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Förord 
 
I en värld där alla tvingas vända och vrida på argument och statistik för att få fram sitt 
budskap blir det än viktigare för myndigheter att ansvara för att ta fram data och 
statistik som kan sägas representera en någorlunda opartisk världsbild och som 
medborgarna kan gå till för att få sina frågor tillfredsställt belysta.  
 
En annan iakttagelse är att det inte finns några gyllene regler för vad data och statistik 
ska innehålla och hur den kan presenteras. De avgjort viktigaste framgångsfaktorerna 
för att göra datan tillgänglig för en bredare målgrupp med intresse för hälsorelaterad 
miljödata, är att innehåll och presentation är aktuell, visuell och konsekvent 
strukturerad och presenterad. Igenkänning är den avgörande faktorn för att snabbt 
sätta sig in i ett databaserat sammanhang. Sedan finns många sätt att göra data mer 
tillgänglig och kommunicerbar.  
 
Dessa iakttagelser är i linje med dem som presenterades i rapporten Användaranalys 
av Naturvårdsverkets miljöstatistik 2008-01-24.  
 
Nulägesanalysen av Datavärdskapet för Hälsorelaterad miljöövervakning genomfördes 
under november 2008 till januari 2009 och färdigställdes och presenterades i februari 
2009. Joakim Lind på Cloudberry Communications AB var huvudkonsult för uppdraget 
som genomfördes tillsammans med Madelene Kornfehl och Ylva Grauers Berggren. 
Rapporten har färdigställts av Joakim Lind med hjälp av Lovisa Fredriksson.   
 
 
Joakim Lind 
Mobil: 0709-286973 
E-post: joakim.lind@cloudberry.se  
 
Stockholm den 27 februari 2009 
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Syfte och övergripande sammanfattning 
 

Syftet med denna analys av datavärdskapet för hälsorelaterad miljöövervakning är att 
ge underlag som fungerar som stöd för vidareutveckling av datatillgänglighet, 
presentationsformer och kommunikation av hälsorelaterad miljödata. Vidare 
undersöker den vilket behov användarna har av statistikpresentationer och 
datasammanställningar idag och i framtiden, samt hur presentationer av data ska 
utformas för att olika målgrupper ska kunna tillgodogöra sig informationen. 
 
Naturvårdsverket avgränsade målgrupperna till följande: 
Nyckelpersoner som arbetar inom området hälsorelaterad miljöinformation  
Studenter  
Journalister 
 
Användaranalysen genomfördes i form av djupintervjuer med nyckelpersoner och 
journalister samt en fokusgrupp med studenter. Djupintervjuerna har genomförts per 
telefon. 
 
Användaranalysen kan sammanfattas i följande övergripande intryck:  
 
Nyckelpersonerna kan delas upp i två kategorier. Dels de som levererar in data till 
datavärden och dels de som konsumerar data i olika syften. Generellt kan sägas att de 
som konsumerar data och statistik från datavärden har större intresse av, och mer 
åsikter om, hur datavärdskapet kan utvecklas än de som levererar in data till systemet.  
 
Vidare kan de nyckelpersoner som konsumerar data delas in i minst två kategorier.  
Dels en grupp som består av forskare som många gånger har behov av att fördjupa sig 
i rådata, och dels en grupp av experter som framförallt använder aggregerad data, 
rapporter och statistik. Den senare gruppen är de som hittills främst använt data så 
som den presenteras hos datavärden.  
 
Journalister påverkas i hög utsträckning av medieaktuella miljöfrågor. Det är viktigt för 
målgruppen att Hälsorelaterad miljödata presenteras på ett enkelt och lättillgängligt 
sätt. Informationen skall vara kortfattad och uttrycka trender och förändringar i 
statistiken men det skall alltid finnas en länk till rapporternas helhet.  
 
Liksom forskarna är studenterna specialiserade inom sina respektive miljöområden. De 
är i huvudsak intresserade av att använda Hälsorelaterad data som referensmaterial 
för studier och forskning, och det är därför viktigt att det snabbt ger en generell men 
samtidigt komplett överblick.  
 
Stockholm den 23 februari 2009 
 
Joakim Lind 
Cloudberry Communications AB 
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1. Inledning 

1. 1. Bakgrund 
 

Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram och tillhandahålla miljödata och miljöstatistik ska 
utgå från användarnas behov. Statistiken och hur denna presenteras ska vara baserad 
på en dialog med användarna. Viktiga målgrupper för hälsorelaterad miljödata har 
identifierats och en användaranalys ska ge underlag för vidareutveckling av 
datavärdskapet.  
 
För att miljöövervakningen skall kunna uppfylla ställda krav på att utgöra ett viktigt 
instrument i miljövårdsarbetet är tillgänglighet och snabb leverans av kvalitetssäkrade 
data ett absolut krav. För att lösa detta behov har Naturvårdsverket inrättat ett system 
med s.k. datavärdar. En datavärd har som huvuduppgift att kvalitetskontrollera, lagra, 
tillgängliggöra och arkivera data.  
 
Datavärd för Hälsorelaterade miljödata är Institutet för Miljömedicin vid Karolinska 
Institutet i Solna.  
 
Naturvårdsverket gav i november 2008 Cloudberry Communications i uppdrag att 
genomföra ett antal intervjuer med journalister och nyckelpersoner inom området samt 
genomföra en fokusgrupp med studenter för att få fram uppgifter om: 
 

• På vilket sätt kan tillgängligheten av data förbättras? Behöver man kunna 
ladda ned data, och på vilket sätt? 

 

• Hur publikationer/rapporter inom ämnesområdet bör göras tillgängliga. 
Idag finns en förteckning över publikationer på datavärdens webbplats. Hur 
fungerar den? Efterfrågar användarna något annat?  

 

• Vilka är de viktigaste användningsområden av data och statistik inom 
hälsorelaterade miljödata för användarna? Behöver man tillgång även till 
data från andra ämnesområden i anslutning till hälsodata? 

 

• Vilket behov av statistikpresentationer och datasammanställningar 
användarna har idag och i framtiden? 

 
• Hur ska presentationer av data och statistik utformas för att olika 

målgrupper ska kunna tillgodogöra sig dem? 
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1. 2. Målgrupper, metod och genomförande 
Naturvårdsverket hade på förhand identifierat och avgränsat tre huvudsakliga 
målgrupper för statistiken och för detta uppdrag: 
 
Nyckelpersoner: forskare, specialister och sakkunniga inom Hälsorelaterad 
miljöövervakning. journalister, studenter och doktorander  
 
Uppdraget genomfördes med 20 djupintervjuer. 16 av dessa var med experter och 
nyckelpersoner, och fyra med journalister. Vidare genomfördes en fokusgrupp med 
studenter och doktorander. 

Djupintervjuer med nyckelpersoner 

 

Inför uppdraget försåg Naturvårdsverket Cloudberry med en lista på nyckelpersoner 
som Naturvårdsverket kontaktade med e-post innan intervjuerna påbörjades. E-brevet 
från Naturvårdsverket innehöll bakgrund och syfte med intervjuerna. Efter att e-brevet 
gått ut kontaktade Cloudberry nyckelpersonerna för att boka tid för intervju.  
 
Djupintervjuer genomfördes med nyckelpersoner som antingen arbetar med att 
leverera in data till datavärden eller som använder data och statistik. Samtliga hade 
erfarenhet av, eller kände till, datavärden Institutet för Miljömedicin (IMM).  
 
Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide som tagits fram i nära samråd 
med Naturvårdsverket (bilaga 1). Intervjuguiden var utformad så att nyckelpersonerna 
kom att prata fritt, ostört och spontant. Följdfrågor ställdes utifrån den riktning intervjun 
gick. Intervjuaren roll var att försiktigt styra diskussionen och komma med fördjupande 
frågor.  
 

Representerade universitet, institut och myndigheter:  
 

• Forskare, Lunds Universitet                   

• Handledare, Yrkesmedicinska Kliniken i Lund 

• Forskare, Chalmers 

• Forskare, IMM Karolinska 

• Forskare, Stockholms Universitet 

• Toxikologi, Stockholms Universitet 

• IMM, Karolinska Institutet 

• Umeå Universitet 

• Miljömedicin, Umeå Universitet 

• Socialstyrelsen 

• Biolog, Landstinget i Östergötland 

• Projektledare Miljöförvaltningen, Stockholms Stad 

• Hälsofrågor, Naturvårdsverket 

• Kemikalieinspektör, Kemikalieinspektionen 

• Utförare, Livsmedelsverket 

• Miljösamordnare, Länsstyrelsen Skåne 
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Djupintervjuer med journalister 

 

Inför journalistintervjuerna identifierades journalister som bevakar och skriver om hälsa 
och folkhälsa och kan ha haft anledning att söka bland Hälsorelaterad miljödata. Det 
visade sig dock svårt att finna journalister som använt sig av informationen hos 
datavärden. Av de nio kontaktade journalisterna var det endast en som kände till 
datavärden och som hade refererat och intervjuat forskare från IMM inför 
intervjukontakten.  
 
Cloudberry intervjuade fyra vetenskapsjournalister som alla skriver om forskning och 
hälsa. De intervjuade är journalister på följande media:  
 

• Läkartidningen,  

• Medicinsk Vetenskap  

• Vetenskap och Hälsa  

• www.forskning.se.  

 

Som för nyckelpersonerna genomfördes intervjuerna med hjälp av den intervjuguide 
som tagits fram (bilaga 1).  
 

Fokusgrupper med studenter 

 

Fokusgruppen, som genomfördes den 22 januari 2009, bestod av studenter och 
doktorander inom följande områden och institutioner: 
 

• Kvinnlig student som gjorde sitt examensjobb inom ekotoxologi vid 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet 

• Kvinnlig doktorand inom genetisk biologi vid Stockholms universitet. 
Disputerade med en avhandling om miljögifter 

• Manlig student som gjorde sitt examensarbete inom analytisk kemi vid 
Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet 

• Kvinnlig student som gjorde sitt examensarbete inom marin ekotoxologi vid 
institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet 

• Manlig student inom biogeologi vid Stockholms universitet 

• Kvinnlig forskare inom TBE-virus 

 

Fokusgrupper är bra att använda sig av då man vill få igång en diskussion bland 
deltagarna, och passar därför bra för detta syfte. Inför fokusgruppstillfället hade 
deltagarna fått i uppgift att gå igenom för sidorna där hälsorelaterade miljödata 
presenteras och skaffa sig en uppfattning om dessa.  
 
Deltagarna ombads utgå från varje sida, fundera över vad som var möjligt att säga 
utifrån statistiken och också besöka några andra undersidor för att få en uppfattning 
om hur det är att leta sig till sidan och därifrån. Det vill säga, dels fundera på vad de 
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tyckte om den enskilda sidan och vad de tyckte om sidan som del i webbplatsens 
kringliggande sidor.   
 
Ytterligare en student intervjuades enskilt då hon inte hade möjlighet att medverka i 
fokusgruppen.  
 

Referenssidor 

 

Inför intervjuer och fokusgrupp ombads deltagarna att gå in på fem hemsidor för att 
bilda sig en uppfattning om sidornas innehåll, presentation och tillgänglighet.  
De uppmanades gå in på sidan och bedöma material och tillgänglighet på sidan och 
även undersöka undersidor och vidarelänkningen till andra sidor - exempelvis hur det 
är att ta sig från Naturvårdsverkets hemsida eller Miljömålsportalens sida för indikatorer 
till datavärden.  
Den primära sidan för intervjuerna var sidan hos datavärden för Hälsorelaterad 
miljöövervakning (IMM på Karolinska Institutet). Det är utveckling av den sidans 
innehåll, presentation och tillgänglighet som uppdraget primärt syftar till.  
Andra sidor med direkt koppling till datavärden är Naturvårdsverkets Tillståndet i miljön 
och Miljömålsportalens indikatorer som kan relateras till hälsodata inom 
miljöövervakning. Det är sidor som kan användas för att utveckla tillgängligheten av 
hälsodata.  
 
IMM | Miljöövervakningsdata | Hälsorelaterad miljöövervakning 

http://www.imm.ki.se/Datavard/index.htm   

Naturvårdsverket | Tillståndet i miljön 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon 

Miljlömål.nu | Miljöföroreningar i modersmjölk 

http://miljomal.nu/Pub/Indikator.php?MmID=4&InkID=Kem-62006-
KEMI&LocType=CC&LocID=SE 
 

Utöver dessa tre sidor ombads de intervjuade ge exempel på andra sidor som kan 
fungera som förebilder när det gäller att presentera och göra data och statistik 
tillgänglig. Som exempel på sådana sidor fick deltagarna två exempel:  
 
Stockholms miljöbarometer 

http://www.miljobarometern.stockholm.se/ 

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund 

http://slb.nu/lvf/ 
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2. Användningsområden av data och statistik från 
datavärden  
 

Det var ett fåtal av de intervjuade som inför undersökningen överhuvudtaget hade 
besökt sidan för Miljöövervakningsdata - Hälsorelaterad miljöövervakning 
(datavärdsidan) inför intervjuerna. De två som hade använt data eller rapporter från 
sidan var experter på myndigheter.  
 
Som kuriosa kan nämnas att det på sidan finns en besöksräknare som den 23 
december 2008 visade 4 974 besökare sedan den 1 april 2003. 
 

2.1. Forskare och experter 
 

Behovet av data, statistik och presentationer varierar stort mellan de olika personerna 
beroende på om de var användare av data och statistik eller om de levererade in data 
till datavärden. Det beror också på om de är forskare eller om de arbetar utifrån 
materialet på myndigheter.  
 
Majoriteten av leverantörerna lägger inte någon tid på att fundera över hur data 
presenteras på webbplatsen, utan förlitar sig på den samordnare som finns och 
dennes kompetens i att ta hand om inkommande data. Trots detta kunde 
leverantörerna, utifrån de sidor de fått via mejl, ge värdefulla synpunkter i intervjuerna 
på hur datasammanställningar, rapporter och tillgänglighet kan förbättras.  
 
Enligt företrädare hos datavärden har frågan om hur hälsodata kan göras mer 
tillgänglig diskuterats länge mellan de berörda. Några menar att all grunddata ska 
läggas ut och andra att det skulle leda till förenklingar och missuppfattningar. Den 
ansvariga tycker det mesta ligger på sidan och om man är intresserad av grunddata 
kan denna beställas genom kontaktpersoner. Datavärden har hittills arbetat med att 
lägga ut sammanställningar och rapporter.  
 
En viktig målgrupp bland experterna är myndigheter inom exempelvis Socialstyrelsen, 
länsstyrelser och kommun. Dessa hade gärna velat kunna använda och även hänvisa 
till materialet till en bredare publik. Om det ska vara möjligt behöver sidan 
populariseras.  
 
Av personerna i expertgruppen som använder data ingår datainsamling från flera olika 
källor. Det kan exempelvis vara i forskningssyfte, miljögiftsarbete inom länsstyrelser 
eller som utförare av datainsamling på uppdrag av Naturvårdsverket och andra 
myndigheter. 
 
Det var huvudsakligen myndighets- och länsstyrelseföreträdare som kunde tänka sig 
att använda delar eller hänvisa till rapporterna i sitt arbete.  
 
Forskarna är intresserade av att komma åt bakgrundsdata, men emot idén att denna 
skulle läggas ut publikt. Det krävs kunskap för att värdera data och det är betydelsefullt 
att kunna sätta in data i sitt sammanhang. Att beställa data från en ansvarig uppfattar 
några som omständligt, då föredrar man istället en databas som är skyddad med 
lösenord.  
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Det som bör finnas på en publik sida är rapporter med olika svårighetsgrad. Det är 
möjligt att viss begränsad data kan redovisas i tabeller och diagram på samma sätt 
man gjort på miljömålsportalen. 
 
Forskarna tycker att befintligt material är bra rent innehållsmässigt, men mindre 
relevant för dem då de vill åt bakgrundsdata. Forskarna går oftast till vetenskapliga 
tidskrifter och till grunddata och för dem räcker sällan data som den presenteras hos 
IMM. 
 
En forskare inom miljömedicin har ansvaret för att leverera data till sidan, men 
använder den inte själv. När hon inför intervjun besöker sidan tycker hon i stort att den 
är ganska bra, men att hon inte har användning av den i sin forskning. Däremot skulle 
hon kunna uppmana studenter att söka efter ett visst material och då kan sidan bli 
aktuell.  

Statistikbehov idag och i framtiden 

Av nyckelpersonerna som intervjuades är det de som är konsumenter av data som 
uttrycker ett behov av data och statistik idag. Flera vill att data ska presenteras på ett 
jämförbart sätt. De vill att de ska gå att jämföra data och statistik från närliggande 
områden som inte enbart är kopplat till människan. 
  

Jag skulle vilja göra jämförelse med olika djurarter. 
För mig är det viktigt med tillgång till kompletterande data om exempelvis luft och 
sötvatten för att kunna ta fram rätt beslutsunderlag till våra politiker. 

 
Behovet av statistik och datasammanställningar i framtiden kommer enligt samtliga att 
öka. Även de som levererar in data till datavärden och som inte ser något större behov 
idag för egen del, är överens med övriga om att samhället kommer att efterfråga 
lättöverskådliga och lättbegripliga datasammanställningar. 
 
Datasammanställningarna och statistiken behöver åskådliggöras så att alla kan ta del 
av den. För att säkerställa kvaliteten måste data extraheras av proffs och det måste 
finnas tydliga hänvisningar till metadata, så att feltolkningar undviks. 
 

Visa inte bara siffror utan även metadata och vilka analysmetoder som använts 

Jag vill kunna titta på tidstrender och om något händer i en viss målgrupp. 

 

2.2. Journalister 
 

I gruppen ingick vetenskapsjournalister som skriver om svensk forskning och har ett 
intresse av att bevaka rapporter och redovisningar inom hälsorelaterad 
miljöövervakning. 
  
Alla journalister hade behov av hälsorelaterad information, framförallt att få information 
om när nya rapporter släpps. Få av de nio kontaktade journalisterna hade haft behov 
av att gå tillbaka och göra research bland äldre rapporter. 

Tillgänglighet av data och statistik från datavärden 

 

Ingen av de tillfrågade hade tidigare använt eller ens varit inne på datavärdsidan. De 
flesta kände till Institutet för Miljömedicin som en institution på Karolinska Institutet, 
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men ingen hade uppfattat att de på Naturvårdsverkets uppdrag var datavärd för 
Hälsorelaterad miljödata.  
 

Hemsidan är svåröverskådlig.  Om vi tittar på programområden: 
miljögiftssamordning vad är det, vad står beteckningen för och vem är det man 
talar till.  

Det känns som det är myndighetens egen interna struktur som säkert förstås av 
myndigheten själv men är svår för utomstående att förstå.  

Man använder sig av myndighetsspråk som inte riktigt säger vad detta är.  

Gör en mer journalistiskt bearbetad sida och skriv puffar eller korta artiklar om 
innehållet i rapporterna för att göra informationen mer tillgänglig. 

Skriv gärna sammanfattningar av de olika rapporterna. 

Det är bra om ni skriver en sammanfattning av de engelska rapporterna på 
svenska och vice versa. 

 

Alla tillfrågade nämnde att hemsidan behöver en mycket bättre struktur 
 

Sidan behöver bli mer strukturerad. Den känns inte helt genomtänkt. Tittar vi på 
biologiska mätdata är detta publicerade studier eller myndighetsstudier? Viktigt att 
de separerar medicinska studier med myndighetsstudier.  

Jag ser ett behov att få informationen bättre uppdelat, exempelvis dela upp 
information enligt effekter, hälsoeffekter, toxiska effekter och så vidare.  

Ju mer information vi har på webben desto viktigare är det att strukturera den. 

Strukturera informationen och skriv korta sammanfattningar både på svenska och 
på engelska. 

Skriv korta sammanfattningar med länk till originalrapporten. 

Ni har även blandat svenska och engelska vilket gör att man måste söka både 
svenska och engelska.  

 
Enkla nedladdningsbara dokument var ytterligare en punkt som efterfrågades av alla 
tillfrågade. 
 

Jag vill gärna få rapporterna i pdf-format. Att de ligger synliga på 
hemsidan och lätta att skriva ut. 

 

Statistikbehov idag och i framtiden 

Statistikbehoven varierade bland journalisterna. Hälften ansåg att 
behovet kommer att ändras sig medan andra hälften trodde att behovet skulle förbli 
detsamma. 
 

Jag tror att behovet av att återanvända information framförallt 
forskningsinformation kommer att öka. Idag får vi inte upp all information som är 
viktig.  

För mig kommer behovet inte att förändras i framtiden. Jag skriver om 
forskningsrön och har i skrivande stund behov av att få information om intressanta 
förändringar i statistiken och det kommer att vara fortsatt intressant i framtiden. 
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2.3. Studenter och doktorander 
 

Ingen av studenterna kände till IMM sedan tidigare, men menade att den skulle kunna 
vara till nytta i deras studier då den innehåller värdefull information. Några nämnde att 
datan var för grund, och inte gav tillräckligt med information om man var ordentligt 
insatt i ämnet, men att den skulle kunna fungera bra som komplement.  

 

Det ger en överblick (…) jobbar man med det vill man ha mer bakgrund 

Är man proffs vill man ha ännu djupare kunskap 

(student)  

 

Rapporterna upplevdes överlag som mycket bra, de utgjorde bra referensmaterial 
och gav en generell överblick.  

 

Några menade att det vore intressant om namnen på dem som skrivit rapporterna 
länkade till mer information om personen, eller där denne är verksam. En annan 
menade att man skulle kunna göra sidan mer personlig och att på så vis få den att 
vända sig mer till allmänheten 
  

Den här organiseringen efter organiska ämnen och så känns lite tråkig… man kanske 
skulle kunna ha ”är du gravid, kan du tänka på det här” (…) det är kanske en lättare väg 
att ta sig in på (till allmänheten)  
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3. Synpunkter och rekommendationer från 
målgrupperna 
 

Det stod snart klart att majoriteten av de intervjuade aldrig hade använt data eller 
rapporter från datavärden. I dagsläget kände de sig inte heller berörda av data och 
hade svårt att se att de skulle få användning av rapporterna (även om åtminstone 
experterna tyckte rapporterna till sitt innehåll var bra).  
 
Av dessa orsaker kom intervjuerna och fokusgruppen till stor del att handla om hur 
sidan skulle kunna utvecklas. Diskussionerna handlade också om hur materialet skulle 
kunna göras mer tillgängligt för en bredare publik.  
 
Flera av de intervjuade förordar populärblad och efterfrågar lättöverskådliga 
sammanfattningar. Det ska vara lätt för allmänheten att hitta.  
 

Upplevs som rörig och svår att överblicka 

Det spontana intrycket är att sidan uppfattas som rörig och svårnavigerad sida.  
 

Att tillhandahålla all data i en databas där det är möjligt att bryta ner den är svårt. Dels 
har data samlats in från skilda perioder - investeringen för att samla in data och ställa i 
ordningen den är för stor jämfört med vad vi får ut av det och hur många som är 
intresserade av det. 
 

Data kommer många gånger från en förhållandevis liten population och det är 
viktigt att det inte går att identifiera respondenterna… (forskare)  

 

Sidan skapar osäkerhet kring hur aktuellt materialet är 

Många framhöll även vikten av att det ska vara enkelt att navigera i dokumentet, och 
att ta sig vidare till andra sidor. Flera efterfrågade även mer frekvent uppdatering av 
sidan och att fokus lade på mer aktuella frågor. Rapporterna bör ligga i kronologisk 
ordning med den senaste rapporten först, så man som besökare slipper leta och 
snabbt kan hitta det man är ute efter.  
 

Det är ingen logik i hur de har lagt in det (…) någorlunda så att det är äldst överst, 
men det stämmer inte rakt igenom heller… och det är inte på bokstavssortering 
eller någonting. De har bara slängt in det, känns det som. Då vore det snyggast att 
ha senast överst, och sen ha dem i fallande ordning  

(student) 

 

Några av de intervjuade känner sig osäkra om de rapporter som ligger hos datavärden 
är de senaste. I något fall hade en intervjuad funnit statistik på Naturvårdsverkets 
webbplats som antyder att det finns en senare undersökning/ rapport. 
 

Tillgänglighet av data och statistik från datavärden 
 

Flera av de intervjuade efterfrågade en sökfunktion på sidan.  
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Generellt kan konstateras att målgruppen experter tycker att tillgängligheten är 
förhållandevis god på sidan även om det finns åtgärder som kan förbättra den. 
Experterna skaffade sig snabbt en överblick och de känner igen rubrikerna. 
 

Tillgängligheten är fullständigt tillräcklig. Jag vet var jag ska söka. 

Under intervjuerna blev de ombedda att se frågan ur ett lekmannaperspektiv och 
samtliga ansåg utifrån den vinkeln att tillgängligheten var sämre. 
 

Om jag inte arbetat med miljöfrågor så skulle jag inte veta var det finns data att 
ladda ner om exempelvis kadmium i bröstmjölk, vilket kan vara av allmänintresse. 

Om jag t ex hade varit student, så skulle det vara svårt att hitta och förstå 
användningen av det som finns hos datavärden. 

 

Till skillnad från experterna, ansåg både gruppen studenter och journalister att 
tillgängligheten när det gäller att snabbt kunna sätta sig in i ett område och skaffa sig 
en översikt var dålig. Texterna upplevs som byråkratiska och oengagerade. Det var 
några som oberoende av varandra upplevde att sidan tillkommit för att ”bocka av en 
uppgift: !Se nu har vi publicerat data, så nu är de tillgängliga!”. 
 
Det var flera som upplevde både namnet på sidan och webbadressen som onödigt 
långa och svåra att komma ihåg. Hälsorelaterad miljöövervakning blir lätt miljörelaterad 
hälsoövervakning.  
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3.1. Överväganden 

Grunddata eller rapporter – specialiserat eller allmänt 

 

Myndighetsföreträdarna var intresserade av grunddata och såg gärna att denna fanns 
tillgänglig på sidan.  
 
De flesta forskarna som använde data behövde komma åt grunddata och för detta 
syfte använde de inte datavärden på nätet. Två forskare menade att den skulle kunna 
leda till olyckliga övertolkningar och risk för förenklingar. Det är viktigt att data skyddas 
så det inte går att spåra källorna.  
 
Det ska påpekas att dessa forskare uttalade sig om tillgängligheten av hälsodata 
generellt. De menade att det är möjligt att huvuddelen av de hälsodata som 
presenteras på datavärdsidan kan göras tillgänglig, men att det är viktigt att 
myndigheten gör en inledande bedömning av riskerna av att data blir publik.  
 
Några anser att det inte ska finnas så mycket restriktioner för databashanteringen 
medan andra tycker att det är mycket viktigt att det finns en kvalitetskontroll och 
kvalitetssäkring. Datavärdskapet måste hålla aktuella uppgifter. 
 

Det finns alltid risker med feltolkningar, men så är det i ett öppet samhälle.  

 

Forskarna tycker att nivån på rapporterna i princip är bra, de riktar sig till andra 
forskare och de som förstår sammanhangen, men majoriteten av de forskare som 
intervjuades var inte intresserade av rapporterna.  

 
Personer inom myndigheter menar att åtminstone en del rapporter borde vara mer 
lättbegripliga så en intresserad allmänhet kan förstå. Då hade myndigheterna kunnat 
hänvisa till sidan för att få kunskaper.  
 
Det är ytterst sällan journalisterna har anledning att fördjupa sig i data, och de är mest 
intresserade av nyare rapporter och publikationer. De menade att det mesta av 
materialet på sidan var för gammalt för att vara intressant för dem. Däremot kan det 
finnas rapporter som belyser eller kommenterar en aktuell händelse och då är det 
viktigt att de kommer åt materialet via de vanligaste sök- och databastjänsterna. De 
skulle inte gå in på sidan utan sökträff.  
 
Studenterna och doktoranderna hade inte något direkt intresse av rapporterna, men om 
de skulle få det vill de kunna komma åt rapporterna via sök- och databastjänster.  
 
De flesta var överens om att upplägget skulle kunna vara bättre och lättare, och inte 
som nu ”bara tunga rapporter”. Rapportformatet är förvisso ett bra format men i så fall 
enklare mer tillgängliga rapporter som eventuellt kompletteras med data, diagram och 
kartor. 
 

Vilka är målgrupperna?  

 

En av de första synpunkterna som framkom i intervjuer och fokusgruppen, var vem 
sidan riktar sig till. I princip var alla överens om att målgruppen för materialet var 
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otydlig. Det var ingen av de intervjuade som kände sig adresserad eller berörd av sidan 
vid en första anblick.  
 

Målgrupper 

 

På frågan vem eller vilka grupper som borde vara intresserade av sidan under 
förutsättning att den ändrades, nämndes:  
 

• Beslutsfattare 

• Utförande myndigheter 
• Primärvårdspersonal 
• Miljöintresserad allmänhet 
• Forskare 

 

Några studenter menade att sidan även skulle kunna intressera vissa grupper inom 
allmänheten, exempelvis gravida och andra berörda grupper som skulle kunna ha viss 
behållning av innehållet.  
 

En portal med undersidor eller befintliga plattformar?  

 

Eftersom behoven ser olika ut var det flera som föreslog en separat portal för all 
hälsorelaterad miljödata. Från denna portal skulle det sedan gå att finna ingångar till 
andra datavärdar, samt länkar till närliggande eller på något sätt relaterade 
webbplatser som exempelvis Miljöbarometern och Stockholm.se.  
 
Det var också flera, inklusive fokusgruppen, som menade att det räcker med de 
befintliga sidorna; datavärdsidan, Naturvårdsverket och Miljömålsportalen. För att öka 
användbarheten och tillgängligheten borde dessa utvecklas var för sig men också 
integreras. En annan viktig fråga var hur man skulle kunna samarbeta med andra sidor.   
 

Inventera andra plattformar och samarbeten 

Det är flera som tycker att det primära är att skapa ett paraply eller portal för samtliga 
datavärdar och forskningsdatabaser så du lätt kan navigera dig runt och finna de 
datasammanställningar och statistikpresentationer som du är i behov av.  
Flera av de intervjuade tycker att det vore bra om Naturvårdsverket samarbetade med 
andra som exempelvis SND – Svensk Nationell Datatjänst och Vetenskapsrådet, vilka 
båda arbetar med att hitta strukturer för databaser. En av de intervjuade tyckte att en 
direktkontakt med arbetsgruppen för DISC (database infrastructure committee) skulle 
vara på sin plats. 
 

Lägg inte ner alltför mycket tid och resurser själva utan att bolla med andra som 
redan påbörjat ett infrastruktursarbete för databaser.  

Det är viktigt att miljödata ses som en infrastrukturell resurs.  

Det finns en hel del utländska databaser att titta på för att få idéer, till exempel den 
i Parma. 

 

Det är flera som nämnde SCB som en föredömlig sida för att söka och hämta data och 
statistik. 
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3.2. Tillgänglighet, språk och åtkomst från andra databaser 

Aktualitet 

 

Rapporterna som finns tillgängliga på IMM är inte tillräckligt uppdaterade. Jag 
hittade fler rapporter på Naturvårdsverkets webbplats som inte publicerats hos 
IMM. 

 

Webbplatsen anses för ”grund” för dem som är mer insatta i ämnet och för komplicerad 
och för myndighetsmässig för allmänheten. Det är mycket fackspråk som saknar 
förklaringar och hänvisningar, vilket försvårar ytterligare för allmänheten och den 
”vanliga människan”.  
 

Sökbarhet i sökdatabaser och sökmotorer 

 
Sökbarheten behöver bli bättre. PDF- rapporterna behöver vara sökbara också från 
Google. Naturvårdsverket behöver även arbeta med sökoptimering. Det är idag svårt, 
för att inte säga omöjligt, att hitta sidan via sökmotor. Den som söker på Hälsorelaterad 
Miljödata kommer få upp pdf: er från IMMs hemsida, men länken till den aktuella 
portalen visas inte. För att synas i Googles träfflista, borde sidan således 
sökoptimeras.  
 

De databaser studenterna går till idag för att hitta och söka information, och även 
nämner som exempel på sidor med bra tillgänglighet är bland andra PubMed, Web of 
Science, Medline, Google.com/scholar, Scifinder, ToxNet och Kemikalieinspektionen. 
En sak dessa sidor har gemensamt, är att de har en sökfunktion, vilket är något som 
samtliga framhåller som väldigt viktigt och efterlyser på IMM.  

 

Det tänkte jag på, att sidan inte hade någon sökfunktion… för det är faktiskt 
jätteviktigt att man bara kan skriva in det man är intresserad av, söka på ett ord 

(Student)  

 

Språk 

Flera av studenterna tyckte att det var positivt att rapporterna var skrivna på svenska, 
men de var överens om att de även borde finnas tillgängliga på engelska, detta för att 
alla ska kunna ta del av dem. Det är viktigt att datan finns tillgänglig för alla.  
 

Ska man komma åt allmänheten, är det viktigt att informationen är på svenska, i 
första hand.  

Jag skulle säga, kör på båda (svenska och engelska) 

Ett alternativ är ju att man har en engelsk version också, att det finns alternativ. 

(student) 
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3.3. Texter, diagram och kartor  

Skapa intresse och förklara 

De flesta tycker att det är svårt att komma in i sidan. Idag upplevs inledningen som 
byråkratisk och formell. Det är ingen text som lockar in besökaren om hon inte vet vad 
hon är på jakt efter.  
 
De intervjuade efterlyser en introduktion till Hälsorelaterad miljöövervakning. Varför är 
just dessa delprogram utvalda? Finns det andra områden? Hur förhåller sig dessa 
delprogram till varandra och andra program?  
 

Det är viktigt att tacka dem som ställer upp och levererar proverna. Deras insats är 
enormt viktig. Det är också viktigt att allmänheten förstår betydelsen av tillgänglig 
data. Jag funderar just nu på hur man kan formulera ett brev till dem vi fått av. Här 
skulle Naturvårdsverket kunnat ha gjort mer.  

(forskare) 

 

Faktarutor 

Det saknas även faktarutor som till exempelvis delprogram, kolumner, rader och 
begrepp. Faktarutor borde läggas antingen i anslutning till matrisen eller framträda när 
besökaren klickar eller placerar pekaren ovanpå texten.  
 
Några myndighetsföreträdare ville få en tydligare koppling till övergripande 
programområden och hur de faktorer och data som redovisas i en rapport förhåller sig 
till andra data och statistikområden. Det kan vara värdefullt att kommentera samband 
och orsaker.  
 

Saknar möjligheten att se hur delprogrammet eller rapporten förhåller sig till andra 
delprogram och programområden. 

(myndighet)  

Om PCB hade anknytning till diabetes… ökad risk… då hade jag velat ha statistik 
om denna misstänksamhet eller får en kommentar till detta.  

(forskare)  

 

Vidare efterfrågas en ordlista i anslutning till tabellen, exempelvis ”hur uppträder 
kvicksilver” och varför det finns data om detta. Viss data och benämningar som är 
självklara för de flesta forskare, är kanske inte det för allmänheten. Det kan tyckas vara 
en självklarhet för de flesta forskare och för dem som har större intresse för miljöfrågor, 
men även några i denna grupp menar att de skulle kunna ha nytta av en ordlista.  
 
Viktigt är dock att man tänker på att inte överdriva och göra texten för enkel, eftersom 
det då finns risk att man tappar de som är väl insatta i ämnet. Lösningen 
presenterades som hyperlänkar, som de som vill kan klicka på och på så vis ta reda på 
mer. Samtliga i gruppen föredrog hyperlänkar framför pop-up-fönster. Där det är möjligt 
skulle det vara bra att kunna ladda ner filer, bilder et cetera och spara dessa.  
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3.4. Sammanfattningar av rapporterna 
 

Många av de intervjuade efterfrågade en inledande bakgrund som ger en förklaring till 
dataområdet som är begriplig inte bara för forskare och andra som är väl insatta i 
ämnet, utan även för en intresserad allmänhet.  
 
För att få en närmare uppfattning om vad rapporterna handlar om behöver användaren 
idag klicka på länken för att öppna en pdf-fil. För att underlätta tillgängligheten skulle 
det vara värdefullt att få en kort sammanfattning om vad rapporten handlar om utan att 
behöva hämta och öppna upp pdf:en.  
 

Det skulle vara önskvärt att snabbt kunna få en överblick om en rapport innehåller 
det jag behöver utan att behöva gå in i varje rapport. 

 
Upplevs sedan ämnet så pass intressant, kan man själv välja om man vill öppna upp 
hela filen och ta del av hela rapporten.   
 

Tillgänglighet och kommunikation 

 

Samtliga tyckte att tillgängligheten skulle kunna förbättras genom sökfunktioner, 
hyperlänkar i texten/rapporten, faktarutor, ordlistor och sammanställningar. Att ge varje 
rapport en egen sida för att lättare kunna hitta det man söker, var också önskvärt. 
Uppläggningen skulle kunna tänkas vara som i Excel – rapporter med klickbara länkar.  
 
 

Här fick man bläddra ner och det kom långa listor på slutet, och sen kunde man 
inte komma tillbaka utan fick scrolla upp hela vägen för att klicka igen 

 

Kartor och diagram ökar tillgängligheten 

 

I enlighet med en tidigare rapport som Cloudberry presenterade den 24 januari 2008 
om Naturvårdsverkets miljöstatistik menar många att kartor och diagram avsevärt ökar 
tillgängligheten av data och statistik. Det bör dock tilläggas att det är långt ifrån all data 
och alla rapporter som finns på datavärdsidan där det är möjligt att presentera data och 
statistik i diagram och kartform.  
 

Både forskare, experter och studenter skulle om det vore möjligt vilja kunna avgränsa 
sökningarna både geografiskt och tidsmässigt, och på så vis få ut data och rapporter 
inom ett specifikt område under en viss tidsperiod.  
 
Några menade också att det skulle vara värdefullt om det gick att få fram någon slags 
jämförelse med andra länder. Det kan räcka med en länk till sidor där det finns 
jämförande material.  
 

 
Jag vill kunna söka utifrån geografi och tidsserier. 

Lite mer sammanställning och grafer så blir det tydligare...  (KI/IMM) 

Kartor, det är inte så många det gäller, eftersom den mesta data saknar den 
geografiska kopplingen.  
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Hur ligger Sverige till jämfört med andra länder… (SJL) 

 

 

Sök och navigering 

 

De som besökt eller använder sig av webbplatsen saknar en sökfunktion. En 
sökfunktion som indexerar allt material på sidan både webbtext och pdf: er. 
Träffresultaten presenteras i en lista med en sammanfattande text om dokumentet på 
samma sätt som sökresultat redovisas på Naturvårdsverkets hemsida.  
 

Jag saknar en sökfunktion. Detta kan vara en frisökningsfunktion eller en 
strukturerad sökmotor där man söker i kategorier. 

Det är viktigt att man bygger en sökfunktion som följer rekommenderade 
standarder, från exempelvis Verva så att andra sökmotorer kan hitta den 
tillgängliga informationen. 

(journalister)  

 

Sökfunktionen är viktig men om man inte vet vad man söker behöver besökaren 
vägledas på sidan.  
 

Enklare navigering 

 

Idag är sidan alldeles för omfattande och användaren behöver skrolla långt för att få en 
överblick till de olika delprogrammen och vad de innehåller. I fokusgruppen 
rekommenderade deltagarna att tänka mer webbmässigt och istället för skrollbar 
använda flikar som ger en innehållsförteckning som kan underlätta navigeringen på 
motsvarande sätt som exempelvis Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbunds 
meny.  
 

Det är rörigt bland rapporterna hos datavärden. Det är svårt att hitta i den långa 
listan. 

 

Tabeller och kategorisering 

 

För många kunde det ta en stund innan de förstod hur rapporttabellen var uppbyggd. 
Flera uppfattade att rapporterna var uppdelade i underprogram och att dessa låg utan 
någon sortering.  
 
Det hade varit tydligare om det gick att sortera kolumnerna i fallande eller stigande 
ordning beroende på vad som eftersöktes. Några tyckte det skulle vara bra att få 
tabellerna i bokstavsordning, på liknande sätt som på Miljömålsportalen. 
 

Flera upplevde det som oklart hur rapporterna var indelade. Någon tyckte att man 
skulle kunna införa färgkoder som beskriver hur pass allvarlig situationen i rapporten är 
– grönt för stabil situation, rött för alarmerande och så vidare. En annan menade att 
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hon istället föredrog en länk till det aktuella miljömålet, så att man vet exakt vilket eller 
vilka miljömål rapporten svarar mot. Samma person menade att det är viktigt att 
indikationerna hålls neutrala eftersom rapporterna endast beskriver en faktisk situation. 
Det är sedan upp till personen som läser det att göra sin tolkning av innehållet.  

Indexering så det blir enklare att få en överblick 

 

I fokusgruppen och i några intervjuer var det några som 
påpekade att det är viktigt att rapporterna får relevanta 
sökord/nyckelord så att man genom dessa enkelt kan få 
en överblick om vad rapporterna handlar om.  
 

Prenumerationstjänster, rss och share-funktioner 

 

Förutom bättre struktur, sökfunktion och korta sammanfattningar av rapporter och 
statistik efterfrågades en prenumerationstjänst. Det kan vara möjligt att finnas med på 
en utskickslista eller ett nyhetsbrev som går ut till dem som är intresserade. Idag har 
många sidor rss-flöde som underlättar för bevakningstjänster att indexera förändringar 
på sidan och på så sätt kan nya rapporter uppmärksammas.  
 

En prenumerationstjänst skulle jag vara intresserad av. 

 

En annan tjänst som efterfrågades i fokusgruppen var möjligheten att enkelt kunna 
dela med sig av en rapport eller notis som besökaren tycker är intressant. Man nämnde 
bland annat olika nyhetssidor som har enkla funktioner för att 
kunna dela med sig av material. Detta är något deltagarna tycker 
fler sidor borde ha.  
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3.5. Att nå bredare med hälsodata 

Koppla hälsodata till nyheter och aktuella diskussioner 

Alla intervjuade grupper rekommenderade en tydligare koppling till nyheter för att nå ut 
med hälsodata och rapporter på datavärden. Detta skulle kunna göras på liknande sätt 
som Naturvårdsverket och Miljömålsportalen arbetar med nyheter som kan relateras till 
miljömålsarbetet. Det kan göras på olika sätt.  
 

• På datavärdsidan kan det finnas en nyhetsruta längst upp på sidan. 
Nyhetspuffarna kan relatera till vissa rapporter och hälsodata, eller direkt 
till en aktuell nyhet eller diskussion. De kan även meddela när en ny 
rapport publiceras.  

 

• Naturvårdsverket kan eventuellt i större utsträckning få möjlighet att 
länka direkt till belysande rapporter. Länkarna kan komma från första sidan 
eller från undersidor, ex vis Tillståndet i miljön.   

 
• Vidare seminarier eller föreläsningar där en mer betydande rapport 

presenteras och då om möjligt koppla denna till aktuella frågor.  

 

Journalisterna är huvudsakligen intresserade av nya rapporter och för att nå denna 
grupp, är det viktigt att Naturvårdsverket eller datavärden kan se till att rätt journalist 
kan ta del av rapporten så snart den är publicerad. För vissa rapporter kan det kanske 
finnas anledning att ge enskild presentation för relevant media. Om det är möjligt att 
visa på trender över tid, skulle man även kunna länka till historiska rapporter.  
 

Vi skulle ha stor nytta av att bli uppmärksammade när artiklar blir publicerade, när 
viktig ny information och kunskap kommer ut. 

(journalister) 

Kampanj – bredare för att nå ut 

 

Idag är det svårare än någonsin att få personer att ställa upp. Detta kan eventuellt bero 
på en osäkerhet om vad som kommer att hända med data över tid. En kampanj kanske 
skulle kunna få upp ögonen hos allmänheten att vi och inte minst forskningen är 
beroende av att människor ställer upp. Det är dock viktigt att ge korrekt information om 
hur proverna kommer att användas, och att dessa data är skyddade nu såväl som i 
framtiden.  
 
Flera experter sa att de som ställer upp och ger möjlighet för forskare att använda 
blodprover gör en stor samhällsinsats. 

 
Jag skulle vilja gå hem till dem och ge dem en stor blombukett 

 

Förbättrad kommunikation och marknadsföring 

 

Flera tycker att Naturvårdsverket borde arbeta aktivt med att kommunicera vilket 
material som finns tillgängligt och betydelsen av datavärdskap för hälsorelaterad 
miljöövervakning.  
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Tänk målgruppsorienterat 

 

En person i fokusgruppen menade att alla de rapporter som handlade om exempelvis 
gravida skulle kunna samlas på ett ställe, under en flik, så att besökaren lätt kan nå det 
hon/han letar efter. Viktigt att man tänker målgruppsorienterat – vem är det som kan 
tänkas ha intresse av rapporten? Någon menade att man inte borde vara för 
direkt/lägga ut allt innehåll, då hon menade att detta kunde öka oroligheten hos 
gruppen (gravida) 

 

Jag kan tänka mig att man är ganska känslig hormonellt, så man kanske inte ska 
slänga på dem alla de här tunga rapporterna (…)  

Det är bra med målgrupper, men man behöver kanske inte utmana målgrupper 
som redan är lite känsliga 

Det är viktigt att man klargör hur situationen är i början av rapporten, så att man 
inte oroar sig i onödan 

Problemet är om man råkar ge för mycket information till grupper som inte kan 
hantera det, man ska ju ge dem information men man kanske inte ska länka från 
mödravårdscentralen till den här sidan  

(studenter)  

 

Någon föreslog att man skulle kunna gå ut och informera om sidan till universiteten och 
andra lärosäten där studenter håller till. En annan föreslog att man kunde sätta in en 
annons i tidningen då det handlade om någon speciell miljösituation, för att berätta hur 
det verkligen ligger till.  Flertalet poängterade att det är viktigt att allmänheten förstår 
vikten av hälsorelaterad data.  
  
Flera menade även att man borde göra sidan mer tillgänglig för allmänheten, informera 
dem om vad som händer i miljön och hur det påverkar mänskligheten, och på så vis 
försöka få till en debatt. Viktigt är dock att få målgruppen att känna sig utvald, att man 
nischar sig för att vara säker på att nå rätt personer.  
 
De flesta i fokusgruppen var överrens om att sidan var viktig för allmänheten, eftersom 
de ofta får en felaktig bild av miljösituationen genom exempelvis media. Som sidan är 
nu, upplevdes den dock som institutionell och komplicerad, något som kan skrämma 
bort allmänheten.  
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Cloudberrys rekommendation 
 

Cloudberrys analys och rekommendation blir kort och enkel. 
 

1. Bestäm vilka målgrupper ni har för sidan. Utgå från dessa när ni bestämmer hur 
nya sidan eller sidorna ska se ut.  

 
2. Gör sidan så enkel som möjligt, och så att besökaren lätt kan hitta det hon är 

söker. Lägg in faktarutor, ordlistor och eventuellt sammanfattningar av de 
aktuella rapporterna.  

 
3. Inför en sökfunktion, även detta för att underlätta så att besökaren snabbt hittar 

det hon söker. 
 

4. Gör sidan mer tillgänglig genom länkning – tänk på att både länka ut till andra 
sidor, samt se till att andra relevanta sidor länkar till er sida.  

 
5. Arbeta med sökoptimering för att få sidan synlig i Googles träfflista. Många 

utgår från just Google när de letar efter en sida, och det är därför viktigt att vara 
synlig i deras sökresultat. 

 
6. Vill ni nå ut med materialet till journalister – se till att de får tillgång till de 

senaste rapporterna, då många journalister inte är intresserade av gammalt 
material. 

 
7. Arbeta med nya medier så som rss-flöde och share-funktioner för att på ett 

enkelt sätt ge målgruppen möjlighet till nya rapporter och annat som kan tänkas 
vara av intresse.  

 
 

 

 


