjektiva bedömningar anser respondenterna är negativt. En av 
respondenterna tog upp att det skulle vara bättre med en mer kvantitativ metod. Bergius 
(2005) har jämfört den svenska riskklassningen i fas 1 med den amerikanska motsvarigheten. 
Hennes slutsats var att den svenska riskklassningen innebär fler subjektiva bedömningar än 
den amerikanska. Skillnaden är att svenska inventerare måste uppskatta i vilken utsträckning 
exempelvis en spridning kan ske i olika media medan amerikanska inventerare enbart 
behöver fastställa vilka spridningsvägar som finns. En annan skillnad är att den amerikanska 
modellen kräver fler indata och i större utsträckning bygger på en kvantitativ metod. T.ex. har 
antalet människor som bor i området och antalet brunnar betydelse. Detta leder enligt Bergius 
till att den amerikanska riskklassningen är mer enhetlig, med andra ord har större interrater 
reliabilitet, än den svenska. Hon anser också att det leder till att den amerikanska modellen är 
säkrare, dvs. leder till högre validitet (Bergius 2005, s. 19, 25). Att en metod som bygger mer 
på framtagna data och mindre på uppskattningar som inventerarna själva beskriver som 
”gissningar” leder till större reliabilitet är mycket troligt. Enligt Graziano och Raulin (1989, 
s. 80) är hög reliabilitet en förutsättning för att kunna uppnå en hög validitet. Det stöder 
Bergius uttalande om att den högre reliabiliteten i amerikansk riskklassning leder till att den 
också har högre validitet än den svenska.  
 
MIFO sätter enligt respondenterna ramarna för inventeringen, men detaljstyr inte. En högre 
grad av styrning skulle skapa en högre grad av interrater reliabilitet och länsstyrelserna skulle 
inte i lika hög grad behöva skapa sina egna avgränsningar och tolkningar av hur databasen 
ska fyllas i.  Det finns också fördelar med att inte styra för mycket. Inventerandet har större 
möjlighet att utvecklas när inventerarna har utrymme till kreativitet. Samtidigt krävs det mer 
jobb för att interrater reliabiliteten ska vara tillräckligt hög. 

Kommunikativ validitet 
Den kommunikativa validiteten återfinns precis som interrater reliabilitet vid möten inom och 
mellan länsstyrelser och i korridorsnack. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa begrepp? 
Kommunikation är inte det enda sättet att öka interrater reliabiliteten utan det kan enligt 
Rosengren och Arvidson (2002, s. 199) göras genom olika standardiseringsförfaranden som 
t.ex. noggranna instruktioner. Det som också skiljer är vad kommunikationen behandlar. Det 
som är intressant ur ett interrater reliabilitetsperspektiv är frågan ”gör vi lika?”. Det som är 
intressant ur ett kommunikativt validitetsperspektiv är en diskussion runt frågorna ”Är 
uppgifterna valida?” och ”Hur ska vi göra för att få fram valida uppgifter”. Den här 
åtskillnaden hade jag inte funderat över innan intervjuerna genomfördes. Frågorna utgick 
ifrån att om det fanns diskussioner om inventeringen så föll dessa automatiskt in under 
kommunikativ validitet. Trots det går det att finna axplock i intervjumaterialet som tyder på 
att kommunikationen på mötena inte enbart behandlar frågorna ”gör vi lika” utan också de 
frågor som är intressanta för kommunikativ validitet, se exemplet nedan:  
 

”…det är ju alltid svårt med gamla källor och hur tillförlitliga uppgifter är och sådär 
så det brukar vi ju diskutera en del…” (A) 

Test-retest reliabilitet 
Stycket ”Skillnader mellan nu och då” lämpar sig väl för att diskutera utifrån begreppet test-
retest reliabilitet. Den typen av reliabilitet innebär att mätningarnas resultat inte ska påverkas 
av att de görs vid olika tidpunkt (Graziano och Raulin 1989, s. 78). Den tidiga inventeringen 
skiljer sig till viss del från den senare vilket beskrivs i ”Skillnader nu och då”. Det innebär 
inte något oöverstigligt problem, men däremot dubbelarbete eftersom inventerarna idag 
kontrollerar och kompletterar de uppgifter som samlades in tidigt.  
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7.2 Validitet och felkällor 
I detta kapitel beskrivs felkällor som uppstår i inventering av förorenade områden och 
hanteringen av felkällor och osäkra data. Felkällor diskuteras utifrån Hedbrants och Sörmes 
(2001) beskrivning av osäkerheter hos samhällsdata och Kvales (1996) begrepp: validitet som 
hantverksskicklighet och pragmatisk validitet.  

7.2.1 Intervjusvar 
I detta avsnitt beskrivs de intervjusvar som behandlar validitet och felkällor.  

Felkällor 
Flera felkällor har med platsen att göra, vilket tas upp av A och B. En av respondenterna, A, 
uttrycker det så här:  
 

”Det som är värst är väl just det där med platsen, alltså gamla adresser och 
fastigheter. Det är alltid lite klurigt.”  

 
Det som kan vara fel med en gammal adress är att gatunamnet eller gatunumreringen har 
ändrats. Fastigheter kan också byta namn. Även om det går att söka bakåt kan det vara svårt 
att få det rätt enligt A. Fastigheter kan även slås ihop eller styckas upp enligt B:  
 

”…man har slagit ihop flera kanske och då vet man inte var på den stora det var från 
början. Eller tvärtom det har minskats ned i flera små och då vet man inte i vilken av 
de fyra nya det var som det där ursprungligen låg.”  

 
Även koordinater kan vara felaktiga ifall ett lokalt koordinatsystem har använts istället för 
rikets system. Ett annat problem med platsen är att om ett företag har flyttat är det inte säkert 
att alla adresserna har dokumenterats i arkivhandlingarna. Några av adresserna kan därför 
vara okända. Ytterligare en felkälla enligt B är att det är vanligt att företag byter namn. Ibland 
till ett snarlikt namn, men i vissa fall till ett som är helt annorlunda. C nämnde ofullständiga 
uppgifter som en felkälla. C tar också upp att kemikalier byter namn, att det är svårt att veta 
exakt vilka kemikalier som har använts och vad de innehåller. Hon ansåg också att det ibland 
kan vara svårt att veta vilka år som företagen har haft vissa processer. Även 
markförhållanden kan vara svåra:  
 

”Det asfalteras och så ser man inte, men det kanske gjordes för tre år sen och innan 
dess så var det kanske öppen mark och då vet man inte…” 

Olika källors trovärdighet 
Olika typer av källor har olika mycket trovärdighet. Enligt C är material som är arkiverat mer 
trovärdigt än muntliga uppgifter. A ansåg också att arkivmaterialet är pålitligt eftersom det 
oftast är företagen själva som har lämnat information om vad de gör och vilka kemikalier 
som de använder. Platsanvisningarna är däremot inte alltid korrekta i arkivmaterialet enligt 
A. På den punkten tyckte hon att gamla telefonkataloger eller företagskataloger går att lita 
mer på:  
 

”…för då har ju ändå företaget gjort reklam för sig själv och vill att folk ska hitta dit.”  
 
Annan litteratur kommer oftast från hembygdsföreningar som vet väldigt mycket men där det 
finns en risk att de kommer ihåg fel. 
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Muntliga källor 
B och C såg muntliga källor som en möjlig felkälla. På en direkt fråga om det är skillnad 
mellan muntliga och skriftliga källor svarar A också att det är skillnad:  
 

”…även om man litar på (…) att de säger rätt. Det är svårt att få såna bekräftade. Har 
man ett papper på det liksom då har man ju nånting att komma med.” 

 
 Det som kan bli fel i intervjuerna är att respondenter kan komma ihåg fel, undanhålla 
information eller ljuga och att uppgifterna kan vara tvetydiga och motsägelsefulla. B tar upp 
ett exempel på att det har hänt att företag inte har varit sanningsenliga. De har då svarat i en 
enkät att de inte har använt vissa kemikalier, men sen erkänt att de har det om länsstyrelsen 
har haft papper på det. Även om respondenterna tar upp det negativa med intervjuer betonar 
de att de är värdefulla informationskällor. Exemplen kommer från A och C.  
 

”Kanske vid intervju då att man får olika uppgifter. Samtidigt som intervjuerna kan ge 
väldigt mycket (…) Ibland är det det enda man har…” (C) 
 
”Alltså intervjua och sådär det är ju den bästa källan helt klart.” (A) 

 
För att få så valida uppgifter som möjligt från intervjuerna görs följande: Intervju-
anteckningar förs vid intervjuerna och sparas så att det går att återkomma till den som 
intervjuas om det är något oklart. Namn skrivs inte in i databasen. När ett objekt är klassat 
brukar MIFO-blanketter skickas till dem som har intervjuats och det brukar finnas en svarstid 
då de kan kommentera uppgifterna. Ett exempel på att triangulering används finns i ett svar 
från C:  
 

”Man letar ju alltid i arkiven t.ex. här på länsstyrelsen och i kommunens arkiv då om 
man kan få dem bekräftade på nåt sätt eller prata med fler personer.”  

 
 Även om idealet är att hitta två oberoende källor händer det att uppgifter används även om 
det enbart finns en muntlig källa enligt B. 

Minimiuppgifter 
En del av kvalitetssäkringen är enligt A att Länsstyrelsen i Östergötland har bestämt ett antal 
minimiuppgifter som är viktiga att få med i databasen. Dessa rör främst platsen, exempelvis 
koordinater, fastighet och helst ska adress också vara med. Förutom det ska företagsnamn och 
bransch tas med. B förklarar varför det är viktigt att platsen är rätt: 
 

”… så att ingen kommer sen och säger att de har fått värdeminskning på sin fastighet 
för att vi har sagt att det är förorenat där och så visar det sig att det aldrig har varit 
industri där eller så. Sånt vill vi ju helst undvika.” 
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Tidsbrist  
Samtliga respondenter anger tidsbrist som en faktor som begränsar kvalitén på uppgifterna 
från inventeringen. Prioriteringar görs utifrån miljönyttan. Om ett objekt tillhör en av de 
farligare branscherna ägnas mer tid åt objektet än om det tillhör en mindre farlig bransch. A 
beskriver det såhär:  
 

”Man får göra en avvägning också hur mycket tid man kan lägga på de här objekten 
och hur mycket miljönytta det gör.”  

Redovisa tydligt 
Det är viktigt att redovisa tillvägagångssättet tydligt enligt A. Det framgår av hennes svar på 
frågan om vad som skulle kunna öka kvalitén: 
 

 ”Det är väl att göra som vi gör nu att vi mer skriver ned vad som ska vara med och 
hur vi tar fram uppgifter och då blir det ju automatiskt bättre kvalité.”  

 
Om en uppgift är obekräftad är det viktigt att det redovisas i MIFO-databasen enligt A och C. 
Det markeras genom att ett frågetecken skrivs efter uppgiften. Enligt C kan det vara: 
  

”…en brist i själva databasen också att var man ska skriva in säkerhetsnivån på 
uppgifterna som man har. I vissa lägen så är den ju lägre och andra gånger så vet man 
ganska säkert att här har man hanterat stora mängder [information]”.  

 
De objekt som är osäkra på så sätt att exakt lokalisering saknas läggs inte in i databasen utan 
samlas på Excel-listor enligt A och B.  

Ifrågasätta uppgifter 
Under intervjuerna ställdes en fråga om inventerarna ifrågasätter de uppgifter som de redan 
har när de går vidare till nästa fas i inventeringen. A svarade: 
 

 ”Nej, inte som vi gör nu i alla fall tycker jag inte. Vi försöker ju få det så korrekt som 
möjligt nu, men sen är det klart vi lägger ju väldigt lite tid på varje objekt.”  

 
Hon sa också att när man inventerar och pratar mer med folk brukar det komma fram nya 
uppgifter. C uttryckte samma sak:  
 

”Vid en intervju så brukar man fråga samma frågor som man kanske har egentligen 
uppgifter om, för att dubbelkolla dem då och så kanske få lite ytterligare material (…) 
Det blir ju både att kolla kanske personens tillförlitlighet och hur mycket den kommer 
ihåg och få ytterligare uppgifter om det man liksom har.” 

Bra inventerare 
Respondenterna fick frågan ”Vad krävs för att bli en bra inventerare?”. Svaren gick ut på att 
en bra inventerare behöver vara bra på att ta initiativ, vara ”påhittigt för att hitta nya sätt att 
få tag på information” och ”kunna vara lite detektiv”. En inventerare behöver ha lätt för att 
prata med folk. Det är också bra att vara strukturerad och kunna hantera och gallra bland 
stora mängder information. Det är bra om en inventerare har kunskaper om geologi och GIS 
(Geografiskt informationssystem), kemikaliers användningsområden och miljörisker. 
Erfarenheter av industrier är bra, men är något som man lär sig allteftersom.  
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Mäts det som avses mätas? 
Respondenterna tar upp att det kan vara svårt att veta om de uppgifter och riskklassningar 
som görs är korrekta. Exempelvis sa B:  
 

”Man har inget facit heller och ser att tänkte jag rätt?  Utan det vet man ju inte 
förräns det kanske undersöks om tio år eller nåt. Och då kanske man får svar på att 
‘det här var ju inte alls förorenat som du har skrivit här att det var mycket hög 
föroreningsnivå’. ” 

 
Trots osäkerheterna anser respondenterna att validiteten är hög:  
 

”Men så gott som, så gott som korrekt ska det va.” (A) 
 
”Vi har väl sagt (vi har väl egentligen inte kanske riktigt sagt så men) hundra 
procent rätt kommer det ju inte bli nånting (…) det vet vi ju, men vi vill ju att det 
ska bli så mycket rätt som möjligt.” (B) 
 
”Relativt hög säkerhet alltså även om vi inte har alla uppgifter som hundra 
procent säkra.” (C) 

Pragmatisk validitet? 
En av frågorna löd: ”Om en uppgift gör att man kan gå vidare till nästa inventeringsfas eller 
till sanering gör det att man automatiskt betraktar den uppgiften som korrekt?”. A och C höll 
inte med om att det var så. C svarade:  
 

”Då tror jag de kollas ännu mera noga liksom. Man går igenom ännu mer material 
inför en ansökan om pengar.”  

 
Frågan ledde in på ett resonemang om att risker inte ska underskattas och att overifierade 
uppgifter därför tas med, men då ska det vara tydligt att det är en osäker uppgift enligt A: 
 

”Så vi tar ju med, men det är ju inte bara för att de ska gå vidare direkt utan vi tar med 
allt vi hittar för att vi inte ska underskatta riskerna.”  

 
B tar också upp att riskerna inte ska underskattas och att inventerare ska ”hellre fälla än fria”. 
B slog upp och läste ett citat ur MIFO-handboken: ”Bedömningarna ska baseras på ett troligt 
men dåligt fall.”  

7.2.2 Diskussion om validitet och felkällor 
I följande stycke diskuteras intervjusvaren under rubrik 7.2.1. Först förs en diskussion om 
felkällor och sedan analyseras intervjusvaren utifrån begreppen validitet som kommunikation 
och pragmatisk validitet. 
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Felkällor och osäkerheter i samhällsdata 
Om osäkra data används kan det leda till spekulation och om den ignoreras kan miljö och 
hälsa bli lidande (Hedbrant och Sörme 2001, s. 44). Det framkommer i intervjuerna att 
inventerarna är medvetna om det problematiska med osäkra uppgifter. De har rutiner för att 
hantera dem. 
 
Om det finns risk för att det blir slagsida åt något håll så är det att osäkra uppgifter används 
för att inte riskera att miljö eller människor blir lidande. Uttalanden som den slutsatsen 
baseras på finns i stycket ”Pragmatisk validitet ?” och är bl.a. ”vi ska inte underskatta 
riskerna” och ”hellre fälla än fria”. Dessa uttalanden finns det också stöd för i MIFO-
handboken (Naturvårdsverket 1999, s.19) där det står att ”Bedömningar baseras på ett 
‘troligt men dåligt fall’ ” för att riskerna inte ska underskattas. Detta följer 
försiktighetsprincipen. I USA tillämpas också försiktighetsprincipen när förorenade områden 
riskbedöms. Denna hantering av osäkerheter i data kallas konservativ av Viscusi et al (1997 
s. 188). Orsakerna till att ett konservativt förhållningssätt till data har uppstått beror på att 
konsekvenserna av att inte sanera ett förorenat område är allvarligare än om ett område som 
inte är i behov av sanering saneras. Enligt Viscusi et al (1997, s. 189) ska data som 
produceras vara så objektiva och rättvisande som möjligt. Försiktighet är inte något som ska 
påverka data utan som ska träda fram i riktlinjer och hanteringen av miljöproblemen. Därför 
förespråkar Viscusi et al (1997, s. 189) att de parametrar som ingår i den amerikanska 
riskbedömningen ska utgå ifrån medelvärden istället för att konservativa värden används. Det 
bör kanske nämnas här att den amerikanska riskbedömningen av förorenade områden utgår 
ifrån kvantitativa data. Bergius (2005, s. 25) tycker att det är klokt att använda sig av 
försiktighetsprincipen i den första fasen av inventeringen eftersom det finns många 
osäkerheter innan provtagningar har genomförts.  
 
På vissa uppgifter ställs högre krav på än andra att de ska vara rätt. Ett exempel är platsen för 
den misstänkta föroreningen. Orsaken är att om platsen är fel och Länsstyrelsen börjar sprida 
spekulationer om att marken är förorenad kan det leda till att markvärdet sjunker och 
fastighetsägaren blir lidande.  
 
För få data kan vara en källa till osäkerhet för kvantitativa data enligt Hedbrant och Sörme. 
(2001, s. 44) Även om den data som tas fram under inventering av förorenade områden 
behandlas kvalitativt är det enligt respondenterna ett problem vid inventering av förorenade 
områden att det fattas data. En av orsakerna till att det saknas data är att inventerarna i många 
fall är hänvisade till historiska data som inte är fullständig. Vid riskklassningen är 
föroreningsgrad en viktig uppgift, men oftast finns inte utförda mätningar av det eftersom de 
är väldigt dyra. Ofullständig historisk data och dyra mätningar är orsaker till att det finns för 
få data som också anges av Hedbrant och Sörme (2001, s. 44). 
 
Respondenterna tar upp problemet att intervjuer kan ge upphov till motsägelsefulla och visar 
därmed att de är medvetna om den risken. De har rutiner för att minimera dessa osäkerheter, 
vilket beskrivs under rubriken Muntliga källor s. 24 . Detta stöder Hedbrant och Sörmes 
(2001, s. 44) påstående att intervjuer är en metod som kan ge osäkerheter när samhällsdata 
samlas in.   
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Validitet som hantverksskicklighet 
Intervjusvaren kan tolkas som att respondenterna själva anser att de har god 
hantverksskicklighet. Det finns ingen anledning att misstro dem, men det kan ändå vara 
intressant att jämföra deras arbetssätt med Kvales (1996) kriterier för god 
hantverksskicklighet och se om de använder några av de metoder han föreslår för att öka 
validiteten. Enligt intervjuerna ger inventerarna sina intervjupersoner en möjlighet att ge 
feedback på resultatet av inventeringen. De använder sig av triangulering när de letar efter 
flera källor som kan stödja eller motbevisa varandra. Båda dessa metoder ökar enligt Kvale 
(1996, s. 261) validiteten genom hantverksskicklighet. Kvales kriterier för god 
hantverksskicklighet är att återkommande kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka (Kvale 
1996 s. 260). De två exemplen på arbetssätt ovan visar att inventerarna både kontrollerar och 
ifrågasätter sina källor och resultat.  
 
Själva MIFO är uppbyggd så att det finns två faser och varje fas ger en möjlighet att 
ifrågasätta tidigare uppgifter och komplettera dem. (Naturvårdsveket 1999, s. 67) 
Respondenterna tyckte inte att det fanns skäl att ifrågasätta de uppgifter som de tar fram med 
dagens arbetssätt. Men de är öppna för att det kan komma fram nya uppgifter som gör att de 
omvärderar de tidigare. Vid intervjuer ställs en del frågor om sånt som inventerarna redan har 
svar på. Det görs både för att dubbelkolla uppgifterna och för att undersöka hur tillförlitliga 
intervjupersonerna är. 
 
Respondenterna tar själva upp exempel på god hantverksskicklighet, även om de inte 
använder just det ordet. Det är viktigt att redovisa hur man har tänkt, hur uppgifter tas fram, 
om det finns osäkra uppgifter och att objekt där platsen är osäker inte tas med i MIFO-
databasen så att det ska finnas ett visst mått av validitet på de uppgifter som finns där. 

Pragmatisk validitet 
Styckena Mäts det som avses mätas? och Pragmatisk validitet? kan tolkas utifrån det Kvale 
(1996, s. 268) kallar pragmatisk validitet. Begreppet innebär att kunskap kan betraktas som 
sann om det leder till en önskad handling. Frågan som skulle belysa detta tog egentligen bara 
upp om en uppgift ses som mer sann om den leder till handling. Svaret på det var att 
uppgifter som leder till handling ifrågasätts i än högre grad.  
 
Antag att rätt handling definieras som att förorenade områden upptäcks och att den 
riskklassning de får motsvarar graden av förorening som finns där. Rätt handling kan också 
definieras som att de områden som verkligen innebär stora risker saneras medan de som inte 
gör det inte saneras. Då skulle provtagningar kunna vara ett slags facit som vi kan jämföra 
uppgifterna i inventeringen och riskklassningen med. Därmed skulle vi kunna avgöra hur 
valid MIFO-metoden är. I dagsläget finns inget sådant facit, enligt respondenterna, eftersom 
få provtagningar har gjorts.  
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7.3 Verktyg för att förbättra reliabilitet och validitet  
I detta avsnitt redovisas de förbättringsförslag som kom upp under intervjuerna. Några av de 
verktyg som ökar reliabilitet och validitet kommer att beskrivas. Dessutom kommer 
Naturvårdsverkets roll att tas upp. Som avslutning på kapitlet ges en sammanfattning av de 
förbättringsförslag som kom upp under intervjuerna. 

7.3.1 Intervjusvar 
Intervjusvaren i detta avsnitt tar upp förbättringsförslag och verktyg som har inneburit ökad 
reliabilitet och validitet.  

Vad kan förbättras? 
Respondenterna fick frågan om det finns något i själva MIFO-metoden som skulle kunna 
ändras för att få mer pålitliga fakta. A svarade att det mest handlar om hur man samlar in 
materialet och att det inte är så styrt i modellen. Det som skulle kunna vara bättre enligt A är 
att det kunde ha varit tydligare hur vissa fält skulle användas. Det står vad som ska fyllas i, 
men tolkas ändå olika på olika länsstyrelser. B svarade att det som kan förbättras i MIFO-
metoden är: 
 

”Det är ju i så fall att minska det här där man är subjektiva delen. Att man i metoden 
gör det mer kvantitativt på nåt sätt så att det inte kan vägas in olika bedömningar 
beroende på att man råkar hitta nån person som berättar någonting. Eller (…) att det 
är mer en slump kanske som gör att man tycker att det här är ett farligare objekt än om 
den slumpen om det inte hade kommit upp. (…) Den kanske hade fått en helt annan 
riskklassning.” 

Avgränsningar 
Respondenterna ansåg att avgränsningar är viktiga för inventeringen. Två typer av 
avgränsningar kunde hittas i intervjumaterialet. Den ena typen av avgränsning handlar om 
vilka branscher som ska identifieras och ev. inventeras. Beskedet uppifrån om omfånget av 
inventeringen har varit att alla förorenade områden ska inventeras enligt B. Eftersom 
resurserna var begränsade inventerade länsstyrelserna till en början bara de branscher som 
ansågs innebära störst risk eller de största verksamheter. Allteftersom har mer pengar 
tilldelats inventering av förorenade områden och:  
 

”då rätt vad det är så ska vi ha med precis allt (…) Det var väl det att då från början så 
var inte det realistiskt kanske, men att nu är det det helt plötsligt.” (B) 

 
Den andra typen av avgränsningar som togs upp under intervjuerna gäller hur avgränsningen 
av varje bransch ska göras. Ett exempel är branschen ”betning av säd” vilket innebär kvarnar.  
De är intressanta att ha med i inventeringen under de år då det användes kvicksilver till att 
beta säden och inventeringen avgränsas därför kvarnar som var i drift under denna tidsperiod. 
Det exemplet togs inte upp under intervjun utan under den inventering som jag själv gjorde. 
 
Varje länsstyrelse har gjort egna branschavgränsningar berättade B. De Södra länen 
sammanställde sina avgränsningar och skickade ut dem ca ett halvår innan intervjutillfället 
för att:  
 

”…slippa uppfinna hjulet igen. Men det är ju lite sent när det bara är sex månader 
kvar och sen när man tittar i den där: ’ja så kanske vi skulle ha gjort, men nu är det för 
sent’ ” 
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A tog också upp ämnet avgränsningar och sa att inventeringen tar längre tid eftersom det 
saknas avgränsningar.  

Branschlistan 
I intervjuerna nämndes att branschlistan (se s.6) inte fanns när inventeringen av förorenade 
områden startade och har uppdaterats en gång. Fördelen med branschlistan är att den 
underlättar för länsstyrelserna att göra likadant samt har underlättat arbetet och snabbat upp 
identifieringen. Nackdelen som A och B ser det är att alla länsstyrelser blev tvungna att 
identifiera fler branscher än de tidigare hade utgått från. Branscher som kom till är t.ex. 
sågverk och bilvårdsanläggningar. Länsstyrelserna lämnade kommentarer på den gamla 
branschlistan. En sak som ändrades var att livsmedelsbranschen togs bort från inventeringen 
vilket A tyckte var bra. Den nya branschlistan har också mer avgränsningar av enskilda 
branscher, vilket länsstyrelserna hade efterfrågat, dock inte tillräckligt enligt A. Därför har 
länsstyrelsen tagit fram egna avgränsningar.  

Feedback från Naturvårdsverket 
En av intervjufrågorna handlade om vilken feedback Länsstyrelserna får från 
Naturvårdsverket om inventering av förorenade områden. A berättade att Naturvårdsverket 
har gjort en uppföljning där de jämförde hur olika länsstyrelser använde vissa fält i databasen. 
I den jämfördes också hur länsstyrelserna hade riskklassat några utvalda objekt. Slutsatsen 
respondenten drog av uppföljningen var att länsstyrelserna gjorde rätt lika. A säger också om 
Naturvårdsverket:  
 

”…de är mest intresserade av att det ska bli färdigt i tid och att vi får fram objekt som 
går vidare och sådär”.  

 
C svarade att Naturvårdsverket gör sammanställningar för hela landet och att dessa handlar 
om antalet objekt per länsstyrelse och vilken klassning de har. Naturvårdsverket har också 
haft möten med länsstyrelserna enligt B och C. Mötena var ”…inte så ingående…” eftersom 
hela efterbehandlingsgruppen, där inventeringen är en lite del, behandlades under en halvdag. 
Naturvårdsverket har också en MIFO-utbildning som också var ”…väldigt övergripande…” 
enligt B. En nackdel med utbildningen var att inventerarna inte fick svar på de frågor som de 
hade. En sak som skulle kunna öka kvalitén på inventeringen är enligt B att  
 

”…det från början hade varit bättre uppstyrt från Naturvårdsverket med att man ska 
göra lika, bättre utbildningar så länen gör lika och bedömer ungefär lika.”  

 
Följdfrågan som ställdes var om Naturvårdsverket borde ha suttit med på inventeringsmötena 
mellan länsstyrelser. B svarade att det inte hade hjälpt eftersom de inte är tillräckligt insatta. 
Det som skulle ha hjälpt var enligt B  
 

”…att man från början hade t.ex. haft de här listorna med branscher (... ) Att de här 
branschavgränsningarna som vi har gjort i år t.ex. att man hade gjort dem tidigt i 
början.”  
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7.3.2 Förbättringsmöjligheter 
Under intervjuerna har det kommit fram förbättringsförslag och tips om vad som skulle ha 
varit bra om det hade genomförts när inventeringen av förorenade områden drog igång. De 
sammanfattas här nedan:  
 

1. Bättre utbildning i riskklassning 
2. Mer kvantitativ riskklassning 
3. Branschlistorna borde ha kommit tidigare, inklusive vilka objekt som bara ska 

identifieras och vilka som också ska inventeras.  
4. Branschlistan borde ha mer detaljerade avgränsningar av branscherna. 
5. Länsstyrelsernas egna branschavgränsningar borde ha gjorts tidigare och delats ut till 

de andra länsstyrelserna tidigare. 
6. Det skulle kunna vara tydligare hur vissa fält i MIFO-databasen ska användas. 
7. Naturvårdsverket borde från början ha styrt upp att länen gör likadant. 

 
Det är mycket som hade varit bra om det hade gjorts tidigare, men ”nu är det för sent” som 
en av respondenterna uttrycker det. Dessa saker kan dock vara bra att dokumentera och ha i 
åtanke när nya miljömål skapas.  
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8. SLUTDISKUSSION 
Ger MIFO hög validitet på resultaten från inventering av förorenade områden? Ett svar är 
svårt att ge på den frågan eftersom det inte finns något facit eller som en av respondenterna 
uttryckte det: ”…det vet man ju inte förräns det kanske undersöks om tio år eller nåt”. Trots 
att det inte går att jämföra resultaten med den objektiva verkligheten utan att göra 
provtagningar kan Kvales (1996) kriterier för validitet användas för att undersöka validiteten. 
Den kommunikativa validiteten är hög för inventering av förorenade områden. Inom 
Östergötlands länsstyrelse och troligen även inom övriga länsstyrelser leder 
kommunikationen till konsensus om tillvägagångssätt och riskklassningar. Mellan de södra 
länen leder kommunikationen inte alltid till konsensus. Inventerarna visar en hög grad av 
hantverksskicklighet genom att kontrollera, ifrågasätta och redovisa tillvägagångssätt och 
osäkerheter. MIFO-metoden i sig ger i varje ny fas en ny möjlighet att kontrollera och 
komplettera uppgifter och dra nya slutsatser genom en ny riskklassning. Genom 
hantverksskicklighet och kommunikation om validitet har inventerarna en god grund för att 
uppnå en hög validitet på de data som tas fram. Pragmatisk validitet förutsätter att vi kan 
jämföra de data som samlats in med ”rätt handling”. I det här fallet skulle en sån jämförelse 
vara mellan riskklassningarna och markprover som visar om rätt objekt går vidare till 
fördjupade undersökningar och sanering. Ironiskt nog är det också i det här fallet det 
närmaste vi kan komma att jämföra data med den objektiva världen. I nuläget finns för få 
provtagningar gjorda för att kunna göra en sådan jämförelse, men det kan bli aktuellt att göra 
den någon gång i framtiden. 
 
I intervjuerna framkom att det finns flera saker som ökar reliabiliteten vid inventering av 
förorenade områden. Möten, branschlistan, branschavgränsningar och MIFO-handboken är 
exempel på saker som ökar reliabiliteten. Trots det handlar alla förbättringsförslag som kom 
fram under intervjuerna om att öka reliabiliteten. Det finns alltså utrymme att förbättra 
reliabiliteten. En del av kritiken handlar om att några av verktygen som ökar reliabiliteten, 
branschlistan och branschavgränsningar, skulle ha gjort mer nytta om de kommit tidigare. 
Inom Länsstyrelsen i Östergötland är reliabiliteten god. Det är mellan länen som den med 
fördel skulle kunna bli högre. Detta beror på att metoden har utvecklats med tiden och att det 
har skett både på en nationell nivå och separat inom varje länsstyrelse. 
 
Respondenterna tycker att det är viktigt att riskklassningarna görs på samma sätt och är 
jämförbara mellan länen. De värdesätter alltså reliabilitet. Respondenterna tyckte att 
utbildningen i riskklassning kunde ha varit bättre. Det framgår också att respondenterna 
tycker att riskklassningen är subjektiv och en av respondenterna föreslår att den borde vara 
mer kvantitativ. Detta stöds av Bergius (2005) som också föreslår att riskklassningarna i 
första fasen av MIFO ska förenklas för att minska det subjektiva inslaget. Att inventerarna 
kan göra på lite olika sätt är dock inte alltid av ondo utan kan vara positivt eftersom 
inventerarna då får möjlighet att tänka själva och vara kreativa. 
 
De felkällor som uppstår vid identifiering av förorenade områden är typiska för samhällsdata. 
Vissa tillvägagångssätt används som minskar felkällornas inverkan, exempelvis triangulering. 
Allteftersom inventerarnas erfarenhet av felkällor ökar så ökar också deras förmåga att känna 
igen dem. Att det finns goda kommunikationskanaler gör att dessa erfarenheter kan spridas 
mellan inventerare.  
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Kvale (1996) betonar att kvalitetssäkring är något som bör ske kontinuerligt genom hela 
undersökningsprocessen. De verktyg som ökar kvaliteten på uppgifter som samlas in vid 
inventering av förorenade områden har utvecklats allteftersom. Därför har de inte fått den 
genomslagskraft som de skulle kunnat ha om de hade funnits från början. Det är inget som 
kan åtgärdas nu utan är något som förhoppningsvis kan göras bättre när nya miljömål tas 
fram.    
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Bilaga 1. Intervjuplan 
 
Intervjuernas syfte 
Intervjuernas syfte är att göra materialet från den identifiering av förorenad mark som jag har 
gjort användbart till en D-uppsats. Jag kommer att utifrån intervjuerna och litteratur föra en 
diskussion om tillförlitligheten hos de data som tas fram under inventerandet av förorenad 
mark. 
 
Vilket område handlar intervjun om? 
Inventering av förorenad mark enligt MIFO-metodiken. Identifiering samt inventeringens 
första fas (dvs uppgifterna som fylls i A- och B-blanketten) 
 
Uppsatsens syfte 
Att problematisera begreppen validitet, reliabilitet och felkällor inom Metodiken för 
Inventering av Förorenade Områden.  
Vad har inventerare på Länsstyrelser för tankar kring dessa begrepp?  
Är MIFO en metod som ger hög validitet och reliabilitet? Skulle metoden kunna bli bättre ur 
detta avseende?  
Vilka felkällor kan uppstå vid en identifiering av förorenad områden? Går felkällor att 
hantera med MIFO-metoden? 
 
Praktisk information om intervjuerna 
Intervjuerna kommer att vara 30-45 min (beror lite på hur mycket tid du kan avvara) 
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band (om det är ok för dig) 
 
Vill du att intervjuerna ska vara anonyma? 
 
Vill du ta del av resultatet innan uppsatsen lämnas in? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor Teorietisk utgångspunkt 
 
1) Namn? 
 
2) Arbetsuppgifter? 
 
3) Hur länge har du arbetat med förorenad mark? 
 
4) Har du arbetat med förorenad mark på något annat sätt än att 

inventera (inom tillsyn)? 
 
5) Vad har du för utbildning? 
 

 
Faktafrågor om personen 
 

 
6) Tycker du att de data som ni lämnar till Naturvårdsverket från 

inventeringen har så bra kvalité som de kan ha?  
 

a) Vilka faktorer ser du som minskar kvaliten?  
 

b) Vad skulle kunna öka kvalitén?  
 
c) Finns det något i själva MIFO-metoden som skulle kunna 

ändras för att få mer pålitliga fakta? 

 

 
Reliabilitet och validitet 
 

 
7) Vilka vanliga felkällor finns? 

 

 
Felkällor 
 

 
8) Finns det några särskilda typer av uppgifter som ska tas fram 

under inventeringen där det är större risk än för andra att det 
smyger sig in fel? 

 
a) Vilka uppgifter? 
 
b)  Vilken typ av fel?  

 
c) Vad kan de bero på? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allmänt om felkällor, 
validitet och reliabilitet 
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9) Diskuterar ni som inventerar problem som uppstår i 

inventeringen med varandra? 
 

a) I vilken miljö uppstår sådana diskussioner?  
 
• på möten 
• att någon går till den andras arbetsrum och tar upp frågan  
• i korridoren  
• eller på fikaraster? 

 

 
Validitet som 
kommunikation, interrater 
reliabilitet 
 

 
10) Har ni något utbyte av erfarenheter med andra länsstyrelser?  
 

a) Vad brukar ni diskutera då?  
 
b) Diskuterar ni felkällor eller kvalitén på uppgifterna? 

 

 
Validitet som 
kommunikation, interrater 
reliabilitet 
 
 

 
11) Finns det utrymme i MIFO-modellen för inventerare att 

inventera på olika sätt?  
 

a) Är det positivt eller negativt? Motivera. 
 
b) Påverkar det datamaterialets kvalité om folk gör på olika 

sätt?    
 

 
Interrater reliabilitet 
 

 
12) Vad krävs för att bli en bra inventerare? 

 
Validitet som 
hantverksskicklighet 
 

 
13) Om en uppgift gör att man kan gå vidare till nästa 

inventeringsfas eller till sanering gör det att uppgiften 
automatiskt betraktas som korrekt (om än bara för tillfället)?  

 
a) Skulle du säga att det finns ett pragmatiskt förhållningssätt 

till datan? 
 

 
Pragmatisk validitet 
 
 

 
14) När man efter identifiering går vidare till nästa steg i 

inventeringen, behöver man ifrågasätta de uppgifter som 
redan har samlats in?  

 
 
 
 
 
 
 

 
Falisifiering (Validitet som 
hantverksskicklighet) 
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15) När jag började inventera tänkte jag så här:  

”Det är ju objektiva fakta vi samlar in –det har funnits en viss 
typ av industri på en viss plats- hur skulle det kunna bli fel i 
inventeringen?” 

 
a) Vad är din reaktion på ett sådant påstående?  

 
b) Finns det en objektiv värld?  

 
c) Eller är kunskap socialt producerad? 

 

 
Objektivitet och validitet 
 

 
16) Avsluta med: Finns det något som är viktigare än att ta fram 

100% korrekta uppgifter?  
 

 
Hur viktigt är validitet? 
 

 
17) Finns det källor som ni kan lita mer på än andra? 
 

a) Vilka?  
 
b) (muntliga vs skriftliga) 

 

 
Källkritik 

 
18) Får ni någon feedback på inventeringsarbetet från 

Naturvårdsverket? 
 

 
Validitet som 
kommunikation 

 
19) Någon fråga om branschlistan är bra om jag hinner. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


