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Förord 
Syftet med denna rapport är att bidra till att uppnå Naturvårdsverkets effektmål ”Vi 
har förbättrat vår förmåga att använda och kombinera olika analys- och 
utvärderingsperspektiv för att effektivisera miljöarbetet”. Den har genomförts inom 
ramen för projektet ”Kompetenshöjande insatser i utvärdering och analys” och 
initierats av Naturvårdsverkets enhet för utvärdering.  Rapporten ger också en bild 
av den kontext som utvärdering verkar inom idag på Naturvårdsverket. De 
huvudsakliga målgrupperna för utvärderingen är chefer och handläggare på 
Naturvårdsverket. Rapporten kan även vara av intresse för uppföljning och 
utvärdering inom andra områden. Rapporten har skrivits av Marie Wiktorsson, 
Enheten för utvärdering. Den slutliga rapporten har godkänts av avdelningschef 
Manuela Notter, Avdelningen för analys och forskning.  

Stockholm i januari 2017 

Manuela Notter 
Avdelningschef 
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Sammanfattning 
Utvärdering är ett tillgängligt och ändamålsenligt verktyg för ett strategiskt 
miljöarbete. Den här rapporten ger tips om och exempel på hur utvärdering, och att 
planera för att utvärdera, ger stöd i utveckling och styrning av insatser och 
verksamhet.  
 
Rapportens första kapitel syftar till att ge verktyg och arbetsmetoder för att 
använda utvärdering i strategiska beslut och utveckling av insatser och verksamhet. 
Det handlar om värdet av att planera för att utvärdera och utgångspunkten är bland 
annat planerings- och utvärderingsverktyget ”verksamhetslogik”. Syftet med det 
andra kapitlet är att ge stöd i att identifiera utvärderingsbehov och definiera 
utvärderingsfrågor. Kapitlet tar upp värdekriterier som handlar om mål, effekter 
och antaganden, samt teoretiska kriterier om samverkan, styrverktyg och insatsers 
hållbarhet. Det ger exempel på hur dessa värdekriterier har använts i utvärderingar 
som Enheten för utvärdering har genomfört.  
 
Styrning och genomförande av miljöarbetet sker i samverkan mellan aktörer på 
olika nivåer, i fleråriga tvärpolitiska insatser med förväntan om effekter med olika 
tidsram och på olika nivåer. Analys och utvärdering behöver förhålla sig till och 
hantera dessa komplexa förutsättningar. Det tredje kapitlet framställer därför några 
olika perspektiv och ingångar som kan vara värdefulla att beakta. Avslutningsvis 
sammanfattar kapitel fyra några av de lärdomar och förbättringsmöjligheter som 
identifierats inom ramen för det här projektet. Det handlar bland annat om att skapa 
kopplingar mellan mål och verksamhet, organisera för analys och utvärdering samt 
om att planera för att utvärdera för att nå större effekt.  
 
Genom att skapa en tydlig orsak-verkan koppling mellan mål och verksamhet, 
ytterst miljömålen, läggs en grund för att kunna följa upp och utvärdera effekter 
(gör vi rätt saker) och processer (gör vi saker på rätt sätt). Genom en stärkt förmåga 
att planera för och identifiera behovet av utvärderingar, samt en starkare koppling 
mellan mål och verksamhet kan uppföljning och utvärdering användas som 
strategiska verktyg för att styra, prioritera och utveckla verksamheten. Det skapar 
också en bra grund för kommunikation av resultat av det miljöarbete som har 
genomförts till regering och medborgare.  
 
I Naturvårdsverkets verksamhetsplan för 2016 finns effektområdet ”Stärkt 
genomförande”, där ett av effektmålen syftar till att förbättra Naturvårdsverkets 
förmåga att använda och kombinera olika analys- och utvärderingsperspektiv för 
att effektivisera miljöarbetet. Den här rapporten är ett resultat av projektet 
”Kompetenshöjande insatser i utvärdering och analys” som initierats för att bidra 
till att uppnå det effektmålet. 
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Summary 
Evaluation is an available and appropriate tool for strategic environmental work. 
This report presents some tips and examples of how evaluation, and planning for 
evaluation, can support the development and management of efforts and 
operations.  
 
The first chapter of the report presents tools and working methods for using 
evaluation in strategic decisions and the development of efforts and operations. It 
looks at the value of planning for evaluation and the starting points include the 
planning and evaluation tool “logic model”. The aim of the second chapter is to 
provide support for identifying evaluation needs and defining evaluation issues. 
The chapter looks at value criteria concerning objectives, effects and assumptions, 
as well as theoretical criteria concerning collaboration, management tools and the 
sustainability of efforts. It gives some examples of how these value criteria have 
been used in evaluations carried out by the Evaluation Unit.  
 
The environmental work is managed and carried out in a partnership between 
actors at various levels, in multi-annual cross-political efforts with expectations 
concerning effects with different time frames and at different levels. Analysis and 
evaluation must relate to and deal with these complex prerequisites. The third 
chapter therefore presents a number of different perspectives and approaches which 
may be valuable to consider. By way of conclusion, the fourth chapter summarises 
some of the lessons and opportunities for improvement that have been identified 
within the framework of the project. Among other things, this concerns the creation 
of links between objectives and activities, organising for analysis and evaluation, 
and planning for evaluation in order to achieve greater effect.  
 
Establishing a clear cause-and-effect link between objectives and activities, 
ultimate environmental objectives, paves the way for the follow-up and evaluation 
of effects (are we doing the right things?) and processes (are we doing things in the 
right way?). Through a strong ability to plan for and identify the need for 
evaluations, combined with a stronger link between objectives and activities, 
follow-up and evaluation can be used as strategic tools to manage, prioritise and 
develop the operation. It also creates an excellent basis for communicating the 
results of the environmental work to the government and the general public.  
 
The Swedish Environmental Protection Agency’s operational plan for 2016 
contains the effect area “Strong implementation”, where one of the effect 
objectives is to improve the Agency’s ability to use and combine different analysis 
and evaluation perspectives in order to improve the effectiveness of the 
environmental work. This report is the result of the project “Competence-boosting 
efforts in evaluation and analysis (Kompetenshöjande insatser i utvärdering och 
analys), which was initiated to contribute to attainment of the effect objective. 
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Inledning 
Utvärdering är ett tillgängligt och ändamålsenligt verktyg för prioritering, styrning 
och utveckling av verksamheter och insatser. Enheten för utvärdering har i sitt 
arbete med att ta emot beställningar av och genomföra utvärderingar för olika 
enheter sett ett behov av att stärka kompetensen i analys- och utvärdering inom 
Naturvårdsverket. Det handlar om att kunna identifiera strategiska 
utvärderingsbehov för att nå längre i miljöarbetet. Det handlar också om att skapa 
en bättre grund för att kunna genomföra strategiska utvärderingar och analyser. 
Enheten för utvärdering ser även ett behov av att kontinuerligt utveckla sina 
metoder, analysansatser och perspektiv för att utgöra ett så bra stöd som möjligt i 
det fortsatta miljöarbetet.  
 
Naturvårdsverket gav 2006 ut handledningen ”Utvärdering steg för steg”1 som är 
en introduktion till ”hantverket” utvärdering. Den syftar till att stärka 
Naturvårdsverkets arbete med uppföljning och utvärdering, särskilt utvärdering av 
miljöarbetet. Sedan handledningen gavs ut har kontexten för utvärdering av 
miljöarbetet förändrats. Bland annat har utvärdering och analys av styrmedel och 
miljöarbetet i samhället fått en allt mer framträdande roll i de fördjupade 
utvärderingarna av miljömålen2. Kontexten för utvärdering har också förändrats i 
och med att Naturvårdsverket sedan verksamhetsåret 2016 verksamhetsplanerar 
med hjälp av ”verksamhetslogik”3. Det är ett verktyg som syftar till att planera 
utifrån mål och effekter för att med transparens kunna prioritera, följa upp och 
utvärdera samt visa på resultat av det genomförda arbetet.  
 
Sedan verksamhetsåret 2016 baseras styrningen av Naturvårdsverket på en 
organisationsoberoende målstyrning av myndighetens verksamhet. Målstyrningen 
är strukturerad i sju effektområden med tillhörande mål. Ett av effektområdena är 
”Stärkt genomförande” och ett av effektmålen inom det området är ”Vi har 
förbättrat vår förmåga att använda och kombinera olika analys- och 
utvärderingsperspektiv för att effektivisera miljöarbetet”. 4 Den här rapporten är en 
av leveranserna inom projektet ”Kompetenshöjande insatser i utvärdering och 
analys”, som syftar till att bidra till att uppnå det nämnda effektmålet.  
 
Andra insatser och leveranser i projektet är att delta aktivt i verksamhets-
analytikernas5 arbete genom att ge inspel ur ett utvärderingsperspektiv och att 
                                                      
1 Naturvårdsverket, 2006, Rapport 5582. 
2 Fördjupade utvärderingar av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen görs 

regelbundet på uppdrag av regeringen. De utgör ett underlag för regeringens politik och prioriteringar. 
3 Se till exempel Vägledning Verksamhetslogik ESV 2016:31, Ekonomistyrningsverket.  
4 Naturvårdsverkets verksamhetsplan 2016. De sju effektområdena är: Stärkt genomförande, Ekologiskt 

hållbar utveckling, Klimat-luft, Hälso- och miljöpåverkan, Biologisk mångfald, Viltförvaltning och 
Friluftsliv.  

5 Inför 2016 tillsattes en grupp verksamhetsanalytiker inom Naturvårdsverket. Deras uppdrag innefattar 
bland annat resultatanalyser av det miljöarbete som Naturvårdsverket har genomfört under året.  
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fånga in erfarenheter med relevans för utveckling av utvärdering och analys. Det 
ingår också att identifiera behov av kompetenshöjning inom analys, och att utifrån 
samlade erfarenheter ge inspel till den strategiska planen inför kommande 
fördjupade utvärdering av miljömålen. 
 
Syfte och frågeställningar 
Den här rapporten med tillhörande power-point presentation syftar till att bidra till 
att uppnå effektmålet ”Vi har förbättrat vår förmåga att använda och kombinera 
olika analys- och utvärderingsperspektiv för att effektivisera miljöarbetet”. 
Rapporten ska ge en bild av den kontext som utvärdering verkar inom idag på 
Naturvårdsverket. Den ska bland annat visa på vilket sätt utvärdering av 
miljöarbetet kan bidra i förbättringsarbete och styrning, ge exempel på redskap och 
arbetsmetoder som underlättar det strategiska arbetet samt ge stöd för att kunna 
identifiera behovet av viktiga utvärderingar för att utveckla miljöarbetet.  
 
Arbetet har utgått ifrån följande övergripande frågor:  

- Vilka är behoven av utveckling inom utvärdering och analys på 
Naturvårdsverket?  

- Var identifieras behoven för utvärdering idag och var skulle de kunna 
komma in? 

- Vad krävs för att kunna utvärdera?  
- Vad gör vi idag och vad kan vi förbättra? Som utvärderare och som 

användare/beställare av utvärderingar. 
 
Rapporten vänder sig framför allt till chefer och medarbetare på Naturvårdsverket 
men kan även vara av intresse för uppföljning och utvärdering för andra områden 
och miljömålsmyndigheter.  
 
GENOMFÖRANDE  
Projektet ”Kompetenshöjande insatser i utvärdering och analys” har genomförts 
genom möten och informationsöverföring mellan olika grupper som arbetar med 
utvärdering och/eller analys på Naturvårdsverket. Rapporten grundar sig på 
samlade erfarenheter från metodstödsdiskussioner och gruppdiskussioner med 
utvärderarna, och från medverkan i verksamhetsanalytikernas utvecklingsarbete. I 
avsnittet om värdekriterier används olika utvärderingar genomförda av Enheten för 
utvärdering som underlag. Därutöver fångar rapporten upp exempel från bland 
annat utvärderingsforskning och andra relevanta underlag. Vissa erfarenheter från 
projektarbetet ingår inte i den här rapporten men utgör istället inspel till andra 
processer som pågår inom Naturvårdsverket, däribland i arbetet inför nästa 
fördjupade utvärdering av miljömålen. 
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1. Utvärdera för strategiskt arbete 
Det här kapitlet syftar till att ge redskap och arbetsmetoder för att kunna använda 
sig av utvärdering i strategiska beslut och utveckling av insatser och verksamhet. 
Utgångspunkter i kapitlet är utvärderingens roll och syfte samt planerings- och 
utvärderingsverktyget ”verksamhetslogik”. Kapitlet bygger bland annat på Enheten 
för utvärderings samlade erfarenheter av att genomföra utvärdering och metodstöd 
i utvärderande arbete, samt på Naturvårdsverkets arbete med verksamhetsplanering 
och resultatuppföljning.  
 
Utvärderingens syfte och roll 
Att utvärdera handlar om att beskriva, förklara, värdera och föreslå utifrån 
systematiskt insamlade och analyserade data. Att utvärdera är att noggrant 
bedöma. Att bedöma innebär att fastställa värdet.6 Det är det förklarande och 
värderande arbetet som skiljer utvärdering från uppföljning. Uppföljning handlar 
om att registrera och beskriva ett händelseförlopp, det vill säga svara på frågan vad 
som har hänt, medan utvärdering också svarar på frågan varför något har hänt eller 
inte har hänt. En återkommande definition av begreppet utvärdering inom den 
offentliga sektorn är:  
 

En noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller 
förvaltning i offentlig verksamhet, vilket avses spela en roll i praktiska 
beslutssituationer7. 

 
På Naturvårdsverket sker löpande uppföljning av aktiviteter, leveranser och i viss 
mån effekter av aktiviteter som genomförts av Naturvårdsverket och/eller andra 
aktörer. Det sker på olika nivåer, av olika personer och med olika syften. Exempel 
är Årlig uppföljning av miljömålen, Naturvårdsverkets årsredovisning, 
Återrapportering av 1:3-anslaget, internationell rapportering m.m.  
 
Vem ska använda utvärderingen och till vad? 
Syftet med en utvärdering varierar beroende på hur resultatet av utvärderingen ska 
användas och hänger ofta samman med på vilken nivå den initieras. På överordnad 
nivå kan finnas intresse att kontrollera och få beslutsunderlag utifrån frågor som 
om verksamheten har gjort det den ska enligt mål, beslut, lagar, riktlinjer etcetera. 
På en lokal nivå och för medarbetare i en verksamhet är syftet med att utvärdera 
ofta att främja och förbättra verksamheten. Då är huvudfrågorna inriktade på om 
insatserna har fungerat som det är tänkt, och om eller hur arbetet kan förbättras. 
Ytterligare syften med att utvärdera är att kunskapsutveckla och skapa nya teorier 
inom ramen för utvärderingsforskning.8 De utvärderingar som Enheten för 
                                                      
6 Vedung, Evert, 1998. 
7 Ibid.  
8 Karlsson, Ove, 1999. 
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utvärdering genomför handlar främst om lärande och utveckling och inte om att 
kontrollera. Att formulera varför något ska utvärderas handlar om att formulera vad 
resultatet av utvärderingen ska användas till och av vem. Ofta och gärna används 
utvärdering som underlag för beslut. Det kan handla om att ta fram nya 
vägledningar, om att utveckla samverkan i en viss riktning eller om att omfördela 
resurser.  
 
En utvärdering kan fokusera på olika aspekter av en verksamhet/insats/åtgärd, till 
exempel mål, processer eller resultat. Med fokus på mål handlar det om att 
utvärdera om målen är styrande för verksamheten. Med fokus på processer handlar 
det om hur olika arbetsprocesser fungerar, vilka arbetssätt som används och varför. 
Med fokus på resultat är fokus vilka resultat (prestationer och effekter) som 
uppnåtts och om resultaten kommer av genomförda åtgärder. En utvärdering kan 
även ha fokus på ett projekts ramar och förutsättningar eller på hur samhälls-
förändringar påverkar verksamheten.9  
 
Inom utvärdering finns det tre huvudinriktningar eller modeller: mål och 
resultatinriktad utvärdering, processinriktad utvärdering och interaktiv utvärdering, 
se tabell 1. Mål och resultatinriktad utvärdering fokuserar på att mäta, beskriva 
och bedöma utfallet medan en processinriktad utvärdering istället undersöker hur 
resultatet kommit till, det vill säga till exempel hur en verksamhet fungerar och 
varför. Interaktiv utvärdering har istället fokus på delaktighet, med syfte att öka 
utvärderingens relevans. Det kan handla om intressenternas delaktighet i 
formulering av utvärderingsfrågan och i diskussioner kring resultat och användning 
av resultat. Det kan också handla om medverkan i syfte att förbättra intressenternas 
situation, särskilt de vars röst sällan blir hörd. En utvärdering kan kombinera de 
olika huvudinriktningarna.10 
 
Det går att se på kunskap ur tre olika perspektiv som enskilt eller kombinerat 
präglar de flesta utvärderingar. Det är tekniskt, kulturellt och politiskt perspektiv på 
kunskap, se tabell 1. Det tekniska perspektivet betonar mätbara kunskaper för att se 
om förväntade resultat har uppnåtts. Det kulturella perspektivet lyfter kunskap om 
olika sammanhang för att öka förståelsen av vad som påverkar genomförande och 
resultat. Det politiska perspektivet uppmärksammar för vem utvärderingen görs och 
i det perspektivet spelar förändring och värdefrågor en viktig roll.11  
 
 
 
 
 

                                                      
9 Karlsson, Ove, 1999. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Tabell 1: Tre perspektiv som enskilt eller kombinerat präglar de flesta utvärderingar och den 
kunskap som de skapar. Något modifierad, ur Utvärdering – mer än en metod12.  

 
 
Utvärderingens roll i ett ledningssystem 
Ett ledningssystem kan visualiseras som en cirkel med processer som beror av 
varandra, se figur 1. Den inringade pilen ”FÖRBÄTTRINGAR”, handlar om att ta 
tillvara lärdomar om genomförandeprocesser och åtgärders resultat för beslut och 
prioriteringar i det framtida arbetet. Många gånger har chefer och medarbetare fullt 
upp med genomförandet och det finns inte tillräckligt med tid avsatt för att följa 
upp och utvärdera arbetet och/eller ta tillvara lärdomarna från en tidigare 
utvärdering. Det är lätt att se en insats som ett avslutat arbete och antingen inte 
genomföra någon uppföljning eller utvärdering alls, och/eller lägga den 
genomförda uppföljningen eller utvärderingen åt sidan och sätta igång med nästa 
års arbete/nästa insats.   
 

                          
Figur 1. Naturvårdsverkets ledningssystem13, ett exempel på en PDSA-cykel14.  
                                                      
12 Karlsson, Ove, 1999. 
13 http://internt/Vart-satt-att-arbeta/Om-ledningssystemet-/, 160707. 
14 PDSA-cycle (Plan, Do, Study, Act) är ett exempel på en förbättringsmodell, se till exempel Ronald 

Moen “Foundation and History of the PDSA Cycle”. 

http://internt/Vart-satt-att-arbeta/Om-ledningssystemet-/
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Utifrån bilden av ledningssystemet (figur 1) är det lätt att göra tolkningen att 
uppföljning och utvärdering sker efter genomförandet. Men för att kunna följa upp 
och utvärdera krävs en plan kring vad som ska utvärderas och varför, helst innan 
insatsen har startat. På så sätt kan relevant information samlas in under insatsens 
gång. En plan för utvärdering stöttar även arbetet med att formulera vad en insats 
ska leda till och hur den ska genomföras. I vissa fall står det i projektplanen för en 
insats att en utvärdering ska genomföras, men det är inte formulerat vem som ska 
använda resultatet av utvärderingen och till vad. Om det inte finns något tydligt 
syfte med utvärderingen blir den snarare en ritual som ska kryssas av, än ett inspel 
till lärandet i framtida processer. Ytterst är det beställarens ansvar att definiera vem 
som ska använda utvärderingen, och till vad. 
 
I diskussioner mellan utvärderare och beställare av en utvärdering framkommer om 
det funnits tydliga mål och en koppling mellan mål och verksamhet för insatsen 
som ska utvärderas. I många fall saknas detta, alternativt finns endast mycket 
övergripande mål eller mål som på annat sätt inte är vägledande för styrning och 
utvärdering av insatsen. Att planera för utvärdering handlar bland annat om att 
definiera vad som ska uppnås, hur det ska uppnås och vad som ska mätas eller 
studeras för att få svar på om målet nåtts. Det gör även att det finns verktyg som 
ger värdefullt stöd såväl i planeringsstadiet som i utvärdering av en insats. Ett 
sådant verktyg är ”verksamhetslogik”, mer om den under nästa rubrik. 
 
Planera för att utvärdera och uppnå resultat  
Verksamhetslogik15 är ett verktyg som ger stöd för såväl planering som uppföljning 
och utvärdering av insatser och verksamhet. Genom att klargöra kopplingar mellan 
mål och verksamhet synliggörs kunskapsluckor och utvärderingsbehov. Under 
rubrikerna som följer beskrivs hur verksamhetslogiken och några andra verktyg 
kan ge stöd i planering och uppföljning/utvärdering för att uppnå resultat.  
 
Mål och förväntade effekter ska påverka aktiviteter 
Naturvårdsverket arbetar för att tydligare kunna visa att det miljöarbete som 
myndigheten genomför och medverkar till når resultat i förhållande till de mål som 
ska uppnås, ytterst miljömålen. För att kunna analysera resultatet, det vill säga 
prestationer och effekter av det genomförda miljöarbetet, krävs en planering med 
tydlig orsak-verkan mellan uppsatta mål, effekter, prestationer och aktiviteter. 
Utgångspunkten för att kunna sätta avgränsade och konkretiserade mål är att först 
definiera vilket problem som ska lösas. Att planera med utgångpunkt i vad som ska 
uppnås underlättar och stärker möjligheten till uppföljning, analys och utvärdering 
av resultatet av det genomförda miljöarbetet.  
 

                                                      
15 Verksamhetslogik är ett exempel på en logisk modell som innefattar en handlingskedja och en 

förändringskedja (effektkedja). Exempel på andra benämningar för den här typen av logiska modeller 
som används inom utvärdering är programteori och interventionskedja.  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6747 
Gör vi rätt saker på rätt sätt? Att använda utvärdering för strategiskt miljöarbete 

 

 15 

Som stöd för att kunna identifiera vad som ska uppnås och vad som därför behövs 
göras används ett verktyg som kallas verksamhetslogik, se figur 2. När 
verksamhetslogik används i planeringsfasen är utgångspunkten längst till höger i 
figuren, det vill säga de mål och effekter på lång sikt som ska uppnås. Huvudfrågan 
att svara på då är ”Vad vill vi uppnå om X år?”. Därefter definieras och 
konkretiseras förväntade effekter på medellång sikt med utgångspunkt i frågan 
”Vilken förändring vill vi bidra till” och effekter på kort sikt som handlar om ”Vad 
vill vi uppnå hos mottagaren”. Slutligen ska kunder ”För vem?”, prestationer ”Vad 
ska vi leverera?”, aktiviteter ”Vad ska vi göra?” samt resurser definieras.  
 

 
Figur 2: Modell för verktyget verksamhetslogik som ger stöd för planering, uppföljning och 
utvärdering av insatser och verksamhet. Utgångspunkten är de mål och effekter som ska uppnås, 
dvs. modellen används från höger till vänster i planeringen.  
 
Att resultatplanera enligt en logisk kedja med start i de mål som ska uppnås kan 
vara en utmaning eftersom planeringen tenderar att utgå från de aktiviteter som vi 
ska genomföra eller de uppdrag vi har. Då är det lätt att målen som sätts upp 
snarare är instrumentella (har inget inneboende värde utan värderas utifrån de 
effekter det gett upphov till) än intrinsikala (har ett inneboende värde). Det betyder 
att målet snarare är en aktivitet eller en prestation, till exempel en vägledning som 
ska levereras, istället för det som vägledningen ska leda till. Ytterligare 
exemplifierat; om målet är en ljusare park så kan en aktivitet vara att hugga ner 
träd, men om målet är att hugga ner träd så kan aktiviteten vara att välja ut vilka 
träd eller med vilket redskap de ska huggas ned. Hugga ner träd är ett exempel på 
ett instrumentellt mål för att uppnå det intrinsikala målet en ljusare park.  
 
Ett mål ska beskriva ett önskat framtida tillstånd. Som stöd för att formulera mål 
kan SMART-kriterierna16 användas. De står för att ett mål ska vara Specifikt, 
Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt. Beroende på nivå och komplexitet av 
en insats kan det vara mer eller mindre svårt att använda sig av kriterierna. Men 
oavsett nivå och komplexitet behöver målet konkretiseras genom att definiera vad 
det är som indikerar att det är uppnått. Om mål inte är precisa eller inte kan mätas 
tillräckligt exakt kan de heller inte vara ett verkningsfullt eller fullgott stöd i 
styrning, prioritering och uppföljning/utvärdering av det arbete som ska 
genomföras för att uppnå det.  
 
 

                                                      
16 Se till exempel Kari Örtengren ” Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework 

Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden”.  
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ORGANISATIONSNIVÅER PÅVERKAR LOGIKENS INNEHÅLL 
Olika nivåer i en organisation har olika behov av information kring prestationer 
och effekter av genomförda insatser. För att styra och följa upp enskilda projekt är 
detaljerad information kring aktiviteter och prestationer i förhållande till uppsatta 
mål värdefullt. En överordnad nivå kan istället ha behov av aggregerad information 
av olika insatser i förhållande till verksamhetsmål eller miljömål. Det innebär att 
innehållet i verksamhetslogikens olika steg kan variera beroende på vem som ska 
använda sig av informationen. Förutom att detaljeringsgraden i varje pil kan variera 
kan det också finnas behov av fler pilar som rör effekter, utöver de tre som finns i 
figur 2, för att det ska bildas en logisk kedja mellan prestation och slutlig effekt.  
 
Många av Naturvårdsverkets uppdrag handlar om att styra genom andra, till 
exempel i form av vägledning till Länsstyrelsen, som i sin tur vägleder kommuner 
och privata aktörer i deras miljöarbete. Naturvårdsverkets prestationer kan på så vis 
vara resurser för Länsstyrelsen och Länsstyrelsens prestationer vara en resurs för 
Naturvårdsverket i utvecklingen av vägledningen, se figur 3 nedan. Beroende på 
hur verksamhetslogiken ska användas kan det vara bra att åskådliggöra hur olika 
organisationers miljöarbete förhåller sig till varandra.  
 

 
Figur 3: Verksamhetslogiker för Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens arbete med 
tillsynsvägledning och tillsyn. Pilarna mellan verksamhetslogikerna visar exempel på hur de olika 
myndigheternas arbete med tillsyn och tillsynsvägledning spelar in till varandra. Förkortningar 
som nämns i figuren står för: Regeringsuppdrag (RU), Verksamhetsplan (VP), Miljöbalken (MB) 
och Tillsynsvägledning (TVL)17. 
 
                                                      
17 Naturvårdsverket, 2013, Rapport 6588.  
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Antaganden skapar logik och möjliggör transparens 
För att skapa en tydlig orsak-verkan-koppling i verksamhetslogiken behövs ofta 
fler ord än de som står i de olika boxarna. Det är lätt att orden ”leder till” används 
för att ta sig framåt i kedjan, till exempel att en viss prestation leder till en viss 
effekt. De orden tydliggör dock inte alltid vad det är som händer mellan 
boxarna/pilarna. I figur 4 används en naturvetenskaplig modell som har anpassats i 
form till verksamhetslogiken för att illustrera problematiken.  
 

  
Figur 4: Naturvetenskaplig modell som anpassats till verksamhetslogiken. Förändring i temperatur 
är en förutsättning för de effekter som står beskrivna till höger om den streckade, blå linjen. 
 
Det är viktigt att undersöka och beskriva det som händer i mellanrummen mellan 
pilarna/boxarna i verksamhetslogiken. På så sätt synliggörs vilka antaganden som 
görs för att en prestation ska just ”leda till” en effekt, och vilka orsakssamband som 
finns mellan de olika stegen i kedjan. Genom att pröva de olika stegen med hjälp 
av om-så-påstående; ”om” prestation x ”så” effekt y, är det möjligt att se vilka 
antaganden som har gjorts och hur orsak och verkan mellan de olika stegen förstås. 
I kedjan i figur 5 är det olika verb som beskriver händelseförloppet; när 
temperaturen stiger smälter isen till vatten som sedan dunstar till ånga.  
 

 
Figur 5: Naturvetenskaplig modell som anpassats till verksamhetslogiken. I de blå tankebubblorna 
står de antaganden som görs för att kedjan ska bli logisk.  
 
Genom att pröva de olika stegen kan glapp i logiken uppdagas, vilket kan leda till 
nya aktiviteter och prestationer. Till exempel är det inte ovanligt att upptäcka att 
det i logiken tas för givet att mottagaren ska agera utifrån kännedom om resultatet 
av en insats, utan att kommunikationsinsatser har planerats in för att sprida 
resultaten.  
 
Figur 6 visar exempel på antaganden och orsakssamband som görs för att skapa 
logik i verksamhetslogiken i figur 3 ovan. Genom att pröva de olika stegen i kedjan 
synliggörs även antaganden om vad som ligger utanför en insats men som också 
spelar in för vilka effekter som är möjliga att uppnå. 
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Figur 6: Del av en verksamhetslogik med prestation och effekter. I de blå tankebubblorna syns de 
antaganden som görs för att kedjan ska bli logisk. Kan nya prestationer eller aktiviteter identifieras 
utifrån dessa antaganden eller är kedjan intakt? 
 
Målnivåer för styrning och utvärdering 
Att upprätta logiska kedjor för vad som ska uppnås och hur det ska uppnås är en 
bra grund för att kunna styra insatser i riktning mot det önskade målet. För att 
kunna följa upp och utvärdera om insatserna medför effekter i riktning mot målet 
behövs mått som definierar och konkretiserar vad uppfyllda mål, effekter och 
prestationer innebär. I figur 7 illustreras behoven av målnivåer och 
uppföljningsmått med de blå pilarna i motsatt riktning till verksamhetslogiken.  
 

 
Figur 7: De blå pilarna under modellen för verksamhetslogik illustrerar behov av målnivåer och 
uppföljningsmått. De blå pilarna har motsatt riktning mot verksamhetslogiken för att visa att det 
som följs upp/utvärderas är en resurs för utveckling av insatsen eller verksamheten.  
 
Ordet ”mäta” för tankarna till siffror och analys av kvantitativ data, men att mäta 
kan också handla om graderingar och analys av kvalitativa data i form av ord. Om 
det saknas möjligheter att beskriva och definiera nivåer med hjälp av kvantitativa 
mått (siffror) kan kvalitativa mått (ord) användas. Huvudsaken är att det som ska 
uppnås och därmed mätas är formulerat så att det utgör ett stöd för att kunna 
gradera och värdera resultatet. Risken med att alltid sträva efter kvantitativa 
uppföljningsmått är att fokus läggs på själva mätandet istället för varför något 
mäts. Beroende på typ av utvärdering kan analyser av kvalitativa data vara mer 
värdefulla än analyser av kvantitativ data. Till exempel i fråga om hur människor 
påverkar och påverkas av miljöproblemen och varför eller hur människor som utför 
ett miljöarbete uppfattar olika insatser eller processer och varför. Kvalitativa data 
kan även kvantifieras för att visualisera olika mönster och förhållanden. 
 
Beroende på vad det är som ska utvärderas eller följas upp används 
verksamhetslogiken på olika sätt. I vissa fall är det något av stegen i logiken som 
undersöks, i andra fall är det kopplingarna mellan de olika stegen eller logiken som 
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helhet som studeras. Fokus kan till exempel vara om målen har uppnåtts (har vi 
gjort rätt saker) eller hur processer har fungerat (har vi gjort saker på rätt sätt).  
Det miljöarbete som Naturvårdsverket genomför sker så klart inte i ett vakuum 
utan påverkar och påverkas av andra aktörer och trender i samhället. Det kan därför 
vara svårt att avgöra om det är de genomförda insatserna som gett upphov till 
effekterna. Det brukar dock inte vara så många andra faktorer än just 
verksamhetens prestationer som bidrar till en första effekt, såvida inte många 
åtgärder inom andra verksamheter genomförs på ett sätt som också det påverkar 
samma aktörer. Om utfallet blir som förväntat finns åtminstone en förutsättning för 
att också ett nästa steg i effektkedjan kan inträffa. Verksamheten eller insatsen kan 
därmed sägas gå i riktning mot målet.18  
 
PEDAGOGIK GER GRUND FÖR BRA TEKNIK OCH MOTIVATION 
För att kunna mäta effekter i förvaltningen eller i naturmiljön används olika system 
för att samla in data som sedan kan analyseras i förhållande till uppsatta mål. Ett 
exempel på ett sådant system är Stratsys, där uppgifter kring det genomförda 
miljöarbetet på Naturvårdsverket ska registreras för att ge information om hur 
arbetet går. Syftet med informationen är att kunna göra nödvändiga förändringar 
och prioriteringar samt visa på resultat av arbetet till externa aktörer. Ett annat 
exempel är SkötselDOS, där länsstyrelserna ska rapportera de åtgärder som 
genomförs inom ramen för anslaget för åtgärder för värdefull natur, 1:3-anslaget. 
Ett ytterligare exempel är uppdatering av olika indikatorer, till exempel inom Årlig 
uppföljning av miljökvalitetsmålen.  
 
Avgörande för ett väl fungerande system för datainsamling är att det som rör 
”pedagogik” är genomarbetat och tydligt, se blå boll i figur 8. Det handlar om att 
tydliggöra och skapa förståelse för till exempel vad som ska uppnås med en insats, 
hur vi kan veta att målet är uppnått, vad vi ska mäta och varför. Därefter kan 
frågorna som rör ”tekniken” (grön boll) diskuteras, med utgångspunkt i 
pedagogiken. Det rör bland annat frågor om resurser, vem som ska mäta och med 
hjälp av vilket system. Det är lätt att stort fokus läggs på att lösa de tekniska bitarna 
eller hur inrapporteringen ska ske eftersom det är mer konkret och lättare att 
hantera än vad som ska mätas och rapporteras och varför.  

                                                      
18 Ekonomistyrningsverket, 2016, 2016:31.  
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Figur 8: Figuren visar hur pedagogik (t.ex. uppdrag, modell och förståelse) lägger grunden för 
tekniken för att samla in data och att de båda, tillsammans med bland annat återkoppling och 
uppmuntran, skapar motivation för vad som ska genomföras och vad som ska mätas.19 
 
För dem som ska genomföra uppföljning och utvärdering är det viktigt att ha 
förståelse för vad resultatet ska användas till och hur det gynnar det egna framtida 
arbetet. Om det saknas återkoppling eller om resultatet av uppföljning och 
utvärdering inte används blir motivationen att genomföra denna typ av arbete liten, 
eftersom det tar tid från de huvudsakliga arbetsuppgifterna, det vill säga 
genomförandet av åtgärder. Då kan tydlig pedagogik och adekvat teknik skapa 
motivation för uppföljning.   
 
Utvärdera för att utveckla och resultatkommunicera 
Vid planering av en verksamhet eller insats används verksamhetslogiken från höger 
till vänster, det vill säga utgångspunkten är målen som ska uppnås. Vid 
resultatutvärdering studeras verksamhetslogiken från andra hållet. Det vill säga 
utgångspunkten är resurser via aktiviteter, prestationer och effekter. Syftet är då att 
undersöka om det har blivit så som det var planerat och varför, alternativt varför 
inte.  
 
Om det saknas en verksamhetslogik för de insatser som ska utvärderas blir det 
första steget att efterhandskonstruera en verksamhetslogik eller en variant av en 
sådan. Det utgör ett stöd för att identifiera och prioritera utvärderingsfrågor som 
utvärderingen ska svara på. Detta oberoende vilken typ av utvärdering det handlar 
om. Fokus kan vara om målen har uppnåtts (har vi gjort rätt saker) eller hur 
processer har fungerat (har vi gjort saker på rätt sätt). Vilka utvärderingsfrågor som 
ska besvaras beror på vem som ska använda utvärderingens resultat och till vad.  

                                                      
19 Naturvårdsverket, 2016, Rapport 6708.  
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Vem som ska använda sig av resultatet och till vad är ingångsfrågor i dialogen med 
en beställare av en utvärdering. Utöver att vägleda utvärderingens fokus och 
upplägg ger det också input till vad och hur resultatet ska kommuniceras. På 
samma sätt som det behövs förståelse kring målgruppens behov och vilka faktorer 
som ligger bakom behovet för att hitta rätt utvärderingsfrågor, behövs förståelse 
också för att hitta rätt typ av leverans och kommunikation av utvärderingsresultatet. 
Kommunikationsproblem uppkommer ofta eftersom information tolkas olika av 
aktörer på olika nivåer, och det är inte givet att den som beställer utvärderingen är 
densamma som ska använda sig av eller ta emot resultatet.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram en arbetsmodell för att kommunicera 
utvärderingsresultat, se figur 9. Figuren bygger delvis på samma logik som 
verksamhetslogiken och ska underlätta beslut om vad som ska kommuniceras och 
varför, utifrån mottagarens behov och intresse.   
 

         
Figur 9: Arbetsmodell för att kommunicera resultat av en insats20.  
 
När planering, utvärdering och kommunikation använder sig av samma typ av 
modell ger det ett stöd för styrning, genomförande och utveckling av insatser och 
verksamhet. Det skapar även tydlighet och transparens för vad, varför, hur och av 
vem insatser genomförs, såväl internt som externt. På vilken nivå i verksamheten 
eller externt som informationen ska användas och till vad, avgör vilken 
detaljeringsnivå som krävs i planering, vilka utvärderingsfrågor som ska besvaras 
och vilka resultat som ska kommuniceras.  
 
 
 

                                                      
20 Naturvårdsverket, Projekt resultatkommunikation, 2015. 
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2. Systematisera och värdera 
Syftet med det här kapitlet är att ge ett fördjupat stöd i att identifiera 
utvärderingsbehov och definiera utvärderingsfrågor som kan ligga till grund för 
beslut och fortsatt arbete inom det utvärderade området. Det görs genom att visa 
hur olika värdekriterier har använts som grund för (det värderande) analysarbetet. 
Värdekriterierna kan samlas i ett antal kategorier och exemplifieras med ett urval 
av utvärderingar som Enheten för utvärdering har genomfört. Inledningsvis 
beskrivs hur ett struktur- och systematikskapande arbete är en del av det 
analyserande arbete som utgör stommen i utvärdering.  
 
Systematik och struktur är del av analys  
En viktig del av ett utvärderande arbete handlar om att systematisera och 
strukturera information. Att skapa systematik och struktur av insamlade data är i 
grunden ett analysarbete. Det kan handla om att lyfta och synliggöra olika 
kategorier eller mönster, till exempel av olika orsaker bakom studerade företeelser. 
Att finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett 
fenomen eller sammanhang i omvärlden är en central del i kvalitativa metoder21.  
 
Orsaksförklaring handlar om att något har hänt, en förståelse för en logisk följd. 
Nästa steg är en förståelse för varför något har något hänt, vilka de bakomliggande 
orsakerna till den logiska följden är. Det kan till exempel handla om 
kunskapsproblem, kommunikationsproblem, makt etcetera. En än djupare 
förståelse handlar om att se sammanhang och ge det fenomen som studeras en 
mening, till exempel avsikten bakom det som sker.22  
 
När en utvärdering genomförs sker ett systematiserande och analyserande arbete i 
olika steg av utvärderingsprocessen.  

• I beställardialogen för att hitta avgränsningar och rätt utvärderingsfrågor. 
• I val av de värdekriterier eller bedömningsgrunder som vägleder 

datainsamlingen och som insamlad data ska analyseras mot. (Mer om 
värdekriterier under nästa rubrik.) 

• Inför insamling av data för att skapa struktur och logik i enkätmallar eller 
intervjuguider.  

• I sammanställning av resultat av insamlad data för att skapa struktur och 
systematik för tydlighet och förståelse av materialet. I sammanställningen 
av resultatet av insamlade data läggs grunden för att kunna ta analysen av 
materialet ett steg längre, att hitta till exempel mönster och kopplingar 
mellan orsak och verkan.  

                                                      
21 Eklund, Gunilla.  
22 Karlsson, Ove, 1999. 
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• Det är sedan i analysen av resultatet av insamlade data som det värderande 
arbetet sker. Det görs mot de värdekriterier eller bedömningsgrunder som 
valdes i början av utvärderingsprocessen.   

 
Bedöm mot uppsatta värdekriterier 
Ett kriterium är ett krav som måste uppfyllas för att en företeelse ska accepteras 
som det den gör anspråk på att vara23. Det innebär att det är viktigt att ha klart för 
sig syftet med det som kriteriet ska definiera. För att göra ett urval används till 
exempel kriterium för att avgränsa vad som ska väljas ut med utgångspunkt från 
syftet med urvalet, t.ex. regional spridning. Relevansen för kriterier är större ju 
tydligare mål det finns.  
 
Att bedöma är utvärderingens centrala uppgift, och det är detta som skiljer 
utvärdering från uppföljning. Det kan handla om att värdera en insats eller att 
utreda varför ett skeende ägt rum. Bedömningen görs mot uppsatta kriterier. Vilka 
kriterier som väljs beror på syfte och mål med utvärderingen, det vill säga vem som 
ska använda utvärderingen, och till vad och vilka svar den ska ge. Dessa så kallade 
värdekriterier är utvärderingens bedömningsgrund. Några exempel på kategorier av 
värdekriterier är24: 
 

• mål (och att effekter uppnås)  
• teoretisk utgångspunkt  
• professionella kriterier  
• kriterier utifrån intressenter  
• kulturella värden  

 
En utvärdering kan använda sig av ett av ovanstående värdekriterier, eller en 
kombination av flera. Nedan presenteras exempel på värdekriterier som har använts 
i genomförda utvärderingar. De visar hur olika värdekriterier kan användas för att 
analysera och utvärdera insatser från olika perspektiv.    
 
Miljömål, effekter av lagrum och antaganden  
För att kunna använda mål som värdekriterium eller bedömningsgrund i en 
utvärdering måste målen ges en ”operationell definition i mätbara termer”25. Det 
innebär att målet avgränsas genom att innebörden med att uppnå det definieras och 
beskrivs i olika mått. Dessa mått eller nivåer på utfall är det som indikerar huruvida 
målet är uppnått eller inte. Indikatorer kan visa på en riktning. 
Verksamhetslogiken, som beskrevs i kapitel 1 är ett verktyg som ger stöd i en 
sådan avgränsnings- och konkretiseringsprocess.   
 

                                                      
23 Wikipedia, 160801.  
24 Karlsson, Ove, 1999. 
25 Ibid, s. 42. 
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MILJÖMÅLEN 
Fördjupad utvärdering av miljömålen är ett exempel på utvärdering med mål som 
värdekriterium och grund för bedömning. Miljömålen är politiska mål som är 
visionära i sin beskrivning, de behöver därför avgränsas och konkretiseras med 
önskade målnivåer för att det ska vara möjligt att bedöma om det genomförda 
miljöarbetet har lett till att vi har närmat oss målen eller inte. Att skala ner de stora 
visionära dragen i miljökvalitetsmålen till konkreta avgränsade och mätbara mål är 
en svår, men nödvändig process för att kunna ge stöd till politisk styrning. Då kan 
också styrmedel upprättas som förändrar beteenden och aktiviteter i samhället i en 
önskvärd riktning i förhållande till miljömålen.  
 
Inför den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 togs rapporten 
”Anvisningar och metodstöd för uppföljning, analys och bedömning av 
miljökvalitetsmål 2015”26 fram för att ge ytterligare stöd i att avgränsa, strukturera, 
systematisera och analysera miljökvalitetsmålen. Att använda sig av anvisningen 
för att utvärdera de enskilda miljökvalitetsmålen innebär i sig ett strukturerande 
och analyserande arbete. Anvisningen är indelad i fem moment; uppföljning av 
miljötillstånd och miljöarbete, analys av förutsättningar och orsaker till situationen 
för målet, bedömning av om målet nås, prognos för utvecklingen i miljön samt 
beskrivning av insatser som krävs för att målet ska nås, se figur 10. Var och ett av 
de fem momenten utgör en del av analysarbetet i ett avgränsande, systematiserande 
och värderande arbete.  
 

 
Figur 10: De olika analysstegen som beskrivs i ”Anvisningar och metodstöd för uppföljning, analys 
och bedömning av miljökvalitetsmål 2015” som togs fram inför den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2015.  
 
Utvärderingen av respektive miljökvalitetsmål finns i rapporten ”Mål i sikte – 
Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering  
2015” 27.  
                                                      
26 Naturvårdsverket, Anvisningar och metodstöd för uppföljning, analys och bedömning av 

miljökvalitetsmål i FU15, 2014.  
27 Naturvårdsverket, 2015. Rapport 6662. 
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Utgångspunkten i anvisningen är att tydliggöra behovet av att utgå från ”målet med 
målet” och de centrala uppföljningsmått som indikerar att målet är uppnått och som 
visar om arbetet går åt rätt håll. Hur ser läget ut för de viktigaste problemen som 
målet ska lösa? De problem som åsyftas handlar till exempel om beteenden och 
aktiviteter som påverkar möjligheterna att nå målet negativt. Därefter analyseras 
orsakerna till de centrala problemen för miljökvalitetsmålen, samt hur styrmedel 
och åtgärder har fungerat och varför. Detta analysarbete lägger sedan grunden för 
att kunna bedöma i vilken utsträckning vi har närmat oss de önskade 
miljötillstånden och vad som krävs för att komma längre i det arbetet. De olika 
momenten innefattar ett antal frågor, tabeller och modeller för ytterligare stöd i 
genomförandet av utvärderingarna av miljökvalitetsmålen. 
 
KRAV DEFINIERADE I LAGRUM  
Om det saknas avgränsade och konkretiserade mål för en insats kan andra kriterier 
användas för att tolka om det skett en förändring i riktning mot målet eller inte. Ett 
exempel är att använda lagrum som värdekriterium, exempelvis delar av 
förordningar. Det genomförda miljöarbetet värderas då i förhållande till 
lagrummens skrivningar för att studera om lagen efterföljts, vilka förbättringar av 
skrivelser eller vägledning som behövs eller vilka effekter som lagrummen bidragit 
till. Lagrummens krav kan då sägas vara en effekt eller ett instrumentellt mål, det 
vill säga ett steg i riktning mot det slutliga målet, ytterst något eller några av 
miljömålen.  
 
Ett exempel på en sådan utvärdering är ”Hantering och strömmar av farligt avfall 
2015”28. Utvärderingens syfte var att ge ansvariga på Naturvårdsverket ett underlag 
för hantering och strömmar av farligt avfall. Följande frågor var utgångspunkter för 
utvärderingen:  
 

• Hanteras det farliga avfallet på ett säkert sätt hos verksamhetsutövare?  
• Vilka strömmar av farligt avfall framträder som problematiska och varför?  

 
Tillsynsmyndigheterna fick här bedöma verksamhetsutövarnas hantering av farligt 
avfall utifrån några av avfallslagstiftningens centrala krav, se tabell 2. Hanteringen 
bedömdes vara tillfredsställande om den ansågs utförd? ”i enlighet med 
lagstiftningens krav”, eller bristfällig om hantering inte ansågs leva upp till 
kraven.29 
 
 
 
 
 
 

                                                      
28 Naturvårdsverket, 2016, Rapport 6716. 
29 Ibid.  
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Tabell 2. Krav i lagstiftningen som tillsynsmyndigheterna bedömde verksamhetsutövarnas 
hantering av farligt avfall utifrån.  
 

 
 
Utvärderingen sammanställer bedömningarna och för utifrån detta en analytisk 
diskussion kring brister och förbättringsområden i förhållande till värdekriterierna, 
det vill säga de krav som lagrummen sätter upp för hantering och strömmar av 
farligt avfall.   
 
FÖRVÄNTADE EFFEKTER AV LAGRUM 
Ett annat sätt att värdera genomförda åtgärder är att jämföra förväntade effekter 
med de faktiska. I utvärderingen ”Höga förväntningar på en begränsad ändring”30 
studeras om det första steget i en nedtrappning av det nationella kravet på 
tillståndsplikt för vissa B-klassade verksamheter hade fått avsedd effekt. 
Förändringen styrdes genom en ändring i bilagan till förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH-bilagan). Utvärderingen skulle 
utgöra ett underlag för återrapportering till regeringen samt för Naturvårdsverkets 
fortsatta arbete inom området. Den vägleddes av följande frågor:  
 

• Vilka strukturella förändringar har ändringen i FMH-bilagan inneburit för  
länsstyrelser, kommuner och verksamheter som gått från att vara B-
klassade till att vara C-klassade? (en kartläggning)  

• Vilka effekter har ändringarna fått på nämnda aktörers miljöarbete och 
skiljer de sig från avsedda effekter?  

• Varför har ändringarna lett till dessa effekter?  
 
Som värdekriterier användes bland annat de effekter som ändringen förväntades 
leda till, vilka presenterades i Naturvårdsverkets rapport ”Pröva eller inte pröva”31. 
Som stöd i analysen av faktiska effekter i förhållande till förväntade skapades en 
verksamhetslogik över förändringen, se figur 11.  
 

                                                      
30 Naturvårdsverket, 2004, Rapport 5353. 
31 Ibid.  
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Figur 11: Effektkedja med insatsens prestationer och förväntade förvaltningseffekter.  
Förkortningar som nämns i modellen står för: Länsstyrelser (Lst), Kommuner (Kmn),  
Verksamhetsutövare som gått från att vara B-klassad till att bli C-klassad (VU (CB)),  
Miljömålsstyrd (MM-styrd) och Tillsynsvägledning (TVL).  
 
I utvärderingen diskuteras de faktiska effekterna av ändringen utifrån 
värdekriterierna för utvärderingen, det vill säga de förväntade effekterna. Såväl 
huvudeffekter som förutsedda respektive oförutsedda positiva och negativa 
bieffekter tas upp.32  
 
ANTAGANDEN OM LÄRANDE 
Utvärderingen ”På rätt kurs för effektiv skötsel av skyddad natur”33 vägleds av 
huvudfrågan: Är dagens kompetenshöjande insatser – i form av utbildningar – 
ändamålsenliga och effektiva i förhållande till målet för skötsel av skyddade 
områden, och hur skulle insatserna kunna göras effektivare? Syftet med 
utvärderingen var att ge dåvarande Enheten för friluftsliv och skötsel ett underlag 
som ger svar på utbildningarnas effektivitet och ändamålsenlighet för det fortsatta 
arbetet med att planera och genomföra utbildningsinsatser.  
 
Önskade effekter kan utebli om en åtgärd är byggd på fel antaganden om orsak och 
verkan mellan insats och effekt. I utvärderingen används antaganden om lärande 

                                                      
32 Naturvårdsverket, 2012, Rapport 6490. 
33 Naturvårdsverket, 2010, Rapport 6340. 
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för att värdera utbildningsinsatsernas effektivitet och ändamålsenlighet. Som stöd 
används en modell som beskriver ett sätt att se på förändringar vid en 
utbildningsinsats, se effektkedjan i figur 12.    
 

 
Figur 12: Förändringar vid en utbildningsinsats i arbetslivet34. Olika individfaktorer har betydelse 
för lärandet vid påverkan, till exempel en utbildningsinsats. Huruvida kunskapen används beror 
på handlingsutrymmet som finns att använda den nya kunskapen. Antaganden om individfaktorer 
och handlingsutrymme används som värdekriterier för att bedöma huruvida utbildningsinsatsen 
varit framgångsrik eller inte.  
 
De individfaktorer som påverkar mottagande av ny kunskap som beaktas i 
utvärderingen är tidigare kunskap, erfarenhet, motivation och kunskapsbehov. 
Väder och vind samt oförutsedda händelser är andra faktorer som påverkar den här 
lärandesituationen.  
 
I analysen värderas vilka effekter som utbildningsinsatserna har lett till utifrån 
insamlad information om individfaktorer och handlingsutrymme (se figur 12) för 
deltagarna i insatserna.35 Att utgå från antaganden om lärande ligger nära 
utgångspunkten att använda teorier som värdekriterier, se nästa avsnitt. 
 
Teoretiska kriterier; samverkan, styrverktyg och insatsers hållbarhet 
Teoretiska utgångspunkter för en utvärdering kan handla om att använda en mer 
färdig teori att utgå ifrån. Det kan också handla om att formulera värdekriterier 
utifrån verksamhetsteorier som tar hänsyn till verksamhetens speciella 
omständigheter.36 De utvärderingar som Enheten för utvärdering gör utgår antingen 
från färdiga teorier eller så utvecklas en teori utifrån de studerade verksamheternas 
kontext.  
 
TEORI OM SAMVERKAN 
Ett exempel på en utvärdering som använder sig av teoretiskt värdekriterium är 
”Naturvägledning i centrum”37. Syftet med utvärderingen var att ta fram ett 
underlag som kunde tjäna som vägledning för en ny överenskommelse mellan 

                                                      
34 Modifierad modell i ”På rätt kurs för effektiv skötsel av skyddad natur” efter Lundmark 1992, utifrån 

Wallin, Söderström och Hede 1982. 
35 Naturvårdsverket, 2010, Rapport 6340.  
36 Karlsson, Ove, 1999. 
37 Naturvårdsverket, 2010, Rapport 6372. 
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Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inför 2011. Målet med 
utvärderingen var att belysa hur verksamheten vid Centrum för naturvägledning 
(CNV) hade utförts och organiserats utifrån den befintliga överenskommelsen 
mellan Naturvårdsverket och SLU. Utvärderingen vägleddes av den övergripande 
frågan: ”Hur har verksamheten vid CNV utförts och organiserats över tid och 
varför?” 
 
I utvärderingen används ett antal kritiska faktorer för samverkan38 som 
värdekriterier för att studera samverkan mellan Naturvårdsverket, SLU och CNV. 
De kritiska faktorerna är:   
 

• Ledning av samverkan  
• Mål för samverkan  
• Resurser för samverkan  
• Skillnader i synsätt, organisation och regelverk identifieras och hanteras  
• Delaktighet i samverkansprocessen  
• Legitimitet (manöverutrymme) i samverkansprocessen  
• Roller i samverkansprocessen  
• Kommunikation (arenor för samverkan) i samverkansprocessen  
• Kommunikation om samverkan i samverkansprocessen 

 
I den analytiska diskussionen av utvärderingen förs ett resonemang kring 
förutsättningarna för samverkan mellan Naturvårdsverket, SLU och CNV utifrån 
värdekriterierna. Där analyseras vad som fungerar bra och vad som fungerar 
mindre bra utifrån de kritiska faktorerna för samverkan. Utifrån det kan lärdomar 
dras för att stärka de olika aktörernas samverkan kring naturvägledning.39   
 
MODELL FÖR ATT BEDÖMA STYRVERKTYG 
I utvärderingen ”Tillsynsplaner – aktiva eller fiktiva styrdokument”40 utformades 
en modell för att bedöma tillsynsplanerna som styrverktyg hos de operativa 
tillsynsmyndigheterna (länsstyrelser och kommuner), se figur 13. Syftet med 
utvärderingen var att kunna ge stöd och råd till regionala och kommunala 
myndigheters arbete med att ta fram tillsynsplaner. Utgångspunkten för 
utvärderingen var att identifiera de faktorer som styr vid framtagande av 
tillsynsplaner och genomförande av tillsyn.      
 

                                                      
38 De kritiska faktorerna för samverkan återfinns även i utvärderingarna: Roller, ansvar och 

förväntningar – En utvärdering av samverkan mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna, Vatten av 
god kvalitet kräver samverkan – En utvärdering av samverkan mellan Naturvårdsverket och 
vattenmyndigheterna och En ny ekosystembaserad älgförvaltning i sikte – En utvärdering.  

39 Naturvårdsverket, 2010, Rapport 6372. 
40 Naturvårdsverket, 2009, Rapport 5959. 
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Figur 13: Teoretisk modell om projektplanering och processbaserad verksamhetsstyrning, som 
teoretiskt värdekriterium för utvärdering av tillsynsplaner.  
 
I analysen av utvärderingens resultat diskuteras tillsynsplanernas styrförmåga 
utifrån de olika stegen för projektplanering och processbaserad verksamhets-
styrning enligt den teoretiska modellen. Olika styrkor och svagheter samt 
utvecklingsmöjligheter lyfts för att stärka tillsynsplanernas förmåga att styra de 
operativa tillsynsmyndigheternas verksamheter.41   
 
INDIKATORER FÖR INSATSERS HÅLLBARHET 
Ett teoretiskt värdekriterium som ännu inte har använts av Enheten för utvärdering, 
men som kan vara intressant, handlar om att värdera huruvida resultatet av en 
insats är bestående eller inte. Med hållbarhet avses i det här fallet till exempel att 
de förändringar som sker under en insats gång håller i sig även när insatsen är 
avslutad. Öhman et al42 menar att behovet av att mäta och värdera hållbarhet ökar 
med alla fleråriga och flernivåstyrda policydrivna insatser. Genom att utvärdera 
med hjälp av indikatorer som visar dels hur upplevda behov på olika nivåer 
tillgodoses genom ett projekt eller en insats, dels hur hanteringen av motsättningar 
i samverkan i genomförandet av projektet/insatsen hanteras, kan hållbarheten i 
flernivåstyrda projekt öka. De lyfter Mary Ann Schreirers fem indikatorer för ett 
projekts hållbarhet:   
 

1. att projektet/insatsen kan modifieras över tid 
2. att det finns en så kallad champion i mottagande organisation (en 

champion är en person som har en strategiskt viktig position i 
mottagarorganisationen och som ser ett behov av projektets resultat) 

3. att projektet/insatsen passar in i mottagarorganisationens verksamhetsmål 
4. att de som berörs lätt kan uppfatta vinsterna med projektet/insatsen 
5. att det finns ett intresse för projektet/insatsen i samverkansorganisationer  

 

                                                      
41 Naturvårdsverket, 2009, Rapport 5959. 
42 Öhman Sandberg et al., 2015. 
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Utöver dessa fem indikatorer skulle det enligt Öhman et al även behövas en 
indikator som tydliggör eventuell finansiärs betydelse och ansvar för att 
projektet/insatsen modifieras över tid. Liksom en indikator som visar på vikten av 
att det inom projektet eller insatsen finns förutsättningar för att lösa upp 
motsättningar som uppstår på grund av samverkande verksamheters olika behov.43  
 
Kriterier utifrån intressenter, profession och kultur 
En stor del av Naturvårdsverkets arbete går ut på att vägleda och stödja andra 
myndigheter och aktörer i deras miljöarbete. Att Naturvårdsverket möter de behov 
som finns, inom ramen för befintligt uppdrag och resurser, kan därför vara 
värdefullt att studera. Att utgå från mottagaren för en insats är ett sätt att mäta 
kvalitet när det är tjänster som produceras; vad mottagaren har fått, hur mottagaren 
har fått tjänsten eller produkten och om den var ändamålsenlig. En tjänsts eller 
produkts ändamålsenlighet avgörs av hur väl tjänsten eller produkten 
överensstämde med mottagarens behov och förväntningar.44  
 
En kriteriekälla är vad olika intressenter anser. Om intressenterna ses som kunder 
som bedömer verksamheten utifrån de varor och tjänster, det vill säga prestationer, 
som verksamheten levererar, är effektivitet och mesta möjliga nytta för pengarna 
det centrala värdekriteriet.45 Värdekriterier som kostnadseffektivitet eller 
”verkningsfullhet” används ibland i kombination med andra värdekriterier. Det kan 
till exempel handla om att beskriva på vilket sätt mål har uppnåtts, det vill säga om 
åtgärder har valts utifrån mesta möjliga miljönytta – eller utifrån miljönytta i 
förhållande till insatsernas kostnader. Om intressenterna ses som medborgare 
bedöms verksamheten mot demokratiska värden som rättvisa, jämlikhet och 
inflytande.46 Den här typen av kriterier kan vara intressanta att använda vid frågor 
som rör till exempel vindkraft och rovdjur.   
 
Ytterligare två kategorier för värdekriterier är professionella kriterier och kulturella 
värden. Professionella kriterier formuleras av professionella yrkesgrupper utifrån 
vad som bör utmärka en kvalitativt god verksamhet.47 Benchmarking 
(riktmärkning) är ett exempel på utvärderingsmetod som använder sig av 
professionella kriterier. Professionella kriterier, kan liksom teoretiska kriterier utgå 
från en färdig teoretisk modell att jämföra verkligheten mot, en modell som skapas 
utifrån en studie av verkligheten eller en kombination av de båda.  
 
En annan utgångspunkt för kriterier är kulturella värden som olika grupper vill slå 
vakt om och hävda. På det viset uppmärksammas även värden som omfattas av 

                                                      
43 Öhman Sandberg et al., 2015.  
44 Ekonomistyrningsverket, 2003, Rapport 2003:17. 
45 Karlsson, Ove, 1999. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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minoritetsgrupper. Det kan också vara värden som är specifika för en given 
verksamhetskultur. För demokratiska och kulturella värden kan det vara svårt att 
ange tydliga nyttonivåer för bedömning. Ett sätt att mäta är att låta olika 
intressegrupper formulera och diskutera hur de anser att verksamheten lyckats 
motsvara kriterierna.48  
 
 

                                                      
48 Karlsson, Ove, 1999. 
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3. Komplexa utvärderingar på flera 
nivåer 
Styrning och genomförande av miljöarbetet sker i samverkan mellan aktörer på 
skilda nivåer, i fleråriga tvärpolitiska insatser med förväntan om effekter med olika 
tidsram och på olika nivåer. Analys och utvärdering behöver förhålla sig till och 
hantera dessa komplexa förutsättningar. Enheten för utvärdering genomför 
utvärderingar av såväl mer avgränsade frågor som frågor av stor komplexitet, till 
exempel inom fördjupad utvärdering av miljömålen. I det här kapitlet presenteras 
några perspektiv som kan vara värdefulla att beakta när utvärdering ska planeras 
och genomföras, så väl avgränsade som mer komplexa. Det ska ses som ett 
smörgåsbord av olika analytiska frågeställningar och perspektiv att inspireras av. 
 
Definiera samhällsproblemet som ska lösas 
Utan ett konkret formulerat ”varför” miljöproblem skapas blir det politiska arbetet 
obegripligt, det blir insatser utan koppling till samhället och maktrelationer. 
 

Det är omöjligt att tala om förändring om det enbart är målet eller 
visionen som ska uppnås som benämns, inte de problem som gör att målet 
inte är uppnått49. 

 
Offentliga mål är ofta visionärt formulerade mål som ska uppnås, utan att 
synliggöra de problem i samhället som ska lösas. Det saknas ett ”varför?”. Varför 
ska vi ha myllrande våtmarker och varför har vi det inte idag? Vilket 
samhällsproblem är det myndigheterna och andra aktörer ska lösa för att uppnå 
miljömålen? Istället för att ett varför formuleras av politiken formuleras ett hur av 
tjänstepersoner, experter och konsulter. Det gör att det skapas avstånd mellan de 
politiska målen och de ekonomiskt influerade åtgärderna. Hur kan det komma sig 
att genomgripande mål som alla är överens om inte har kunnat uppnås, och att detta 
misslyckande inte har lämnat några särskilda spår?50 
 
Figur 14 sammanfattar Kerstin Alnebratts och Malin Rönnbloms51 tre analytiska 
ingångar när de studerar varför de jämställdhetspolitiska målen inte har uppnåtts. 
Det är mål som liksom miljömålen är nationella, genomgripande och visionära. De 
tre ingångarna är; ambitioner, organisering och personer. Inom ambitioner läggs 
fokus på vilket samhällsproblem som ska lösas och varför. Organisering utgår från 
hur och var det är tänkt att målen ska förverkligas, av vem och i vilken 
organisation, samt med vilka resurser. Inom ingången personer är fokus hur ett 
politikområde blir till genom relationer mellan de människor som beslutar och 

                                                      
49 Rönnblom, Malin, 2014, s.5. 
50 Alnebratt, Kerstin och Rönnblom, Malin, 2016. 
51 Ibid.  
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genomför politiken, samt deras formella och informella maktpositioner. Att 
analysera den här typen av frågor kan ge ytterligare kunskap om vad som måste 
göras och varför för att lösa miljöproblemen och nå längre i miljöarbetet.   

 
Figur 14: De tre bollarna i figuren illustrerar de tre ingångar i analysen av varför 
jämställdhetsmålen inte har uppnåtts52. Här listas olika frågeställningar som behöver belysas för 
att kunna avgöra om det finns förutsättningar för att uppnå uppsatta mål. Jämför figuren med figur 
8, som lyfter behovet av genomarbetad pedagogik, som grund för en välfungerande teknik, som 
tillsammans skapar motivation.   
 
Vad tar vi för givet när det kommer till att formulera samhällsproblem? Vad 
problematiseras och vad problematiseras inte? Vad utvärderas och vad utvärderas 
inte? Det finns flera olika perspektiv på vad som är avgörande för hur det bestäms. 
Ett av dem är makt. Dels makt i form av möjligheten att sätta dagordningen för 
vilka frågor som diskuteras och vilka beslut som tas. Dels makt över 
tolkningsföreträdet, det vill säga avgöra vad som är möjligt att ifrågasätta och vad 
som är så normalt att det nästan inte går att benämna.53 
 
Att definiera ett policyproblem, det vill säga ett problem (skapat av samhället) som 
ska lösas med hjälp av politisk styrning, handlar om att beskriva kollektiva 
problem eller utmaningar som måste lösas. Det handlar också att mobilisera andra 
att se på ett problem och dess lösningar på ett specifikt sätt. Det vill säga 
policyproblem är socialt och politiskt skapade. För att kunna utvärdera ett 
policyproblem måste definitionen av policyproblemet uppmärksammas. Ett sätt att 
göra det är därför att undersöka vem som har makten att definiera policyproblemet 
och vem som har möjlighet att styra implementeringen av en policy. Om enbart den 

                                                      
52 Alnebratt, Kerstin och Rönnblom, Malin, 2016. 
53 Rönnblom, Malin, 2014. 
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formella maktstrukturen studeras finns det en risk att det inte går att förstå vad som 
egentligen händer.54  
 
Den mer konventionella policyanalysen utgår från att politiken svarar på problem i 
samhället som redan finns där. Det innebär att samhällsproblemen finns utanför det 
politikiska görandet och att det är politikens uppgift att lösa dem. Det innebär att 
politiken reagerar på och föreslår åtgärder för att komma tillrätta med problem i 
samhället. En annan utgångspunkt för policyanalys är att de problem som politiken 
ska lösa också skapas av politiken55, det vill säga att det är de lösningar som 
föreslås som skapar problemet.56 Om en åtgärd till exempel handlar om att minska 
bilåkandet så är det problem som implicit skapas och synliggörs att vi åker för 
mycket bil, inte resursåtgången att tillverka bilar osv.  Eller om vi ska bygga 
hållbara städer så är problemet att städerna inte är hållbara, inte hur resurser 
fördelas.  
 
När det saknas en problemanalys för en insats kan det officiella policyproblemet 
rekonstrueras för att insatsen ska kunna utvärderas. Anders Hanberger ger ett 
exempel från en utvärdering där policyproblemet för en insats har rekonstruerats.  
Det officiella policyproblemet definierades då: ”hur ett medicinskt 
informationssystem kan skapas för att stärka (empower) medborgarna”57. När de 
olika intressenternas strategier och uppfattningar sedan granskades visade det sig 
att det även gick att rekonstruera ett inofficiellt policyproblem utifrån 
intressenternas fokus och handlande. Det inofficiella policyproblemet definierades: 
”hur ett informationssystem kan skapas och institutionaliseras”. Den del i det 
officiella policyproblemet som handlade om hur medborgarna skulle stärkas hade 
fallit bort längs vägen. Det kan alltså finnas olika policyproblem som vägleder en 
process, vilket kan skapa otydlighet i vilken riktning processen är på väg. I 
exemplet ledde de dubbla policyproblemen till problematik kring 
implementeringsprocessen som härleddes till; avsaknaden av problemanalys, 
olämplig organisering för implementering av projektet och användning av för 
sofistikerade tekniker.58  
 
Enligt Ann Öhman-Sandberg är drivkraften bakom policydrivna projekt och 
program ofta problem grundade i behov som uttrycks på institutionell eller 
samhällelig nivå59. Och det inte är självklart att det som uppfattas som ett problem 
på dessa nivåer motsvaras av ett upplevt behov av dem som antas berörda av 
problemet. Det innebär att om policydrivna insatser ska utgöra ett stöd för att 

                                                      
54 Hanberger, Anders, 2001. 
55 Se till exempel Carol Bacchi ”What’s the problem represented to be”.  
56 Rönnblom, Malin, 2014. 
57 Hanberger, Anders, 2001, s. 54. 
58 Hanberger, Anders, 2001. 
59 Öhman Sandberg, Ann, 2014.  
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hållbart realisera en policys intentioner, behöver insatsernas resultat inte bara svara 
mot de behov som har formulerats på institutionell eller samhällelig nivå. De måste 
också svara mot behov som uppfattas i de verksamheter där utvecklingen eller det 
förändrade beteendet förväntas ske.60  
 
Utvärdera effekter på flera nivåer 
I den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2012 ”Steg på vägen”61, definierades 
miljökvalitetsmålens olika delar geografiskt och i tid, se figur 15. Ju kortare tid till 
ändrat tillstånd desto tydligare koppling mellan orsak och verkan av genomförda 
åtgärder. Den stora geografiska och tidsmässiga spridningen visar på målens 
komplexitet. Att definiera målen geografiskt och i tid ger ett stöd för att identifiera 
vilka typer av styrmedel och åtgärder som behövs för de olika 
miljökvalitetsmålen.62   
 

 
Figur 15: Miljökvalitetsmålens placering geografiskt och i tid till önskat miljötillstånd baserat på 
deras preciseringar63, dvs. placeringen beror på preciseringens lydelse.  Figuren visar hur 
tillståndet i miljön definieras geografiskt (regionalt, nationellt och i EU/internationellt) i 
miljökvalitetsmålen, och i vilken utsträckning tid har betydelse för att uppnå det önskade 
tillståndet.  
 
Inom offentlig verksamhet satsas det stora summor på att finansiera projekt som 
syftar till att uppnå mål som uttrycks i policyer. Policydrivna projekt är tänkta att 
leda till att målen uppnås genom att lösa vad som uppfattas vara samhälleliga 

                                                      
60 Öhman Sandberg, Ann, 2014. 
61 Naturvårdsverket, 2012, Rapport 6500. 
62 Ibid. 
63 Ibid.  
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problem eller behov. För att uppnå strukturförändrande effekter på regional och 
nationell nivå och effekter på verksamhetsnivå krävs även insatser på flera nivåer.  
 
Figur 16 visar på relationen mellan insatser och effekter i flernivåstyrda satsningar 
som syftar till strukturell förändring på flera nivåer i samhället.64 Några centrala 
dimensioner för att uppnå strukturförändring65 inom ramen för policydrivna projekt 
är aktivt delegerat ägarskap, utveckling i riktning mot en delvis delad vision, 
kunskap om innehållsfrågan och behovsstyrd utveckling som tar hänsyn till de 
olika nivåerna.66  
 

 
Figur 16: Flernivåstyrd strukturförändring67. Figuren illustrerar relationen mellan insatser på olika 
nivåer och effekter i form av strukturella förändringar på olika nivåer.  
 
För att mål ska vara styrande behöver de bakomliggande problem som motverkar 
att målen uppnås kunna lösas inom det organisatoriska systemet. Miljöproblemen 
kan inte lösas inom miljömålssystemet. Att uppnå de nationella miljömålen är till 
stora delar beroende av andra politikområden, internationellt arbete och arbete som 
genomförs på lokal nivå och i den privata sektorn. Vilka problem och drivkrafter 
som ger upphov till miljöproblemen kan te sig olika på olika nivåer i samhället. 
Det skriver bland annat Magnus Larsson och Anders Hanberger, som menar att 
miljömålssystemet förutsätter att miljömål som sätts på lokal nivå och inom den 
privata sektorn kopplar ihop med de nationella målen. De mål som är satta på lokal 
nivå och i den privata sektorn är främst svar på de miljöproblem som de upplever i 

                                                      
64 Öhman Sandberg et al., 2015. 
65 En strukturförändring innebär enligt Öhman-Sandberg (2014) att den organisation som har upprättat 

en policy tar ett aktivt ansvar för att det ska vara möjligt att genomföra resultatet av projektets 
utvecklingsarbete. 

66 Öhman Sandberg, Ann, 2014.  
67 Något omarbetad figur från Öhman Sandberg et al., 2015. 
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förhållande till den kontext de befinner sig i, inte med utgångspunkt i de nationella 
miljömålen.68   
 
Att definiera mål geografiskt och i tid samt visa på relationen mellan genomförda 
insatser och strukturella effekter på olika nivåer kan ge ett stöd till analys och 
utveckling av styrmedel. Att studera relationen mellan insatser genomförda på 
olika nivåer och när i tiden effekter av de genomförda insatserna blir synliga i 
naturmiljön (se figur 17) kan ge ytterligare stöd i sådana processer.  
 

 
Figur 17: Figuren visar relationen mellan genomförda insatser av aktörer på olika nivåer och när i 
tid insatserna visar på effekt i naturmiljön. Vidareutvecklad figur från ”Steg på vägen”69 och 
”Utvärderingar i flernivåstyrda projekt”70. 
 
I Naturvårdsverkets redovisning av den fördjupade utvärderingen av miljömålen 
2015 ”Styr med sikte på miljömålen”71 definierades olika styrmedel utifrån vilken 
typ av åtgärder de styr mot: att främja och förebygga, miljöanpassa eller 
kompensera. Det konstaterades att fokus bör vara att främja och förebygga genom 
att lägga vikt vid de bakomliggande drivkrafterna till miljöpåverkan; såsom 
normer, värderingar, konsumtionsmönster och ekonomiska incitament.72 Analyser 
av genomförda insatser på olika nivåer, med effekter på olika nivåer med olika 
tidsperspektiv skulle kunna stärkas ytterligare genom att även studera vilken typ av 
åtgärder olika styrmedel styr mot och varför, se figur 18 (nedan).  

                                                      
68 Larsson, Magnus och Hanberger, Anders, 2016. 
69 Naturvårdsverket, 2012, Rapport 6500. 
70 Öhman Sandberg et al., 2015. 
71 Naturvårdsverket, 2015, rapport 6666. 
72 Ibid. 
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Figur 18: Styrning mot olika typer av åtgärder73. Figuren visar olika styrmedel utifrån vilken typ av 
åtgärder de styr mot: att främja och förebygga, miljöanpassa eller kompensera. För att ställa om 
samhället i en tydligt miljöfrämjande riktning behöver vi satsa mer på att förebygga att 
miljöproblem uppstår. 
 
Miljömålskartläggning 
En annan metod för att tydliggöra sambanden mellan orsak och verkan i komplexa 
sammanhang är målkartläggning. Inför den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2015 genomförde Enheten för utvärdering ett projekt med 
miljömålskartläggning. Syftet var att visa på ett arbetssätt som kan användas till 
stöd för att identifiera tydliga avgränsningar i varje mål, men även för att se vad 
som är orsak och verkan. I arbetet ingick att undersöka det centrala för respektive 
miljökvalitetsmål samt att använda kartläggning av orsak och verkan mellan det 
önskade miljötillståndet och de aktiviteter som påverkar det.  Externa faktorer och 
globala trender som påverkar möjligheten att nå målen var också av intresse i 
kartläggningen. Miljömålskartläggning ska ses som ett verktyg för att identifiera de 
nyckelfaktorer som är drivande – för eller mot – uppfyllelsen av ett miljömål. Att 
identifiera ”målet med målet” och föreslå uppföljningsmått/indikatorer som både 
mäter förändring över tid och vad det är som driver dessa förändringar, skapar 
förutsättningar för att se hur långt miljöarbetet kommit för att uppnå målen, samt 
vilka faktorer som påverkar möjligheten att nå dit.74 
 
 

                                                      
73 Naturvårdsverket, 2015, rapport 6666. 
74 Naturvårdsverket, 2016, Miljömålskartläggning – ett verktyg för uppföljning.  
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4. Vad kan förbättras inom analys 
och utvärdering? 
I det här kapitlet sammanfattas och lyfts de mest framträdande lärdomarna från 
projektet ”Kompetenshöjande insatser i utvärdering och analys”. Här ges även 
förslag på olika sätt att stärka och förbättra arbetet med analys och utvärdering.  
 
Skapa kopplingar mellan mål och verksamhet 
Att planera enligt modellen för verksamhetslogik är i sig ett analysarbete, det 
handlar om att ställa sig frågor som:  

• Vad ska vi uppnå, vilket tillstånd? Varför, vilket problem ska vi lösa? 
• Hur skapar vi en förändring i riktning mot det önskade tillståndet? Vilka är 

målgrupperna för förändringen? 
• Hur vet vi att vi har uppnått målet? Vad indikerar det och hur mäter vi det? 
• Vad ska vi kommunicera, till vem och varför? 

Det är ett avgränsande, systematiserande och analyserande arbete för att skapa 
logik mellan mål och det som ska göras.  
 
Att verksamhetsplanera (för resultat) utifrån verktyget verksamhetslogik är en bra 
grund för att kunna följa upp, analysera och utvärdera för att styra och utveckla 
verksamheten. Verktyget ger även grund för att kommunicera relevanta resultat. 
Det är ett analyserande arbete som är nödvändigt inte bara för de stora dragen i 
verksamheten, utan även när de gäller enskilda projekt eller insatser. Idag saknas 
ofta tydliga kopplingar mellan mål och verksamhet, särskilt för mål på längre sikt. 
Till exempel att implementera en lag, vad är det för effekter i förvaltning och miljö 
som lagen ska bidra till? Vilket mål ska det bidra till att uppnå och hur? 
 
Behovet av att prioritera lyfts ofta inom Naturvårdsverket. Att prioritera handlar 
om att systematisera, analysera och värdera. Om det finns transparenta underlag 
med tydlig koppling mellan orsak och verkan är det dels lättare att ta välgrundade 
prioriteringsbeslut, dels lättare att motivera och kommunicera beslut om vad som 
ska prioriteras respektive inte prioriteras. Att inte prioritera och avgränsa är också 
det en prioritering, men en prioritering som varken skapar transparens eller 
vägledning. I modellen för ett ledningssystem visualiseras kopplingen mellan 
intern kontroll, uppföljning, utvärdering och prioritering med pilen ”förbättring”, se 
figur 1. 
 
Organisera för analys- och utvärdering  
Med den nya inriktningen av verksamhetsplanering och resultatanalys på 
Naturvårdsverket skapas goda förutsättningar att identifiera och definiera  
analys- och utvärderingsbehov samt lägga grunden för att utvärdera mot uppsatta 
mål. Att planera med verksamhetslogik utifrån önskade resultat stödjer tydlighet i 
orsak-verkan kopplingar mellan uppsatta mål och den verksamhet som bedrivs. Det 
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ger också tillfälle att diskutera vilken utveckling olika delar av verksamheten står 
inför som kan vara av värde att utvärdera och ta med lärdomar från i det fortsatta 
arbetet. I samband med att resultatuppföljning och resultatanalys genomförs finns 
goda möjligheter att upptäcka kunskapsluckor och behov av att gå djupare i olika 
frågor för att kunna utveckla miljöarbetet framåt. I dessa processer skulle därför 
med fördel olika analys- och utvärderingsbehov kunna identifieras.  
 
Att samverka med andra analyskompetenser inom myndigheten för att identifiera 
och prioritera analysbehov ser utvärderarna som en viktig väg framåt. Utvärderarna 
på Enheten för utvärdering ser även ett behov att få en överblick av det samlade 
behovet av strategiska analyser inom Naturvårdsverket.    
 
Med analys- och utvärderingskompetens närvarande i olika sammanhang och i 
olika processer för planering för genomförande av en insats eller 
uppföljning/utvärdering av en insats eller verksamhet kan dessa kompetenser stärka 
utveckling och lärande.  
 
Planera för att utvärdera för större effekt 
Möjligheten att följa upp och utvärdera resultat av en insats eller projekt skulle 
stärkas om en utvärderingsplan inkluderades i projektplaneringen. Om en 
utvärderingsplan läggs upp i början av en insats är det möjligt att redan då rigga för 
datainsamling under insatsens gång. För många insatser ingår det i uppdraget att 
insatsen eller verksamheten ska utvärderas, men idag påbörjas upplägg och 
planering av utvärderingen ofta i slutet av insatsen.  
 
En del av ett sådant förfaringssätt är att inledningsvis upprätta en verksamhetslogik 
med en tydlig orsak-verkan koppling mellan uppsatta mål och de effekter och 
prestationer som projektet ska leverera. En sådan kedja skapar förutsättningar för 
styrning, men också för att kunna identifiera kunskaps- och utvecklingsbehov längs 
vägen. Det kan handla om behov av att utvärdera samverkansprocesser eller vilka 
effekter projektet har lett till och varför, för lärande under insatsen gång eller inför 
kommande insatser.  
 
Klargör syften och tydliggör nivåer  
För att kunna hitta rätt utvärderingsfrågor och värdekriterier är det viktigt att det 
finns ett tydligt syfte med utvärderingen (vem som ska använda den och till vad). 
Det är beställaren av en utvärdering som ytterst är ansvarig för att definiera vem 
som ska använda utvärderingen och till vad den ska användas. Det handlar om 
vilken nivå som ska agera eller vilka aktiviteter som ska initieras av utvärderingens 
resultat. Utvärderingens resultat kan vara av intresse internt, för medarbetare 
och/eller chefer, för externa samverkansaktörer eller för beslutsfattare. Beroende på 
syftet med utvärderingen är det olika typer av utvärderingsfrågor som behöver 
ställas, olika analyser som måste göras och kommunikationen och presentationen 
av resultatet behöver anpassas till mottagarens behov.   
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Styrning och genomförande av miljöarbetet sker allt mer i samverkan mellan 
aktörer på skilda nivåer. Det sker genom fleråriga insatser där olika politikområden 
berörs och med förväntan om effekter med varierande tidsram och på olika nivåer i 
samhället. Det innebär att det behövs en variation av metodologiska och analytiska 
perspektiv för att de utvärderingar som genomförs ska kunna utgöra underlag för 
styrning och utveckling av arbetet.    
 
Ytterligare utvecklingstankar för utvärderare 
I de utvärderingar som Enheten för utvärdering genomför används enskilda eller 
olika kombinationer av de värdekriterier som presenteras i denna rapport. Det är 
främst mål och teoretiska värdekriterier som används, även antaganden har använts 
som värdekriterier. Antaganden som värdekriterier skulle vara intressant och 
lärorikt att använda vid fler tillfällen. Det skulle synliggöra vilka antaganden som 
ligger bakom olika orsak-verkan kopplingar mellan genomförandet av en insats och 
förväntade effekter av samma insats. Kategorierna professionella kriterier, kriterier 
utifrån intressenter och kulturella värden används sällan eller inte alls som 
värdekriterier inom Enheten för utvärdering. Vilka kriterier som används och 
varför är frågor som behöver ställas med jämna mellanrum av såväl utförare som 
beställare av utvärderingar. Detta för att få syn på vad som analyseras och 
utvärderas och vad som inte analyseras och utvärderas, och varför.  
 
Värdekriterier används som utgångspunkt när resultatet av utvärderingens 
datainsamling analyseras. I utvärderingarna som genomförs på Naturvårdsverket 
analyseras resultatet mot värdekriterierna med fokus på till exempel styrkor och 
svagheter, och orsaker bakom företeelser. Utifrån detta presenteras förslag på 
utvecklingsmöjligheter för att stärka processer och få större effekt av miljöarbetet. 
Det är mer av en övergripande och generell bedömning utifrån värdekriterierna än 
en värdering med grader och rangordning. Beroende på vad utvärderingen ska 
användas till kan det i vissa fall vara eftersträvansvärt att diskutera och använda sig 
av ett mer graderande förhållningssätt. I andra fall krävs inte den detaljnivån för att 
kunna ta de beslut eller göra de förändringar som behövs för att utveckla 
miljöarbetet.    
  
Även om det i planeringen av en insats saknas kopplingar mellan mål och 
verksamhet kan en utvärderingsrapport ge stöd i det fortsatta arbetet genom att 
sätta in det som utvärderas i en kontext med övergripande mål. Det ger inte 
fullständiga orsak-verkan kopplingar, detta kan endast de ansvariga för 
verksamheten visa på, men det kan ge ett underlag och stöd i ett fortsatt arbete i 
den riktningen.  
 
Beskrivning av kontext och användningen av olika begrepp och ord har betydelse 
för hur företeelser tolkas och förstås. Hur utvärdering beskrivs och vilka ord som 
används signalerar till exempel vad utvärdering är och hur det kan användas. Om 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6747 
Gör vi rätt saker på rätt sätt? Att använda utvärdering för strategiskt miljöarbete 

 

 43 

utvärdering beskrivs som något som genomförs i efterhand är det troligen en sådan 
roll det får i en verksamhet.  
 
Det är värdefullt att som utvärderare ha ett kontinuerligt samtal med olika 
verksamheter kring vilket kunskapande och lärande som utvärdering bidrar med, 
hur problemen som en utvärdering ska studera framställs och vilka värdekriterier 
som ska väljas för bedömning, och varför. Det kan handla om vem som har 
agendan att lyfta frågor, ur vilket perspektiv och med vems behov i fokus. Som 
beskrivits tidigare i rapporten kan till exempel policys studeras med utgångspunkt 
att politiken ger ett svar på ett problem som finns i samhället, eller att politiken, i 
upprättandet av en policy samtidigt definierar och på det sättet även skapar 
problemet. 
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Gör vi rätt saker 
på rätt sätt?
Att använda utvärdering 
för strategiskt miljöarbete

Utvärdering är ett tillgängligt och ändamålsenligt 

verktyg för ett strategiskt miljöarbete. 

Den här rapporten innehåller bland an-

nat verktyg och arbetsmetoder för att använda 

utvärdering i strategiska beslut och utveckling av 

insatser och verksamhet. I rapporten presenteras 

också olika perspektiv och ingångar att inspireras 

av och beakta när miljöarbete med komplexa för-

utsättningar ska utvärderas.  

Några av de lärdomar och förbättringsmöjlig-

heter som presenteras i rapporten handlar om att 

skapa kopplingar mellan mål och verksamhet, 

organisera för analys och utvärdering samt om att 

planera för att utvärdera för att nå större effekt. 

Genom att skapa en tydlig orsak-verkan koppling 

mellan mål och verksamhet, ytterst miljömålen, 

läggs en grund för att kunna följa upp och utvärdera 

effekter (gör vi rätt saker) och processer (gör vi 

saker på rätt sätt). 
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