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Förord 
Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att verka för att havet och dess 

naturresurser nyttjas på ett hållbart sätt. Myndigheten arbetar därför bland 

annat med frågor som rör havsplanering och förbereder en kommande statlig 

havsplanering.  

 

En del av havsplaneringen handlar om att bedöma konsekvenser av 

planeringen. Att integrera konsekvensbedömningar med avseende på miljö och 

samhällsekonomi är ett sätt att tillämpa ekosystemansatsen. Det är också av 

betydelse för att uppfylla miljöbalkens krav och bidra till dess mål om hållbar 

utveckling. Integrering och samordning bidrar till att man i arbetet med 

havsplaneringen tydliggör miljöfrågorna, ekosystemtjänsternas värden och ger 

möjlighet till bred delaktighet kring användningen av havsmiljön.  

 

Med detta som utgångspunkt har Enveco Miljöekonomi AB, på uppdrag av 

Havs- och vattenmyndigheten, tagit fram förslag på metod för arbetet med 

integrering av samhällsekonomiska konsekvensanalyser i havsplaneringen, 

liksom förslag på hur ekosystemtjänstanalys kan tillämpas i konsekvensarbetet.  

Förslagen redovisas i denna rapport. 

 

För rapportens innehåll svarar författarna själva. 

 

 

 

Ingemar Berglund, chef Planeringsavdelningen, februari 2013 

 

  



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING ........................................................................................ 7 

SUMMARY .................................................................................................... 9 

1 BAKGRUND .............................................................................................. 11 

1.1 Den föreslagna havsplaneringen ............................................................. 11 

1.2 Behovet av bedömningar .............................................................................. 12 

1.3 Rapportens struktur ..................................................................................... 13 

2. BEDÖMNINGAR ....................................................................................... 15 

2.1 Hållbar utveckling, användningsalternativ och referensalternativ .............. 15 

2.2 Bedömningsgrunder .................................................................................... 15 

2.3 Hållbarhetsbedömning genom multikriterieanalys (MKA)......................... 17 

2.3.1 Identifiering av användningsalternativ .................................................. 19 

2.3.2 Definition av kriterier ............................................................................ 19 

2.3.3 Exempel ................................................................................................. 21 

2.4 Miljöbedömning i förhållande till andra bedömningsverktyg ..................... 22 

2.5 Behovet av deltagande ................................................................................ 28 

3. SAMHÄLLSEKONOMISK KONSEKVENSANALYS (SKA) .................................. 31 

3.1 Introduktion ................................................................................................. 31 

3.2 En stegvis process ........................................................................................ 33 

3.2.1 Problemformulering ............................................................................... 35 

3.2.2 Syftesformulering .................................................................................. 36 

3.2.3 Beskrivning och motivering av referensalternativet .............................. 36 

3.2.4 Identifiering och beskrivning av beslutsalternativet ............................. 36 

3.2.5 Identifiering av beslutsalternativets konsekvenser ............................... 37 

3.2.6 Sammanställning av beslutsalternativets konsekvenser ....................... 37 

3.2.7 Kontrollstation: Är beslutsalternativet rimligt definierat? .................... 37 

3.2.8 Beräkning av beslutsalternativets nyttor och kostnader ....................... 37 

3.2.9 Fördelningsanalys .................................................................................. 39 

3.2.10 Känslighetsanalys ................................................................................ 39 

3.2.11 Slutsatser ............................................................................................. 40 

3.2.12 Om beslutsalternativet är samhällsekonomiskt olönsamt, utvärdering 
om ett ändrat beslutsalternativ kan bli lönsamt ............................................ 40 

3.3 Erfarenheter i havsplaneringen ................................................................... 42 

3.3.1 Kommunal och regional planering ......................................................... 42 

3.3.2 Internationella erfarenheter .................................................................. 43 

3.4 Diskussion ................................................................................................... 49 



 

 

3.4.1 Geografiska skalor .................................................................................. 49 

3.4.3 Kvantifieringar och monetariseringar ................................................... 51 

4. EKOSYSTEMTJÄNSTER: VILKEN ANSATS ÄR LÄMPLIG? ............................... 54 

4.1 Introduktion ................................................................................................. 54 

4.2 Klassificering av ekosystemtjänster ............................................................. 54 

4.3 Kriterier för en lämplig ekosystemtjänstansats ........................................... 59 

4.3.1 Lämplighet för en samhällsekonomisk konsekvensanalys .................... 59 

4.3.2 Lämplig så att MKB:n utformas som ett passande underlag för SKA ... 61 

4.3.3 Lämplig så att den kan länka till god miljöstatus (GES) ....................... 61 

4.4 Befintlig kunskap och kunskapsbehov ........................................................ 61 

4.4.1 Hur olika ekosystemtjänster påverkas biofysiskt av 
användningsalternativ/belastningar .............................................................. 61 

4.4.2 Hur förändringar i tillgången på ekosystemtjänster kan värderas 
monetärt ......................................................................................................... 66 

4.5 Vilken kunskapsuppbyggnad bör prioriteras framöver? ............................ 68 

5. FÖRSLAG TILL METODIK ........................................................................... 69 

5.1 En multikriterieanalys i två steg (inklusive konsekvensanalyser) ............... 69 

5.2 Metodikens plats i havsplaneringsprocessen .............................................. 73 

REFERENSER ............................................................................................. 75 

APPENDIX. RAPPORTEN I KORTHET .............................................................. 81 

 
 





Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:1 

 

7 

Sammanfattning
1
 

Sverige står inför införandet av en statlig fysisk planering av havet. Syftet 

med den svenska havsplaneringen är att den ska bidra till hållbar utveckling. 

Den ska också leda till att havet används på det mest lämpliga sättet i olika 

områden. Detta innebär en vägning mellan de många olika intressen som är 

kopplade till havet och dess användning, t.ex. sjöfart, fiske, turism, 

energiutvinning och försvar samt en förvaltning av de marina ekosystemen och 

deras tillhandahållande av olika ekosystemtjänster.  

Som underlag för ställningstaganden kring olika alternativ beträffande 

användningen av havsområden behövs normalt information om 

användningsalternativens konsekvenser. Sådan information ges genom 

miljöbedömningar inklusive miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) av 

föreslagna användningsalternativ, men även andra konsekvensbedömningar, 

exempelvis samhällsekonomiska konsekvensanalyser (SKA). Tillsammans 

syftar dessa underlag till att möjliggöra en hållbarhetsbedömning genom att 

såväl den ekologiska, ekonomiska som den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling belyses. 

Multikriterieanalys (MKA) tillhandahåller en sammanhållen metodik för att 

genomföra hållbarhetsbedömningen. MKA är en metod för att på ett 

strukturerat sätt beskriva hur väl olika beslutsalternativ uppfyller ett eller flera 

önskvärda syften. Dessa syften brukar kallas för kriterier, vilket kan ses som 

synonymt med bedömningsgrunder. I havsplaneringssammanhang är 

beslutsalternativen lika med olika användningsalternativ. Kriterierna bör 

definieras så att de täcker in var och en av de tre hållbarhetsdimensionerna på 

ett tillfredsställande sätt. För den ekonomiska dimensionen gäller att 

kriterierna ska handla om ekonomisk önskvärdhet. Ett allmänt verktyg för att 

bedöma ekonomisk önskvärdhet är samhällsekonomisk konsekvensanalys 

(SKA), som i sig kan bestå av ett eller flera delverktyg. För den sociala 

dimensionen krävs kriterier som handlar om social önskvärdhet. Sådan 

önskvärdhet kan bedömas med hjälp av social konsekvensanalys. Den 

ekologiska dimensionen handlar om ekologisk hållbarhet. Indikationer på vad 

som är relevanta ekologiska kriterier ges av havsmiljödirektivets definitioner på 

god miljöstatus. Analysen av ekologisk hållbarhet kan göras inom ramen för en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Rapporten beskriver hur MKA kan tillämpas för att genomföra en 

hållbarhetsbedömning som en del av havsplaneringsprocessen. Den tar också 

upp i viss detalj hur en SKA inklusive kostnads-nyttoanalys (cost-benefit 

analysis) kan utgöra en del av en MKA. Några viktiga slutsatser i rapporten är 

följande: 

 En förberedande hållbarhetsbedömning är nödvändig för att kunna 

avgränsa vilka alternativ som kan anses vara rimliga i förhållande till 

havsplaneringens mål. De rimliga alternativen är sedan föremål för en 

slutlig hållbarhetsbedömning inklusive MKB, SKA och social 

                                                           
1
 En längre sammanfattning av rapporten finns i appendix. 
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konsekvensanalys. Rapporten innehåller ett förslag för hur den 

förberedande hållbarhetsbedömningen kan utföras som en översiktlig 

MKA och den slutliga hållbarhetsbedömningen som en fullständig MKA. 

 Den förberedande hållbarhetsbedömningen är lämplig att genomföra i 

havsplaneringens programskede, medan den slutliga 

hållbarhetsbedömningen är en del av planförslagsskedet. Rapporten 

föreslår ett antal aktiviteter och leveranser under dessa två skeden av 

havsplaneringen.  

 Havsplaneringen bör vara deltagarbaserad. Detta är i linje med att 

ekosystemansatsen ska tillämpas och deltagande behövs även som en del 

av MKA, miljöbedömningar och SKA. En deltagarbaserad havsplanering 

kräver en reell integrering av berörda grupper i 

havsplaneringsprocessen. För att åstadkomma detta i praktiken finns en 

rik flora av olika tekniker tillgängliga, exempelvis offentliga utfrågningar, 

workshops, fokusgrupper, deltagande-GIS (participatory GIS), 

kommunikation via webben och sociala medier, osv. Vilka tekniker som 

ska tillämpas är en komplex fråga och beror bland annat på vilken berörd 

grupp som ska involveras. I en havsplaneringsprocess finns ett behov av 

att först identifiera berörda och utifrån denna identifiering utforma 

lämpliga sätt att involvera olika grupper. 

 En ekosystemtjänstansats är potentiellt ett kraftfullt sätt att översätta 

miljöeffekter till konsekvenser för människan och samhället. Rapporten 

innehåller därför en genomgång av olika föreslagna typologier för 

ekosystemtjänster. En viktig slutsats i rapporten är att det återstår ett 

betydande arbete för att få fram praktiskt användbara verktyg som kan 

användas för att prediktera hur tillgången på ekosystemtjänster skulle 

påverkas av olika beslutsalternativ. Vad som mer specifikt behövs är 

utveckling av ekologiska modeller som gör det möjligt att identifiera hur 

ekologiska slutlänkar (ecological end-points) reagerar på förändringar 

till följd av olika beslutsalternativ. De ekologiska slutlänkarna är de 

ekologiska variabler som har en avgörande betydelse för ekosystemens 

tillhandahållande av ekosystemtjänster och därmed utgör en länk mellan 

ekologi och ekonomi. 
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Summary 
Sweden is to introduce a system for marine spatial planning (MSP). The 

overall objective of the Swedish MSP is that it should contribute to sustainable 

development. It should also lead to sea areas being allocated to the uses that 

are most suitable in view of their nature, location and requirements. This 

involves finding a balance among the many different interests that are 

associated with the sea and its uses, e.g. shipping, tourism, energy production, 

military defense and a management of the marine ecosystems and their 

provision of various ecosystem services.  

Information about the consequences of various decision alternatives for 

using sea areas is generally needed as a basis for deciding upon what decision 

alternative is the most desirable one to society. Such information is provided by 

strategic environmental assessments including environmental impact 

assessments of suggested decision alternatives, but also other impact 

assessments such as economic impact assessments. Taken together, such 

assessments should make it possible to make a sustainability assessment, i.e. to 

give information about the ecological, economic as well as the social domain of 

sustainable development. 

Multicriteria analysis (MCA) provides a coherent methodology for carrying 

out a sustainability assessment. It is a tool for evaluating how well different 

decision alternatives fulfill various desirable purposes (criteria). In a Swedish 

MSP context, these criteria should be associated to each of the three domains of 

sustainable development. In the economic and social domains, the criteria 

should be about economic and social desirability, respectively, which can be 

evaluated through applying an economic impact assessment and a social 

impact assessment. The ecological domain is about ecological sustainability. 

The definitions of good environmental status in the Marine Strategy 

Framework Directive can indicate what ecological criteria are relevant, and 

these can be assessed through an environmental impact assessment. 

The report therefore describes how MCA might be applied in order to 

achieve a sustainability assessment as a part of the Swedish MSP process. It 

also describes in some detail economic impact assessment including cost-

benefit analysis as one part of a MCA. Some important conclusions in the 

report are the following: 

 A preparatory sustainability assessment is necessary for identifying a few 

decision alternatives that can be regarded as reasonable in relation to MSP 

objectives. Those are the decision alternatives that subsequently are subject 

to a final sustainability assessment including economic, environmental and 

social impact assessments. The report contains a suggestion of how the 

preparatory sustainability assessment can be carried out as a scoping MCA 

and the final sustainability assessment as a full MCA. 

 The preparatory sustainability assessment is suitable to carry out in the 

programme stage in the MSP process, while the final sustainability 

assessment is a part of the plan proposal stage. The report suggests a 

number of activities and deliverables during these two MSP stages. 

 The MSP process should be participatory. This is consistent with the 

ecosystem approach and is also necessary as a part of MCA and impact 
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assessments. There is a wide set of various techniques for accomplishing 

stakeholder involvement, e.g. hearings, workshops, focus groups, 

participatory GIS, communication through the web, social media, etc. In 

the MSP process, an identification of the actors being potentially affected 

by a forthcoming plan is likely to facilitate an appropriate selection of 

participatory techniques. 

 Ecosystem services are potentially a powerful concept for translating 

environmental effects into consequences to humans. The report therefore 

contains a review of ecosystem services typologies. It also concludes that 

substantial work remains for developing usable tools for predicting how 

various decision alternatives would change the supply of ecosystem 

services. More specifically, there is a need for ecological models that help 

identifying how ecological end-points are affected by decision alternatives. 

These end-points are the ecological variables that are decisive for the 

ecosystems’ provision of ecosystem services and therefore serve as a bridge 

between ecological and economic systems. 
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1 Bakgrund 

1.1 Den föreslagna havsplaneringen 

Sverige står inför införandet av en statlig fysisk planering av havet. Sverige 

ansluter sig därmed till en typ av planering som vinner insteg i många länder, 

se UNESCO (2012) för en översikt. Inom ramen för UNESCOs arbete för 

principer för havsplanering har följande nyckelkomponenter i havsplanering 

identifierats (Ehler och Douvere, 2009): 

 Ekosystembaserad; ekologiska, ekonomiska och sociala mål balanseras i 

riktning mot hållbar utveckling 

 Integrerad; över sektorer och myndigheter på olika nivåer 

 Plats- eller områdesbaserad 

 Anpassningsbar (adaptiv); med förmåga att lära av erfarenhet 

 Strategisk och förutseende; med fokus på långsiktighet 

 Deltagandebaserad; med intressenter som deltar aktivt i processen 

 

I förberedelserna för havsplanering i Sverige finns många kopplingar till de 

här nyckelfaktorerna. Syftet med den svenska havsplaneringen beskrivs som att 

kunna använda havet på det mest lämpliga sättet i olika områden. Detta 

innebär en vägning mellan de många olika intressen som är kopplade till havet 

och dess användning, t.ex. sjöfart, fiske, turism, energiutvinning och försvar 

samt en förvaltning av de marina ekosystemen och deras tillhandahållande av 

olika ekosystemtjänster. En viktig utgångspunkt för planeringen är vikten av 

välfungerande ekosystem. (HaV, 2012a) 

Utredningen Planering på djupet (PpD) (SOU 2010:91) föreslog att den 

svenska havsplaneringen ska präglas av ekosystemansatsen, vars principer 

utredningen sammanfattade i form av följande sex rubriker: (1) Gemensamma 

mål och delaktighet, (2) naturens förmåga att producera varor och tjänster är 

överordnad – försiktighetsprincipen ska tillämpas, (3) all slags kunskap ska 

beaktas, (4) värdera ekosystemen samhällsekonomiskt, (5) lämpliga 

avgränsningar i tid och rum, (6) flexibel och anpassningsbar. PpD föreslog 

vidare att havsplanerna ska baseras på en samlad bedömning av den mest 

lämpade användningen av havsområdena. Som underlag för denna bedömning 

ska strategiska miljöbedömningar av havsplanerna tas fram, men även andra 

konsekvensbedömningar, exempelvis samhällsekonomiska konsekvensanalyser 

(SKA) (s. 144). Tillsammans syftar dessa underlag till att kunna göra en 

hållbarhetsbedömning. 

Att ta fram sådana underlag, och även att göra den samlade 

hållbarhetsbedömningen, är en utmaning. En slutsats i utredningen Kunskap 

på djupet (KpD) (SOU 2011:56, s. 139) var att den största kunskapsluckan för 

havsplaneringen och havsmiljöförvaltningen finns inom den havsrelaterade 

samhällsanalysen. Utredningen menade att den kunskap och de metoder som 

den havsrelaterade samhällsanalysen behöver är otillräcklig, och påpekade att 

samma problem finns internationellt. Utredningen identifierade vidare tre 

övergripande områden inom vilka det behövs utveckling av både kunskap och 
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metoder: (1) samhällets behov av och anspråk på havet och dess resurser, (2) 

mänsklig påverkan på havet, och (3) styrning av nyttjandet och hantering av 

effekterna genom havsförvaltningssystemet och samhällssystemet i stort. Den 

här problematiken och behovet av utveckling gäller i viktiga avseenden även 

havsrelaterade samhällsekonomiska konsekvensanalyser och 

hållbarhetsbedömningar. 

I PpD beskrivs de sex föreslagna skedena i havsplaneringsprocessen 

(Program-Planförslag-Granskning-Beslut-Tillämpning-Uppföljning) och att 

havsplaner ska upprättas för tre havsområden (Bottniska viken, Östersjön och 

Västerhavet). PpD (s. 162ff) ser havsplaneringsprocessen som starkt 

sammanflätad med tillämpningen av Havsmiljödirektivet (2008/56/EG ), som 

syftar till att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön 

senast 2020. God miljöstatus är även syftet med den svenska 

havsmiljöförordningen (2010:1341), vars § 1 också förklarar att förordningen 

ingår i den strategi för en ekosystembaserad förvaltning och ett hållbart 

nyttjande av havsmiljön som avses i Havsmiljödirektivet. Enligt PpD (s. 162) är 

en fysisk planering av havet en förutsättning för att Havsmiljödirektivet ska 

vara verkningsfull och genomföras effektivt. Havsplaneringen kan därför ses 

som ett av flera instrument för att uppnå god miljöstatus i de svenska 

havsområdena. 

 

1.2 Behovet av bedömningar 

En grundläggande del av samhälleligt beslutsfattande är att kunna ta 

ställning till om någon föreslagen, pågående eller genomförd aktivitet är bra 

eller dålig. ”Aktivitet” kan vara de mest skilda saker – lagförslag, 

infrastrukturprojekt, åtgärdsprogram, havsplan, etc. – och i många 

sammanhang används ”projekt” som en allmän benämning. Den här rapporten 

handlar om ställningstaganden kring föreslagen användning av havsområden, 

och vi kommer därför att använda ”användningsalternativ” eller 

”beslutsalternativ” eller bara ”alternativ” som allmänna (och synonyma) 

benämningar.  

För ett ställningstagande rörande användningsalternativ behövs normalt 

information om alternativens konsekvenser. Sådan information kan exempelvis 

användas som hjälp för att bedöma om alternativet är förenligt med hållbar 

utveckling, som ofta ses tredimensionellt som bestående av en ekologisk, en 

ekonomisk och en social-kulturell dimension (Söderqvist et al. 2004, Larsson 

et al. 2011). I en sådan analys undersöks om alternativet är (i) ekonomiskt 

önskvärt, (ii) social-kulturellt önskvärt och (iii) ekologiskt hållbart. Se vidare 

kapitel 2. 

Information om konsekvenser och deras storlek är inte den enda information 

som behövs för ett ställningstagande, eftersom ett sådant vanligen görs med 

hjälp av en blandning av konsekvensetik (t.ex. utilitarism) och 

pliktetik/rättighetsetik), se t.ex. Tännsjö (2000) för en överblick över olika 

moralfilosofier. Information om just konsekvenser och deras storlek har dock 

tveklöst en stor betydelse för beslutsfattande, vilket indikeras av bland annat de 

juridiska krav som finns på att sådan information tas fram. Ett typexempel är 
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kravet enligt miljöbalken att ta fram miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) av 

verksamheter, åtgärder, planer och program. 

En MKB är en av flera tillgängliga metoder för att beakta information om 

konsekvenser. Det framgår av Miljöbalkens 6 kap. att en MKB ska innehålla 

beskrivningar av en mängd olika typer av konsekvenser, se vidare kapitel 2. En 

stor del av dessa kan förväntas vara kvantitativt beskrivna med hjälp av olika 

måttenheter (t.ex. antalet påverkade rödlistade växt- och djurarter, utsläpp i 

ton av olika växthusgaser, ljudvolym i decibel, antalet trafikolyckor osv.). Andra 

konsekvenser beskrivs kvalitativt (t.ex. fotomontage som visar visuell 

påverkan). 

En annan metod som tar fram information om konsekvenser är 

samhällsekonomiska konsekvensanalyser (SKA), vars genomförande det också 

finns lagkrav på.2 Exakt vad en samhällsekonomisk konsekvensanalys ska 

innehålla är dock inte lika juridiskt välreglerat som en MKB. Kraftigt förenklat 

kan sägas att en samhällsekonomisk konsekvensanalys tar ytterligare ett steg i 

förhållande till de konsekvenser som finns framtagna genom en MKB och 

andra typer av konsekvensbeskrivningar genom att i mesta möjliga mån 

uttrycka konsekvenserna i kronor (”monetarisering”). Genom monetarisering 

uttrycks konsekvenserna i en och samma enhet (kronor), vilket gör dem 

jämförbara. Monetariseringen ger dessutom möjlighet att addera olika nyttor 

och kostnader i syfte att se om samhällsekonomisk lönsamhet råder, dvs. att 

undersöka den totala nettonyttan, beräknad som summan av nyttorna minus 

summan av kostnaderna. En MKB är därför ett exempel på en 

konsekvensbeskrivning som kan fungera som en god utgångspunkt för en SKA. 

SKA beskrivs mer i detalj i kapitel 3. 

En SKA kan ses som ett verktyg som ger kompletterande information i 

förhållande till t.ex. en MKB eller andra metoder som är inriktade på att ge t.ex. 

en fysisk, biologisk och/eller medicinsk beskrivning av konsekvenser. Frågan är 

hur en samlad hållbarhetsbedömning kan göras utifrån dessa olika typer av 

information om konsekvenser? Det finns metoder som är utformade för att 

tillhandahålla ett strukturerat och genomskinligt sätt att genomföra sådana 

samlade bedömningar. En vanlig samlingsbenämning är multikriterieanalys 

(MKA). Syftet med en MKA kan exempelvis vara att bedöma om ett alternativ 

är förenligt med hållbar utveckling genom att väga samman information om 

ekonomisk önskvärdhet (t.ex. resultatet av en samhällsekonomisk 

konsekvensanalys), information om social-kulturell önskvärdhet och 

information om ekologisk hållbarhet. Detta beskrivs närmare i kapitel 2. 

1.3 Rapportens struktur 

Den här rapporten är upplagd på följande sätt. Kapitel 2 fördjupar sig i hur 

hållbarhet kan bedömas och presenterar hur multikriterieanalys kan användas 

för hållbarhetsbedömning. Kapitlet relaterar även miljöbedömning till andra 

bedömningsverktyg och tar upp former för hur olika aktörer kan delta i och 

                                                           
2
 Se t.ex. förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, förordning 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och förordning (2010:1341) om 

havsmiljön. 
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bidra till en hållbarhetsbedömning. Kapitel 3 går igenom samhällsekonomisk 

konsekvensanalys och diskuterar tillämpningen av sådana analyser i 

havsplaneringen. Kapitel 4 handlar om ekosystemtjänster och tar bland annat 

upp olika sätt att klassificera sådana tjänster och vilka utgångspunkter som kan 

användas för att avgöra vilken ansats till ekosystemtjänstanalys som kan vara 

lämplig. Vidare diskuteras befintlig kunskap och kunskapsbehov beträffande 

ekosystemtjänster. Rapporten avslutas med kapitel 5, som innehåller ett förslag 

till metodik för hållbarhetsbedömning. Vidare relateras den föreslagna 

metodiken till havsplaneringsprocessen genom att beskriva olika aktiviteter 

och leveranser under olika skeden i processen. I appendix återfinns rapporten i 

korthet.  
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2. Bedömningar 

2.1 Hållbar utveckling, användningsalternativ 
och referensalternativ 

Havsplaneringens övergripande syfte är att bidra till hållbar utveckling 

(PpD, s. 109). Samtidigt som havsplaneringen ska präglas av 

ekosystemansatsen konstaterar PpD att det finns ett behov av att balansera de 

tre dimensionerna av hållbar utveckling (s. 110), dvs. ekologiska, ekonomiska 

och sociala aspekter. Genom att hitta den här balansen går det att se till ”att 

havsområden används för det eller de ändamål som de är mest lämpade för 

med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov” (s. 122).” 

Havsplaneringen syftar alltså till att identifiera en användning av 

havsområden som bidrar till hållbar utveckling. I den havsplaneringsprocess 

som leder fram till en beslutad havsplan och därmed till en beslutad 

användning kommer olika användningsalternativ att prövas. På så sätt kan det 

användningsalternativ som kan bedömas bidra mest positivt till hållbar 

utveckling identifieras och bli den havsplan som föreslås i havsplaneprocessens 

planförslagsskede.  

För att komma fram till i vilken mån olika användningsalternativ bidrar till 

hållbar utveckling behövs olika typer av bedömningar, som sammantaget kan 

resultera i en hållbarhetsbedömning. Av PpD (s. 144) framgår att en strategisk 

miljöbedömning ska göras och dessutom fordras samhällsekonomiska och 

andra konsekvensbedömningar, så att såväl den ekologiska, ekonomiska som 

den sociala dimensionen av hållbar utveckling blir föremål för bedömning. PpD 

föreslår vidare att havsplanerna i första hand ska upprättas för hela 

havsområden, men att planerna även ska kunna vara mer detaljerade för olika 

geografiska delområden (s. 125). Det finns med andra ord ett behov av att 

bedömningar kan göras på olika geografiska skalor. 

Eftersom olika bedömningar ska göras och vägas ihop behöver resultaten 

från bedömningarna vara jämförbara sinsemellan. Samma 

användningsalternativ måste därför vara föremål för bedömning i de olika 

typerna av bedömningar, och dessutom måste samma referenspunkt användas. 

Med andra ord krävs en identifiering av ett referensalternativ. Med 

referensalternativet avses den situation som uppstår om ett föreslaget 

användningsalternativ inte förverkligas, dvs. vad som ofta kallas för 

”nollalternativet” eller ”business as usual” (BAU). Detta är i linje med 

miljöbalkens krav att en MKB ska innehålla ”en beskrivning av 

miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet 

eller ändringen inte genomförs” (6 kap. 12 §). 

2.2 Bedömningsgrunder 

För att bedömningen av ett användningsalternativ ska bli operationell är det 

nödvändigt att definiera vilka grunder som bedömningen ska basera sig på. 

Som nämndes ovan är det övergripande syftet med havsplaneringen att bidra 

till hållbar utveckling. Detta är dock ett mycket allmänt hållet mål, och det är 
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därför nödvändigt att precisera vad som måste vara uppfyllt för att ett 

användningsalternativ kan bedömas bidra till hållbar utveckling. 

Vad som kan menas mer precist med ”hållbar utveckling” har varit föremål 

för en omfattande diskussion sedan begreppet kom i full belysning genom den 

rapport som Världskommissionen för miljö och utveckling 

(”Brundtlandkommissionen”) lade fram 1987 (Vår gemensamma framtid). I 

rapporten definierades hållbar utveckling som en utveckling som ”tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov” (1988, s. 22). Som ett steg mot en precisering har FN och 

många andra aktörer arbetat med tanken att hållbar utveckling har åtminstone 

de tre olika dimensioner som PpD menar att havsplaneringen ska balansera:3 

1. En ekologisk dimension, som representerar en ekologiskt hållbar 

utveckling. 

2. En ekonomisk dimension, som representerar en ekonomiskt önskvärd 

utveckling. 

3. En social dimension, som representerar en socialt önskvärd utveckling.4 

 

En balansering mellan de tre dimensionerna kan innebära att hitta en 

utveckling som är såväl ekologiskt hållbar som ekonomiskt och socialt 

önskvärd. Men det har också föreslagits att de olika dimensionerna är olika 

viktiga, t.ex. att ekologisk hållbarhet ses som överordnad ekonomisk 

önskvärdhet och social önskvärdhet. Detta kan kopplas till den diskussion om 

hur hållbar utveckling som gör en åtskillnad mellan stark hållbarhet och svag 

hållbarhet, se t.ex. Pearce et al. (2006).  

För att förklara dessa två former av hållbarhet kan begreppet kapital 

användas som hjälpbegrepp. Kapital kan definieras som det förråd av varaktiga 

resurser som finns tillgängliga för produktion av ett flöde av varor och tjänster 

idag och i framtiden (Söderqvist et al., 2004). Åtminstone tre olika kapitalslag 

brukar urskiljas: Naturkapital, tillverkat kapital och humankapital (Larsson et 

al., 2011; Söderqvist et al., 2004). Naturkapitalet består av naturresurser i bred 

bemärkelse, inklusive de ekologiska systemen i sig själva på grund av deras 

förmåga att kunna tillhandahålla ekosystemtjänster. Det tillverkade kapitalet 

(realkapitalet) är maskiner, infrastruktur och annat som människan har 

tillverkat för att kunna producera olika varor och tjänster. Humankapitalet 

innefattar människors kunskaper och erfarenheter. Summan av alla relevanta 

kapitalslag kallas ibland för samhällets genuina förmögenhet (Arrow et al., 

2004).  

Eftersom samtliga tre kapitalslag är av betydelse för produktionen av olika 

varor och tjänster, och därmed för människans överlevnad och välbefinnande, 

har det varit naturligt, åtminstone för ekonomer, att försöka definiera hållbar 

utveckling med hjälp av hur storleken på kapitalslagen utvecklas över tiden. 

Svag hållbarhet kan då definieras som att summan av samtliga kapitalslag (per 

                                                           
3
 Särskilt i företagsvärlden hänvisas ofta till de här tre dimensionerna som Triple Bottom 

Line: People, Planet, Profit. 

4
 Ibland beskrivs den sociala dimensionen som en social-kulturell dimension. 
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capita) inte minskar över tiden. Om en sådan minskning inte sker bevaras 

samhällets totala produktionsförmåga. Detta synsätt bygger på att det finns 

substitutionsmöjligheter mellan de olika kapitalslagen, vilket gör att 

exempelvis en minskning av naturkapitalet är förenligt med hållbar utveckling 

så länge denna minskning uppvägs av en minst lika stor ökning av något annat 

kapitalslag. Stark hållbarhet bygger däremot på synsättet att dessa 

substitutionsmöjligheter inte är oändliga. Med stark hållbarhet menas istället 

att inget av kapitalslagen (per capita) minskar över tiden, eller att åtminstone 

vissa kritiska komponenter i kapitalslagen inte minskar över tiden. I 

diskussionen om stark hållbarhet är det vanligen naturkapitalet som har stått i 

centrum. Vad som kan anses vara naturkapitalets mest kritiska komponenter, 

och hur dessa kan mätas, är inte överraskande mycket omdebatterat. 

Begreppen stark och svag hållbarhet kan kvalitativt överföras till de tre 

hållbarhetsdimensionerna. Utveckling som är såväl ekologiskt hållbar som 

ekonomisk önskvärd och socialt önskvärd kan då sägas kännetecknas av stark 

hållbarhet. Svag hållbarhet kan råda om en utveckling är så pass kraftigt 

gynnsam utifrån en (eller två) av dimensionerna att den utvecklingen kan 

kompensera för en negativ utveckling i de två övriga dimensionerna (den tredje 

dimensionen).  

Ett sätt att operationalisera ekologiskt hållbar utveckling skulle vara att 

likställa detta med utveckling som bidrar till att uppnå eller upprätthålla en god 

miljöstatus i den marina miljön, jfr avsnitt 1.1. Att betrakta uppnåendet eller 

upprätthållandet av god miljöstatus som ett överordnat villkor kan tolkas som 

ett krav på stark hållbarhet som inte tillåter utveckling som inte bidrar till att 

uppnå eller upprätthålla god miljöstatus. Detta gäller även om denna 

utveckling skulle vara kraftigt gynnsam utifrån ekonomisk och/eller social 

synvinkel.  

Begreppen ”ekologiskt hållbart”, ”ekonomiskt önskvärt” och ”socialt 

önskvärt” kan ses som bedömningsgrunder för ett användningsalternativs 

förenlighet med hållbar utveckling. Samtliga dessa bedömningsgrunder måste 

vara uppfyllda för att användningsalternativet ska anses bidra till hållbar 

utveckling som helhet. En hållbarhetsbedömning av ett användningsalternativ 

bör med andra ord bedöma användningsalternativet utifrån de här tre 

bedömningsgrunderna. Men även dessa bedömningsgrunder är generella och 

måste bli kvalitativt eller kvantitativt mätbara för att bli operationella på allvar. 

Dessutom fordras en metodik för att genomföra hållbarhetsbedömningen. En 

sådan metodik tillhandahålls av multikriterieanalys (MKA). 

2.3 Hållbarhetsbedömning genom 
multikriterieanalys (MKA) 

Multikriterieanalys (MKA) är en metod för att på ett strukturerat sätt 

beskriva hur väl olika beslutsalternativ uppfyller ett eller flera önskvärda 

syften, se CLG (2009) för en bred introduktion. Beslutsalternativen bedöms 

därför utifrån dessa syften. Dessa syften brukar kallas för kriterier, vilket kan 

ses som synonymt med bedömningsgrunder. Det betonas ofta att MKA bygger 

på samverkan mellan experter och berörda. MKA har använts som beslutsstöd i 
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många olika sammanhang, inklusive som hjälpmedel för marin och annan 

fysisk planering, se t.ex. Arciniegas et al. (2011), och Alexander et al. (2012). 

Multikriterieanalys har även kallats för ”ett ovanligt krångligt ord för ’sunt 

förnuft’”, eftersom vardagliga beslut ofta görs med hjälp av en informell ’MKA’. 

Vid t.ex. en köpsituation är det vanligen flera saker (”kriterier”) som spelar roll 

för vilket köpbeslut en kund tar. Om kunden väljer mellan t.ex. olika 

mobiltelefoner är det ofta inte bara en aspekt (t.ex. priset) som spelar roll utan 

även aspekter som priset, färgen, vikten, skärmens storlek, kvaliteten hos den 

inbyggda kameran, osv. Kunden studerar hur väl olika mobiltelefoner uppfyller 

de här kriterierna och tar sitt utifrån detta. Detta behöver inte nödvändigtvis 

betyda att ett köp kräver en mobiltelefon som är bäst utifrån samtliga kriterier, 

utan det kan tänkas att en styrka utifrån ett kriterium kan kompensera en 

svaghet utifrån ett annat kriterium. Om t.ex. ett pris under 1000 kr inte är ett 

absolut krav kanske ett pris på 2000 kr är acceptabelt om vikten är tillräckligt 

låg, osv.  

Huvudtanken med en MKA är således att bedöma i vilken mån ett 

beslutsalternativ uppfyller olika typer av kriterier. Bedömningen sker för varje 

identifierat beslutsalternativ i förhållande till ett referensalternativ. För att 

bryta ned beslutsproblemet till en hanterbar nivå definieras ett antal kriterier 

som bedöms var för sig för varje beslutsalternativ. Kriterierna bör vara 

sinsemellan oberoende och för vissa av de specifika metoder som används för 

att genomföra en MKA är detta ett krav. Om det förekommer kriterier som är 

beroende av varandra uppstår dubbelräkningsrisker. Förenklat kan en MKA 

sägas bestå av följande steg: 

1. Identifiera beslutsalternativ och referensalternativ 

2. Definiera kriterier 

3. Undersöka beslutsalternativens konsekvenser i förhållande till 

referensalternativet 

4. Analysera i vilken mån beslutsalternativen uppfyller kriterierna 

5. Bedöm vilket beslutsalternativ som är bäst 

 

Det har utvecklats flera olika metoder för att genomföra en MKA, exempelvis 

följande: 

 Multi-attributmetoder (multi-attribute utility methods) 

 Linjära additiva metoder (linear additive methods) 

 Analytisk hierarisk process (analytical hierarchy process) 

 Utsorteringsmetoder (outranking) 

 Icke-kompensationsmetoder (non-compensatory methods) 

 

Var och en av de här metoderna beskrivs närmare i CLG (2009) och Rosén et 

al. (2009) . I den här rapporten går vi inte djupare in på de specifika 

metoderna, utan fokuserar på ett par generiska egenskaper hos MKA utifrån ett 

havsplaneringsperspektiv, nämligen: 

 Identifieringen av beslutsalternativ 

 Definition av kriterier 
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2.3.1 Identifiering av användningsalternativ 

En MKA inleds med att identifiera beslutsalternativ, dvs. i 

havsplaneringssammanhang de användningsalternativ som ska vara föremål 

för analys och det referensalternativ gentemot vilket användningsalternativet 

ska jämföras. Identifieringen av beslutsalternativ måste vara rimlig i flera 

bemärkelser. Dels måste antalet identifierade beslutsalternativ vara så pass få 

att de inte blir orimligt resurskrävande att analysera i en fullständig MKA, och 

dels måste beslutsalternativen ha en rimlig potential att faktiskt vara förenliga 

med hållbar utveckling. I processen att identifiera beslutsalternativ krävs alltså 

någon slags preliminär hållbarhetsbedömning, så att beslutsalternativ som är 

uppenbart ohållbara kan uteslutas på förhand. Den här identifieringen har 

stora likheter med den identifiering av ”rimliga alternativ” som sker som ett 

inledande steg i en miljöbedömning. Ett sätt att hantera identifieringen är att 

utforma den som en översiktlig MKA, se vidare avsnitt 2.4 och kapitel 5.  

2.3.2 Definition av kriterier 

I princip kan definitionen av kriterier sägas ingå som en integrerad del av 

MKA-processen. Om en MKA ska fungera som en hållbarhetsbedömning måste 

det dock finnas riktlinjer för hur kriterierna bör definieras. Det måste närmare 

bestämt definieras kriterier som täcker in var och en av de tre 

hållbarhetsdimensionerna på ett tillfredsställande sätt. 

För den ekonomiska dimensionen gäller att kriterierna ska handla om 

ekonomisk önskvärdhet. Ett allmänt verktyg för att bedöma ekonomisk 

önskvärdhet är samhällsekonomisk konsekvensanalys (SKA), som i sig kan 

bestå av ett eller flera delverktyg. Se kapitel 3 för en beskrivning av SKA. Två 

viktiga exempel på kriterier för ekonomisk önskvärdhet är: 

 Samhällsekonomisk lönsamhet, dvs. i vilken mån ett 

användningsalternativ bidrar positivt till det samlade välbefinnandet i 

ett samhälle. Detta kan analyseras med hjälp av kostnads-nyttoanalys 

(KNA, cost-benefit analysis). 

 Kostnadseffektivitet, dvs. i vilken mån ett användningsalternativ 

uppnår ett visst mål till lägsta möjliga kostnad. Detta kan analyseras 

med hjälp av kostnadseffektivitetsanalys (KEA). 

För den sociala dimensionen krävs kriterier som handlar om social 

önskvärdhet. Sådan önskvärdhet kan bedömas med hjälp av social 

konsekvensanalys (social impact assessment), vilken åtminstone inom EU 

tenderar att handla om kriterier som exempelvis (TEP and CEPS, 2010): 

 Sysselsättning 

 Inkomst 

 Tillgång till välfärdstjänster (utbildning, vård, omsorg, osv.) 

 Respekt för grundläggande rättigheter, inklusive rättvisa 

 Hälsa och säkerhet 

Det finns starka paralleller mellan dessa kriterier och de generella 

samhällseffekter som är en utgångspunkt för den sociala analysen av Sundblad 

et al. (2012), nämligen hur olika grupper i samhället påverkas beträffande 

säkerhet, basbehov, hälsa, bra sociala relationer och valfrihet. 

Den ekologiska dimensionen handlar om ekologisk hållbarhet. Indikationer 

på vad som är relevanta ekologiska kriterier ges av havsmiljödirektivets 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:1 

 

20 

definitioner på god miljöstatus, se ruta 2.1 nedan. Detta kan göras inom ramen 

för en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som är en del av den 

miljöbedömning som är obligatorisk att genomföra närhelst miljöpåverkan av 

en havsplan kan bedömas vara ”betydande”. 

 

Ruta 2.1. God miljöstatus enligt havsmiljödirektivet (2008/56/EU) 

Havsmiljödirektivets artikel 3, punkt 5, definierar god miljöstatus som det miljötillstånd för 

marina vatten där dessa utgör ekologiskt variationsrika och dynamiska oceaner och hav 

som är rena, friska och produktiva utifrån sina inneboende förutsättningar och 

användningen av den marina miljön befinner sig på en nivå som är hållbar och därigenom 

tryggar möjligheten till användning och verksamhet för nuvarande och framtida 

generationer, det vill säga: 

a) De ingående marina ekosystemens struktur, funktion och processer tillsammans med 

tillhörande geomorfologiska, geografiska, geologiska och klimatiska faktorer tillåter dessa 

ekosystem att fungera fullt ut och bevara sin återhämtningsförmåga mot miljöförändringar 

framkallade av människan. Marina arter och livsmiljöer skyddas, förlust av biologisk 

mångfald framkallad av människan förhindras och variationsrika biologiska beståndsdelar 

fungerar i jämvikt. 

b) Ekosystemens hydromorfologiska, fysikaliska och kemiska egenskaper, inbegripet de 

egenskaper som är en följd av mänsklig verksamhet i det berörda området stöder 

ekosystemen enligt ovan. Antropogena utsläpp av ämnen och energi, inbegripet buller, i 

den marina miljön ger inte upphov till föroreningseffekter. 

En god miljöstatus ska fastställas på nivån för den marina region eller delregion som avses 

i artikel 4 på grundval av nedanstående kvalitativa deskriptorer ur bilaga I. En adaptiv 

förvaltning baserad på ekosystemansatsen ska tillämpas i syfte att uppnå en god 

miljöstatus. 

 

Kvalitativa deskriptorer för fastställande av en god miljöstatus:  

1. Biologisk mångfald bevaras. Livsmiljöernas kvalitet och förekomst samt arternas 

fördelning och abundans överensstämmer med rådande geomorfologiska, geografiska 

och klimatiska villkor. 

2. Främmande arter som har införts genom mänsklig verksamhet håller sig på nivåer som 

inte förändrar ekosystemen negativt. 

3. Populationerna av alla kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur håller sig inom säkra 

biologiska gränser och uppvisar en ålders- och storleksfördelning som vittnar om ett 

friskt bestånd. 

4. Alla delar av de marina näringsvävarna, i den mån de är kända, förekommer i normal 

omfattning och mångfald på nivåer som är tillräckliga för att arternas långsiktiga 

bestånd ska kunna säkerställas och deras fulla reproduktiva kapacitet behållas. 

5. Eutrofiering framkallad av människan reduceras till ett minimum, särskilt dess negativa 

effekter, såsom minskad biologisk mångfald, försämrade ekosystem, skadliga 

algblomningar och syrebrist i bottenvattnet. 

6. Havsbottnens integritet håller sig på en nivå som innebär att ekosystemens struktur 

och funktioner kan tryggas och att i synnerhet de bentiska ekosystemen inte påverkas 

negativt. 

7. En bestående förändring av de hydrografiska villkoren påverkar inte de marina 

ekosystemen på ett negativt sätt. 

8. Koncentrationer av främmande ämnen håller sig på nivåer som inte ger upphov till 

föroreningseffekter. 

9. Främmande ämnen i fisk och skaldjur avsedda som livsmedel överskrider inte de 

nivåer som fastställts i gemenskapslagstiftningen eller andra tillämpliga normer. 

10. Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på kustmiljön 

och den marina miljön. 

11. Tillförsel av energi, inbegripet undervattensbuller, ligger på nivåer som inte påverkar 

den marina miljön på ett negativt sätt. 

 

Källa: HaV (2012b). 
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2.3.3 Exempel 

Antag att två rimliga användningsalternativ har identifierats och att dessa 

alternativ ska bedömas utifrån sammanlagt sex definierade kriterier: två 

ekonomiska, två sociala respektive två ekologiska kriterier. Vidare har olika 

verktyg använts för att analysera i vilken mån kriterierna är uppfyllda för vart 

och ett av de två användningsalternativen. Analysen handlar om att säga något 

om i vilken mån användningsalternativen innebär en riktning mot ekonomisk 

önskvärdhet, social önskvärdhet och ekologisk hållbarhet i förhållande till 

referensalternativet. Detta kan uttryckas kvantitativt, t.ex. att ett 

användningsalternativ innebär X kr i samhällsekonomisk vinst, eller kvalitativt, 

t.ex. att ett användningsalternativ ger en ”mycket positiv” effekt. Tabell 2.1 

visar hur resultatet kan se ut i form av en s.k. prestandamatris, där effekter i 

det här fallet har mätts kvalitativt i en femgradig skala där -2 kan tolkas som en 

”mycket negativ” effekt, -1 som en ”något negativ” effekt, 0 som ”ingen effekt”, 

-1 som en ”något positiv” effekt och +2 som en ”mycket positiv” effekt. 

 

Tabell 2.1. Exempel på bedömning av effekter av två användningsalternativ (A och B) för 
sex identifierade kriterier. 
 Användningsalternativ A i 

förhållande till 

referensalternativet 

Användningsalternativ B i 

förhållande till 

referensalternativet 

Ekologiskt kriterium 1 -2 0 

Ekologiskt kriterium 2 +1 +1 

Ekonomiskt kriterium 1 +200 Mkr +7 Mkr 

Ekonomiskt kriterium 2 +2 0 

Socialt kriterium 1 +2 -1 

Socialt kriterium 2 +2 +1 

 

 

Vad säger tabellen om vilket användningsalternativ som är “bäst” ur 

hållbarhetssynpunkt? Antag att stark hållbarhet är ett krav, att stark hållbarhet 

innebär att negativa effekter på dimensionsnivå inte är tillåtna, att effekter på 

enskilda kriterier inom varje dimension kan vägas mot varandra (vilket inte är 

okontroversiellt), och att enskilda kriterier inom varje dimension väger lika 

tungt.  

Alternativ A är i så fall inte acceptabelt eftersom det innebär en negativ effekt 

på ett av de ekologiska kriterierna (-2 för ekologiskt kriterium 1) som inte 

uppvägs av den positiva effekten (+1) på det andra ekologiska kriteriet. 

Däremot kan alternativ B anses som acceptabelt utifrån stark hållbarhet 

eftersom den enda negativa effekt som finns, -1 för socialt kriterium 1, uppvägs 

av den positiva effekten för socialt kriterium 2. Om istället svag hållbarhet 

skulle anses vara tillräckligt är det inte otroligt att alternativ A skulle anses vara 

bättre på grund av de mycket positiva effekterna i de ekonomiska och sociala 

dimensionerna.  

Lägg märke till att slutsatserna kan bli annorlunda om något 

vägningsförfarande skulle användas. Antag exempelvis att ekologiskt kriterium 

1 skulle ses som mycket mindre betydelsefullt än ekologiskt kriterium 2, så att 
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det förra får vikten 0,25 och det senare vikten 0,75. Då blir den vägda 

poängsumman för den ekologiska dimensionen lika med 0,25*(-2)+0,75*1 = 

0,25, vilket skulle göra alternativ A acceptabelt utifrån stark hållbarhet.  

Resultaten av bedömningen kan sammanfattas genom att varje alternativ får 

en poäng i form av ett hållbarhetsindex, se Rosén et al. (2009). Detta index kan 

vara informativt vare sig stark eller svag hållbarhet ses som acceptabelt, jfr 

kapitel 5.  

2.4 Miljöbedömning i förhållande till andra 
bedömningsverktyg 

Som har framgått av avsnitten ovan baserar sig en hållbarhetsbedömning 

med hjälp av MKA på information som ges av många olika typer av verktyg. 

Samhällsekonomisk konsekvensanalys är ett verktyg för bedömning av 

ekonomisk önskvärdhet som presenteras i detalj i kapitel 3. Social 

konsekvensanalys är motsvarande verktyg för social önskvärdhet och 

miljökonsekvensbeskrivning kan användas för att bedöma ekologisk hållbarhet. 

Eftersom sättet att utföra en miljöbedömning inklusive upprättande av MKB är 

hårdare reglerat rent juridiskt i förhållande till samhällsekonomiska och sociala 

konsekvensanalyser sammanfattas nedan hur en miljöbedömning ska gå till. 

Innehållet i en miljöbedömning sätts sedan i relation till andra 

bedömningsverktyg. 

NV (2009) beskriver miljöbedömning som en process bestående av de steg 

som illustreras av figur 2.1. Ett fundamentalt steg som inte explicit framgår av 

figuren är identifieringen av vilka alternativ som ska vara föremål för 

miljöbedömning, dvs. i havsplaneringssammanhang de olika 

användningsalternativen. Det handlar här om att identifiera ”rimliga alternativ 

med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd” (MB 

6 kap. 12 § första stycket), där rimliga alternativ avser ”olika alternativa sätt att 

uppnå målen med planen eller programmet” (prop. 2003/04:116 s. 64). Ett 

dilemma är här att det i princip fordras en hållbarhetsbedömning för att avgöra 

om ett alternativ bidrar till hållbar utveckling, och att göra en sådan 

hållbarhetsbedömning för ett stort antal alternativ blir snabbt orimlig av 

resursskäl. En förberedande hållbarhetsbedömning är därför nödvändig för att 

kunna avgränsa vilka alternativ som kan anses vara rimliga. Denna 

förberedande bedömning skulle exempelvis kunna göras som en översiktlig 

MKA, i vilken experter och aktörer gemensamt arbetar fram rimliga 

principiella alternativ med hjälp av preliminära generella kriterier, se vidare 

förslaget till metodik i kapitel 5. Kartmaterial inklusive geografiska 

informationssystem (GIS) kan fungera som ett viktigt hjälpmedel för en sådan 

process, jfr Arciniegas et al. (2011), Alexander et al. (2012) och NOAA (2010). 

Som en illustration av hur en del av en förberedande hållbarhetsbedömning 

kan se ut inom ramen för en havsplaneringsprocess finns ett exempel från 

Skottland i ruta 2.2. 
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Figur 2.1. Miljöbedömningsprocessen. Källa: NV (2009). 
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Ruta 2.2. En förberedande hållbarhetsbedömning i Skottlands havsplanering 

 

En nationell havsplan för Skottland är under framtagande, se 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/marine/seamanagement för detaljer. De allmänna 

målen för den skotska planeringen liknar de svenska. Planeringen ska leda till en hållbar 

utveckling av Skottlands havsområden, och i detta ingår uppfyllandet av ekonomiska, 

sociala och ekologiska mål. Utmaningen beträffande hållbarhet är här att kunna optimera 

den ekonomiska aktiviteten i olika branscher med anknytning till havet i syfte att gynna 

befolkningen längs kusten och på öarna, samtidigt som havsmiljön skyddas mot 

försämringar. Att formulera mål för olika sektorer i ekonomin är därför också relevant. 

 

Skotsk lag kräver framtagande av både en miljöbedömning (Strategic Environmental 

Assessment, SEA) och en hållbarhetsbedömning (Sustainability Appraisal, SA) av planen. 

Därför genomförs miljöbedömningen och hållbarhetsbedömningen integrerat. I nuläget har 

en Interim Sustainability Assessment Report (Scottish Government, 2011) tagits fram, 

vilket kan ses som en del av en förberedande hållbarhetsbedömning.  

 

Rapporten innehåller följande: 

 Den miljöreferensnivå (environmental baseline) som är relevant för framtagandet 

havsplanen. Detta har klara likheter med ett referensalternativ, varför denna 

benämning används nedan. 

 De befintliga miljöproblem som planen kan behöva ta hänsyn till 

 Hållbarhetsaspekter som berör de olika sektorer som ingår i planen 

 

En viktig utgångspunkt för den skotska havsplaneringen och därmed även för den 

förberedande hållbarhetsbedömningen är att det finns övergripande visioner och mål för 

planen som i sig inte behöver bedömas. Befintliga lagar och politiska mål och bildar på så 

sätt en ram för vad havsplaneringen ska åstadkomma och vad som kan anses vara rimliga 

alternativ för användandet av havet. Som ett exempel nämns de områden för marina 

reservat som redan har utpekats i skotsk lag. Rapporten konstaterar att detta innebär att 

det kan vara orimligt att formulera användningsalternativ som innebär en förändring av 

denna utpekning.  

 

För olika områden identifierar rapporten nyckelaspekter för referensalternativet. Nuläget 

beskrivs och även vad som förväntas hända under de kommande decennierna. Tabellen 

nedan sammanfattar innehållet i denna del av rapporten. 

 

 

Område/sektor Delområde/delsektor Exempel på nyckelaspekter för 

referensalternativet 

Klimatfaktorer Effekter av 

klimatförändringar 

Havsytehöjning 

Fler stormar 

Åtgärder mot 

klimatförändringar 

Utsläppsmål 

Anpassning till 

klimatförändringar 

Krav på anpassningar till 

klimatförändringar 

Biologisk mångfald, flora och fauna Skydd för arter och habitat 

Luft Halter av luftföroreningar 

Mark, sediment och geologi Marina aktiviteters påverkan på 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/marine/seamanagement
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havsbottnar och på naturliga 

processer 

Vatten Förorening av vatten till följd av 

marina aktiviteter 

Uppnå eller vidmakthålla god 

ekologisk status 

Kulturarv Brist på kunskap om var 

marinhistoriska miljöer är belägna 

Skydd av marinhistoriska miljöer 

Landskap och ”seascape” Känslighet för visuella intrångseffekter 

till följd av marina aktiviteter 

Påverkan på skönhetsvärden 

Andra typer av intrångseffekter 

Havsbaserad 

ekonomi 

Fiske och vattenbruk Sektorns bidrag till BNP 

Antal sysselsatta 

Lokalisering av verksamheten 

Havsbaserad energi Som för fiske och vattenbruk, men 

även energiproduktion 

Marina transporter Som för fiske och vattenbruk, men 

även godsmängder och 

passagerarantal 

Turism och rekreation Som för fiske och vattenbruk 

Befolkning Befolkning Befolkningens storlek 

Befolkningsutvecklingen i olika delar 

Bostäder och social 

miljö 

Vikten av en hög miljökvalitet och en 

stark kulturell identitet för hållbar 

tillväxt, ekonomisk diversifiering och 

utveckling av samhällen. 

Sysselsättning och 

avfolkning 

Sysselsättning är inte bara en 

ekonomisk faktor utan har en stark 

social roll för stabiliteten i samhällen 

och deras tillväxt eller avfolkning. 

Hälsa Föroreningar och dumpning i havet 

Kustens rekreationsmöjligheter  

Kommunikationer – 

marina transporter, 

telekommunikation och 

kablar 

Att skapa förbindelser mellan öar och 

landsdelar som är åtskilda av havet 

utgör förblir en stor utmaning 

Havsbottnen ger utrymme för kablar 

för telekommunikation och elkraft 

 

 

Med utgångspunkt från referensalternativet gjordes en sektorbaserad analys av hot och 

möjligheter som olika sektorer innebär för andra sektorer. Följande indelning av sektorer 

användes för denna analys:  

 Föda 

 Fiske 
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 Vildlax och sötvattensfiske 

 Vattenbruk 

 Havsbaserad energi 

 Olja och gas 

 Koldioxidinfångning och -lagring 

 Förnyelsebar energi 

 Turism och rekreation 

 Marina transporter inklusive hamnar, luftfart och färjor 

 Telekommunikation och kablar 

 Militära aktiviteter 

 Havsmiljö 

 Naturskydd 

 Marinhistorisk miljö 

 Kust och vatten 

 Skydd för kuster och mot översvämningar 

 Vattentäkter och avloppsvatten 

 Massor och dumpning 

 

Rapporten menar att referensalternativet och analysen av hot och möjligheter är till hjälp 

för nästa steg i planeringsprocessen, som är att börja ta fram beslutsalternativ och att 

bedöma dem. Därefter kan beslutsalternativ väljas som går vidare som havsplaneförslag. 

Att arbeta scenariobaserat ses som ett lämpligt sätt för att identifiera beslutsalternativ. Det 

betonas vidare i rapporten att alternativen ska vara förenliga med sektorernas mål, vilket 

gör det nödvändigt att intressenter medverkar i framtagandet av alternativ.  

 

För att bedöma hållbarheten i olika alternativ krävs ett antal mer preciserade mål. Som ett 

steg på vägen avslutas rapporten med att formulera ett antal mål som är knutna till de 

områden/sektorer som listades i tabellen ovan. Dessa mål redovisas i nedanstående tabell.  

 

Område/sektor Mål: Kommer planen att… 

Klimatfaktorer …minska utsläpp av växthusgaser från fartyg och andra 

marina aktiviteter? 

…bidra till anpassning till klimatförändringar? 

Biologisk mångfald, flora 

och fauna 

…undvika att marina aktiviteter stör nyckelarter? 

…skydda kustens och havets ekosystem och deras 

samspel? 

Luft …undvika negativ påverkan på luftkvaliteten, särskilt med 

avseende på befintliga föroreningar från kustnära 

transporter och industrier? 

Mark, sediment och 

geologi 

(inget mål formulerat i rapporten) 

Vatten …undvika att kustmiljön och havsmiljön förorenas? 

…upprätthålla eller förbättra den ekologiska statusen i 

skotska vatten? 

Kulturarv …förbättra förståelsen och kunskapen för marinhistoriska 

miljöer? 

…skydda platser och sammanhanget för historiska miljöer 

till havs och längs kusten? 

Landskap och …säkerställa att värdet och kvalitéer hos särskilt utpekade 
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”seascape” landskap skyddas? 

…erkänna och respektera värdet hos bredare (ej särskilt 

utpekade) landskap och ”seascapes” 

…uppmuntra sektorer att beakta den relative känsligheten 

hos olika ”seascapes”? 

Havsbaserad ekonomi …stödja utvecklingen av en hållbar havsbaserad ekonomi? 

…bidra till tillväxten av havsbaserade branscher utan att 

försämra för någon annan havsbaserad bransch? 

…skapa arbetstillfällen som stödjer nya eller befintliga 

samhällen? 

…ta bort eller undvika hinder för möjligheter till nya 

havsbaserade företag? 

Befolkning …bevara eller förbättra tillgängligheten och förbindelser till 

avlägsna öar och kustsamhällen? 

…främja tillgängligheten till kust- och havsbaserade resurser 

för turism och rekreation? 

…bidra till resiliensen i och sammanhållningen i samhällen 

längs kusten och på öarna? 

 

 

Målen i ovanstående tabell kan liknas vid preliminära generella kriterier som i en 

förberedande hållbarhetsbedömning kan användas för att identifiera rimliga 

beslutsalternativ. De rimliga beslutsalternativen ska sedan bli föremål för en slutlig 

hållbarhetsbedömning, för vilken detaljerade kriterier behövs. Det kan nämnas att en 

kommentar från det skotska naturvårdsverket apropå kriterier var att beslutsalternativ bör 

bedömas utifrån de olika deskriptorerna för god miljöstatus enligt Havsmiljödirektivet. 

 

 

NV (2009) föreslår att arbetet med att identifiera rimliga beslutsalternativ 

lämpligen börjar med att beskriva referensalternativet, eftersom detta ger en 

förståelse för vilken framtida inverkan som exogena faktorer som exempelvis 

konjunkturer och extern miljöpåverkan såsom klimatförändringar kan ha. 

Vidare menar NV (2009) att framtagandet av potentiellt rimliga alternativ bör 

präglas av nytänkande och kreativitet, vilket kan stimuleras av att involvera 

många personer med skilda kompetenser och erfarenhet.  

De rimliga alternativen ska sedan vara föremål för en MKB, vars avgränsning 

ska vara föremål för samråd. Vad en MKB minst ska innehålla är reglerat i 

Miljöbalken, se ruta 2.3. Vad som är av särskilt intresse i detta sammanhang är 

den sjätte punkten. Av denna punkt framgår att den miljöpåverkan som ska 

beskrivas i en MKB har en vid definition. Utöver sådant som vanligen inbegrips 

inom begreppet ”miljö” ska även t.ex. påverkan på befolkning, människors 

hälsa, materiella tillgångar, bebyggelse och forn- och kulturlämningar 

beskrivas. Det här innebär att MKB:n ska beskriva effekter som närmast hör 

hemma inom de ekonomiska och sociala dimensionerna. 

Åtminstone tre viktiga observationer följer av detta: 

1. För att kunna genomföra miljöbedömningen behövs en identifiering av 

rimliga alternativ. Detta behövs också för att genomföra MKA och 

samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Det är alltså centralt med en 

lämplig metod för att avgränsa rimliga alternativ. En sådan metod bör ge 
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utrymme för förankring av avgränsningen bland berörda aktörer, så att 

den efterföljande miljöbedömningen har så stor acceptans som möjligt. 

2. Det finns krav på att MKB:n ska innehålla en beskrivning av effekter på 

vissa ekonomiska och sociala förhållanden. För att MKB:n ska kunna 

bidra till en hållbarhetsbedömning i linje med en MKA är det därför 

centralt att MKB:n använder sig av en beskrivningsansats som bidrar till 

en bedömning utifrån de kriterier som är definierade för MKA:n. Det är 

exempelvis önskvärt att MKB:n ger information som är användbar för 

den samhällsekonomiska konsekvensanalysen, se vidare kapitel 3. 

3. Beskrivningen i MKB:n av det som vanligen inbegrips inom begreppet 

”miljö” bör möjliggöra en bedömning utifrån den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling. Beskrivningen bör med andra ord 

kunna relateras till kriterierna för god miljöstatus. 

 

 

Ruta 2.3. Vad en MKB ska innehålla enligt MB 6 kap. 12 §  

1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga 

syfte och förhållande till andra relevanta planer och program, 

2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, 

programmet eller ändringen inte genomförs, 

3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att 

påverkas betydligt, 

4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett 

sådant naturområde som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild 

betydelse för miljön, 

5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i 

planen eller programmet, 

6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med 

avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, 

mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- 

och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan 

dessa miljöaspekter, 

7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller 

motverka betydande negativ miljöpåverkan, 

8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger 

bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att 

uppgifterna sammanställdes, 

9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av 

den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet 

medför, och 

10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9. Lag (2004:606). 

 
 

2.5 Behovet av deltagande 

Inledningsvis i kapitel 1 nämndes att det ses som centralt att 

havsplaneringen är deltagarbaserad. Detta är i linje med att ekosystemansatsen 

ska tillämpas. Det har även framgått av tidigare avsnitt i kapitel 2 att 

samverkan med berörda aktörer är en del av MKA och miljöbedömningar, och i 

kapitel 3 återkommer vi till vikten av sådan samverkan i samhällsekonomiska 

konsekvensanalyser.  
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Lagstiftning med anknytning till havsmiljöfrågor understryker också 

betydelsen av att berörda deltar. Av Havsmiljöförordningen (2010:1341, 10 §) 

framgår att ”Havs- och vattenmyndigheten ska planera sitt arbete enligt denna 

förordning så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som 

berörs av havsmiljöförvaltningen”. Vattenförvaltningsförordningen (2004:660, 

2 kap. 4 §) har en liknande formulering rörande förvaltningen av kvaliteten på 

vattenmiljön.  

En av de viktigaste lärdomarna från ett pilotprojekt 2011-2012 beträffande 

havsplanering av Bottenhavet (Plan Bothnia) var just den stora betydelsen av 

deltagande av aktörer, inklusive icke-statliga organisationer (NGOs) och 

allmänheten, för att åstadkomma en gedigen och allsidig bedömning av viktiga 

maritima intressen (Backer och Frias, 2012). Det är dock långt ifrån självklart 

hur ett deltagande bör se ut och organiseras. Allmänt har olika nivåer av 

deltagande beskrivas som en skala från ”information” till ”egenkontroll” 

(Franzén, 2012). Information kan i stort sett ses som envägskommunikation, 

medan ett exempel på egenkontroll kan vara att berörda organiserar sig för att 

sköta om till exempel ett vattenområde. Mellan dessa ytterligheter finns 

”konsultation”, ”medtänkande”, ”medutformande” och ”beslutsfattande”, se 

figur 2.2. Chess et al. (2002) beskriver en liknande skala för 

medborgarmedverkan, där ”myndighetsmakt” står för den lägsta nivån av 

medverkan. Sedan följer ”information”, ”konsultation nivå 1”, ”konsultation 

nivå 2”, ”delad makt” och, som den högsta nivån av medverkan, 

”medborgarmakt”. ”Konsultation nivå 1” avser konsultation som mest sker som 

en formalitet, medan ”konsultation nivå 2” handlar om en mer faktisk form av 

konsultation.  
 
 
 

 
 

Figur 2.2. Olika nivåer av deltagande som en skala (efter Franzén, 2012).  

 

 

Det verkar uppenbart att en deltagarbaserad havsplanering kräver en 

deltagandenivå som inte handlar om enbart informationsspridning eller 

konsultation som en ren formalitet. Det bör istället vara ifråga om en reell 

integrering av de berörda i havsplaneringsprocessen (Pentz, 2012; Pomeroy 

och Douvere, 2008), inte minst eftersom detta bidrar till ett bra underlag för 

olika konsekvensanalyser. I litteraturen kallas sådan integrering ibland för 

rådslagsprocesser eller ”deliberativa processer” (deliberative processes, jfr 
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Premfors och Roth, 2004). Givet önskvärd nivå av deltagande är nästa fråga 

hur detta deltagande kan åstadkommas i praktiken. Här finns en rik flora av 

olika tekniker tillgängliga, exempelvis offentliga utfrågningar, workshops, 

fokusgrupper, deltagande-GIS (participatory GIS), kommunikation via 

webben och sociala medier, osv., se t.ex. Fish et al. (2011), NOAA (2010). Vilka 

tekniker som ska tillämpas är en komplex fråga och beror bland annat på vilken 

berörd grupp som ska involveras – är det t.ex. en välorganiserad intressegrupp 

eller är det (delar av) allmänheten? I en havsplaneringsprocess finns med 

andra ord ett behov av att först identifiera berörda och utifrån denna 

identifiering utforma lämpliga sätt att involvera olika grupper. 
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3. Samhällsekonomisk 
konsekvensanalys (SKA) 

3.1 Introduktion 

En konsekvensanalys kan definieras som ”ett strukturerat sätt att redovisa 

de för- och nackdelar som ett förslag till åtgärd för med sig för samhället som 

helhet och för olika aktörer” och att en samhällsekonomisk konsekvensanalys 

handlar om att väga förslagets samhällsekonomiska kostnad mot dess 

samhällsekonomiska nytta (NV, 2003, s. 7). Beroende på vad förslaget handlar 

om kan en samhällsekonomisk konsekvensanalys (SKA) se ut på många olika 

sätt men syftar till att besvara samma fråga: Är det lönsamt för samhället att 

genomföra en åtgärd? ”Åtgärd” ska här ses som ett mycket allmänt begrepp och 

kan vara ett lagförslag, en plan, ett infrastrukturprojekt, osv. Som nämndes i 

kapitel 1 används i den här rapporten ”användningsalternativ”, 

”beslutsalternativ” och ”alternativ” som allmänna och synonyma begrepp.  

I ruta 3.1 finns en kortfattad beskrivning av vad SKA är för något och vad den 

kan användas till. En SKA kan genomföras för de mest skilda alternativ i 

samhället, där ett alternativ kan vara stort eller litet, lokalt eller regionalt, 

långvarigt eller kortvarigt osv. Denna bredd vad gäller möjliga tillämpningar 

gör en SKA mycket användbar. Beroende av: i) vad alternativet är, ii) vilken 

geografisk skala som blir aktuell, iii) vilken ambitionsnivå som är 

önskvärd/möjlig gällande integrering av ekosystemtjänster, iv) vilken 

ambitionsnivå som är önskvärd/möjlig gällande kvantifiering och 

monetarisering av positiva och negativa konsekvenser m.m. kommer analysen 

att se olika ut från fall till fall. Ett gemensamt grundläggande syfte för alla SKA 

är dock att identifiera, och så långt det är möjligt, kvantifiera och 

monetarisera positiva och negativa konsekvenser med ett alternativ för att 

slutligen väga samman de totala kostnaderna och nyttorna och dra slutsatser 

huruvida alternativet är samhällsekonomiskt lönsamt. I avsnitt 3.2 beskrivs 

hur en SKA kan genomföras i form av en generell stegvis process.  

Det bör betonas att en SKA handlar om att analysera konsekvenser. Om ett 

användningsalternativ är så översiktligt att det är svårt att överhuvudtaget säga 

något om dess konsekvenser blir en SKA följaktligen ett trubbigt hjälpmedel. I 

fallet havsplanering är det tänkbart att en havsplan nöjer sig med att 

översiktligt dela in ett havsplaneområde i olika geografiska 

användningsområden utan att indikera graden av nyttjande inom respektive 

användningsområde. Då kan beskrivningen av konsekvenser bli mycket allmän, 

vilket även innebär att en SKA blir mycket allmänt hållen. Om exempelvis 

havsplanen pekar ut ett område för vindkraft utan att indikera vilken grad av 

nyttjande (t.ex. antalet vindkraftverk) som anses rimligt inom området 

kommer analysen av konsekvenserna att bli vag, eftersom konsekvenserna 

troligen är starkt beroende av nyttjandegraden. Ett annat exempel kan vara att 

peka ut områden för marina reservat utan att indikera vilka restriktioner som 
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reservatsbildningen kommer att innebära för nyttjandet av reservatet för olika 

ändamål, t.ex. för fisket. 

Slutsatsen av detta är att relevansen av att använda SKA i havsplaneringen, 

och för övrigt även de andra typer av konsekvensanalyser som tas upp i denna 

rapport, blir större ju mer havsplaneringen syftar till att både allmänt peka ut 

geografiska användningsområden och indikera graden av nyttjande. En sådan 

indikation behöver inte nödvändigtvis vara i form av en exakt siffra, utan kan 

uttryckas i form av ett eller flera scenarier som utgår från olika 

nyttjandegrader. I den fortsatta beskrivningen av SKA antas därför att 

havsplaneringen på något sätt innefattar indikationer av nyttjandegrader, så att 

det faktiskt blir möjligt att säga något konkret om vilka konsekvenser som 

skulle uppstå.  

De följande avsnitten i detta kapitel beskriver SKA som en stegvis process 

(3.2), tar upp erfarenheter av SKA och havsplanering (3.3) och diskuterar SKA i 

havsplaneringen (3.4). 

 

 

Ruta 3.1. Vad är en samhällsekonomisk konsekvensanalys? 

 

Samhällsekonomisk konsekvensanalys är ett hjälpmedel för beslutsfattande. Analysens 

syfte är att identifiera de positiva (nyttorna) och negativa (kostnaderna) konsekvenserna 

med en aktivitet i samhället och i möjligaste mån även kunna jämföra dessa konsekvenser 

med varandra för att se om de positiva konsekvenserna är större än de negativa eller 

tvärtom. Med en ”aktivitet” kan menas de mest skilda typer verksamheter i samhället, t.ex. 

en liten lokal åtgärd, ett lagförslag eller en nationell plan. Konsekvensanalysen kan i princip 

ske innan aktiviteten sjösätts (ex ante) eller efter att aktiviteten har genomförts (ex post).  

 

Det kriterium som i en SKA vanligen används för vad som är bra eller dåligt att göra är 

samhällsekonomisk lönsamhet. Genom en kostnads-nyttoanalys, dvs. en jämförelse av 

kostnader och nyttor i monetära termer, är det möjligt att ta reda på om en aktivitet är 

samhällsekonomisk lönsam. Om de totala nyttorna om så bara är 1 kr större än de totala 

kostnaderna så är aktiviteten lönsam.  

 

Samhällsekonomisk lönsamhet kännetecknas av att summan av samtliga nyttor för 

alla berörda överstiger summan av samtliga kostnader för alla berörda. 

 

Ofta är det, åtminstone rent principiellt, lättare att uttrycka en aktivitets kostnader än de 

nyttor det medför. Många varor och tjänster är av betydelse för individers välbefinnande 

och företags vinster men ändå inte föremål för handel på någon marknad. Så är t.ex. fallet 

för många varor och tjänster som naturen tillhandahåller, exempelvis ekosystemtjänster. 

För värdering av sådana icke-marknadsvaror finns särskilda värderingsmetoder 

tillgängliga. För en detaljerad genomgång av värderingsmetoder hänvisas till Hanley och 

Barbier (2009). För en mer översiktlig presentation hänvisas till Söderqvist et al. (2004).  

 

Vid jämförelser av de kostnader och nyttor som en aktivitet leder till är det lämpligt att 

genomföra en känslighetsanalys för att på så sätt kunna kontrollera hur variationer i olika 

faktorer (t.ex. avseende olika nyttoskattningar från olika värderingsstudier eller en 

investerings livslängd) för en viss aktivitet kan påverka det slutgiltiga resultatet. Till sist är 

en annan viktig del av kostnads-nyttoanalysen att studera hur nyttor och kostnader fördelar 

sig på olika grupper/branscher/sektorer i samhället så att en bild över fördelningseffekterna 

erhålls.  
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3.2 En stegvis process  

En samhällsekonomisk konsekvensanalys följer ofta en stegvis procedur. En 

sådan procedur underlättar generellt planeringen av analysen genom att 

tydliggöra behovet av samarbete med olika experter och med aktörer som 

berörs av det beslutsalternativ som analysen ska bedöma.5 Utgångspunkten för 

den procedur som presenteras nedan är resultat från forskningsprojektet 

PlusMinus (http://plusminus.slu.se). När forskningsprojektet avslutas den 31 

december 2012 kommer ett huvudresultat att vara en handbok i kostnads-

nyttoanalys (Kriström och Bonta Bergman, 2013). Den procedur som föreslås 

innebär en harmonisering mellan samhällsekonomisk konsekvensanalys och 

kostnads-nyttoanalys på så sätt att centrala steg i en kostnads-nyttoanalys 

(särskilt monetarisering utifrån den vägledning som ges av ekonomisk teori) 

lyfts in i konsekvensanalysen. Sammanfattningsvis består proceduren av 

följande steg: 

 
1. Problemformulering, som ger en bakgrund till det beslutsalternativ som 

ska bedömas. Här förklaras exempelvis det större sammanhanget och 

vilket problem som är tänkt att alternativet ska bidra till att lösa. 

2. Syftesformulering, som preciserar syftet med beslutsalternativet. En 

sådan precisering kan bidra till att hitta eventuella konflikter med andra 

samhällsproblem. 

3. Beskrivning och motivering av referensalternativet, dvs. det alternativ 

mot vilket beslutsalternativet ska jämföras.  

4. Identifiering och beskrivning av beslutsalternativet i tid och rum.  

5. Identifiering av beslutsalternativets konsekvenser i förhållande till 

referensalternativets konsekvenser. Detta sker bl.a. med hjälp av olika 

former av expertis, t.ex. ekologisk expertis för att identifiera 

konsekvenser som gäller tillgången på ekosystemtjänster, medicinsk 

expertis för att identifiera hälsokonsekvenser, osv. 

6. Sammanställning av beslutsalternativets konsekvenser.  

7. Kontrollstation. Efter sammanställningen i steg 6 kan en bedömning 

göras om konsekvenserna tyder på om beslutsalternativet är rimligt 

definierat med tanke på problem- och syftesformuleringarna, eller om 

alternativet behöver justeras. 

8. Beräkning av alternativets nyttor och kostnader, dvs. att uttrycka i mesta 

möjliga mån de sammanställda konsekvenserna monetärt. 

9. Fördelningsanalys, dvs. studera hur konsekvenser fördelar sig mellan 

olika grupper i samhället. 

10. Känslighetsanalys, dvs. studera hur resultaten påverkas av ändrade 

förutsättningar för beräkningarna. 

                                                           
5
 I många fall är det aktuellt att bedöma fler än ett beslutsalternativ, men för enkelhets skull 

hänvisas här till ett (1) alternativ. 

http://plusminus.slu.se/
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11. Slutsatser. Sammanfatta resultaten från steg 8-10 och återkoppla till 

sammanställningen från steg 6 för att bedöma om de konsekvenser som 

inte har kunnat monetariseras påverkar slutsatserna. Bedöm slutligen 

alternativets samhällsekonomiska lönsamhet. 

12. Om alternativet bedöms vara samhällsekonomiskt olönsamt kan ett 

avslutande steg bestå i att utvärdera vilka förändringar i 

beslutsalternativet som eventuellt skulle kunna vända förlusten till en 

vinst. 

 

Stegen illustreras av figur 3.1. När det gäller arbetsfördelning bör stegen i 

allmänhet genomföras av olika typer av experter i samverkan med 

beslutsfattare och de aktörer som berörs av beslutalternativet, inklusive 

allmänheten. Detta innebär att förberedelsearbetet inför en SKA bör innefatta 

en identifiering av berörda aktörer och utformning av ett lämpligt sätt att 

samverka med dem inom ramen för SKA:n. Identifieringen av aktörer och 

deras deltagande bör därefter ske löpande i takt med att SKA:n genomförs. 

Allteftersom SKA:n fortskrider kan det visa sig att beslutsalternativet berör 

grupper som förberedelsearbetet bortsåg ifrån. 
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1. Problemformulering 

2. Syftesformulering 

3. Beskriv referensalternativet 

4. Identifiera och beskriv 
beslutsalternativet 

5. Identifiera besluts-
alternativets konsekvenser 

6. Sammanställ besluts-
alternativets konsekvenser 

Konsekvenser beträffande 
ekosystemtjänster 

Konsekvenser beträffande olika 
näringars verksamheter 

Osv för andra typer av 
konsekvenser 

Ja 

7. Kontrollstation: Är 
alternativet rimligt definierat? 

Nej 

8. Beräkna beslutsalternativets 
nyttor och kostnader 

11. Slutsatser. Är beslutsalter-
nativet samhällsekonomiskt 
lönsamt? 

9. Fördelningsanalys 

10. Känslighetsanalys 

Nej Ja 
12. Utvärdering. Kan ett ändrat 
beslutsalternativ bli lönsamt? 

Figur 3.1. Samhällsekonomisk konsekvensanalys i tolv steg. 
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3.2.1 Problemformulering 

Analysen inleds med en problemformulering som ger en bakgrund till det 

beslutsalternativ som ska bedömas. Här förklaras exempelvis det större 

sammanhanget vilket problem som alternativet är tänkt att bidra till att lösa. 

Problemformuleringen kan genomföras med hjälp av följande delsteg: 

 Identifiera vilket problem som ska lösas 

 Beskriv sammanhanget i vilket problemet ingår, t.ex. som en del i ett större 

politikområde (”policy context”) 

 Förklara varför det är ett problem  

 Beskriv vad som orsakar problemet 

 Beskriv varför problemet har uppstått 

 Beskriv omfattningen av problemet 

3.2.2 Syftesformulering 

I denna del av analysen beskrivs vad som måste åstadkommas för att 

problemet ska anses vara löst. Detta ger syftet till det beslutsalternativ som 

identifieras och beskrivs i steg 4. Det är en fördel om syftet kan beskrivas 

kvantitativt, men i praktiken är det vanligt att endast en kvalitativ beskrivning 

är möjlig att göra. 

Steget att gå från en bredare problemformulering till en smalare 

syftesformulering ger också möjlighet att uppmärksamma eventuella konflikter 

med lösandet av andra samhällsproblem. Dessa konflikter bör i så fall beskrivas 

och diskuteras. Det kan inte uteslutas att beslutsalternativ som skulle kunna 

uppfylla syftet gör det svårare att lösa andra samhällsproblem, vilket kan spela 

roll för den slutliga bedömningen av om beslutsalternativet bör genomföras 

eller inte. 

3.2.3 Beskrivning och motivering av referensalternativet 

I detta steg beskrivs referensalternativet, dvs. det alternativ mot vilket 

beslutsalternativet ska jämföras. Vanligen formuleras referensalternativet som 

lika med den situation som uppkommer om det beslutsalternativ som 

identifieras och beskrivs i steg 4 inte genomförs, dvs. vad som ofta kallas för 

”nollalternativet” eller ”business as usual” (BAU). Referensalternativet bör 

beskrivas noga och motiveras, eftersom valet av referensalternativ påverkar 

resultatet av en SKA. 

3.2.4 Identifiering och beskrivning av beslutsalternativet 

I detta steg identifieras och beskrivs beslutsalternativet i tid och rum. Ibland 

är det två eller flera alternativ som identifieras och beskrivs. Det är viktigt att i 

identifieringen vara så vidsynt som möjligt, så att potentiella sätt att lösa 

problemet inte förbises. Det är inte minst för att uppnå denna öppenhet som 

arbetsfördelningen som beskrevs ovan kommer till användning. Med ett 

välutvecklat samarbete med olika typer av expertis och tillräcklig tid för 

samverkan med beslutsfattare och berörda grupper ökar chansen för att hitta 

alternativ som i praktiken faktiskt kan uppnå syftet. 
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3.2.5 Identifiering av beslutsalternativets konsekvenser  

Detta steg handlar om att identifiera beslutsalternativets konsekvenser för 

människor/samhället. Detta görs i förhållande till referensalternativets 

konsekvenser. Steget innefattar en avgränsning av vad som ska menas med 

”människor/samhället” för det alternativ som analyseras. Identifieringen av 

konsekvenser utförs av den expertis som krävs för att analysera olika typer av 

konsekvenser. Exempelvis krävs ekologisk expertis för att identifiera 

konsekvenser som gäller tillgången på ekosystemtjänster, medicinsk expertis 

behövs för att identifiera hälsokonsekvenser, osv.  

3.2.6 Sammanställning av beslutsalternativets konsekvenser 

Efter identifieringen av beslutsalternativets konsekvenser är det i detta steg 

dags att sammanställa dem. Utifrån identifieringen av konsekvenser görs en 

lista på de konsekvenser som steg 5 har resulterat i. Den här listan kan 

förväntas bestå av konsekvenser som mäts i olika biofysiska enheter (t.ex. 

hektar marina reservat, ton fisk per ansträngning, utvunnen energi i MW, 

meter siktdjupsförbättring, antal dagar utan algblomning, maximal bullernivå i 

decibel, antal oljeutsläpp, antal besök av turister, osv.), eller är kvalitativt 

uttryckta (t.ex. som +,  eller 0). De ska dock genomgående uttryckas på ett 

sätt som är relevant för människor/samhället. Det är även önskvärt att 

osäkerheten i dem beskrivs. Helst görs detta med hjälp av en statistisk 

fördelning, eftersom det då blir möjligt att göra en känslighetsanalys i steg 10 

med hjälp av en simuleringsansats. En rent kvalitativ beskrivning av 

osäkerheten är dock bättre än ingen beskrivning alls. Sammanställningen bör 

vidare indikera: 

 Vilka konsekvenserna är och hur de eventuellt är beroende av varandra 

och/eller är överlappande (indikerar risker för dubbelräkningar). 

 Tidpunkten då konsekvenserna förväntas uppkomma. 

 Vilka konsekvenser som sannolikt är de dominerande och vilka som kan 

bedömas vara obetydliga. 

 Vilka grupper i samhället som berörs i stor respektive liten utsträckning av 

konsekvenserna.  

 Sättet på vilket de berörda berörs – vilka gynnas respektive missgynnas? 

3.2.7 Kontrollstation: Är beslutsalternativet rimligt definierat? 

Senast efter sammanställningen av konsekvenser i steg 6 kan en bedömning 

göras om konsekvenserna tyder på om beslutsalternativet är rimligt definierat 

med tanke på problem- och syftesformuleringarna, eller om det behöver 

justeras. I det senare fallet bör arbetet börja om från steg 4 genom att justera 

definitionen av beslutsalternativet. 

3.2.8 Beräkning av beslutsalternativets nyttor och kostnader 

I detta steg ska beslutsalternativets nyttor och kostnader beräknas, dvs. de 

sammanställda konsekvenserna ska i mesta möjliga mån monetariseras, dvs. 

uttryckas i monetära termer. Bedömningen i steg 6 av vilka konsekvenser som 

sannolikt är dominerande respektive obetydliga kan användas som hjälp för 

prioriteringen i arbetet med att monetarisera.  
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Steg 8 kan inledas med en finansiell analys, dvs. det utreds vilka finansiella 

effekter som beslutsalternativet får för olika aktörer. Analysen visar exempelvis 

hur hushållens privatekonomiska situation påverkas, hur företag och/eller 

branscher påverkas företagsekonomiskt och vilka finansiella effekter som 

uppstår för den offentliga sektorn, t.ex. för kommuner, landsting, regioner och 

staten. De finansiella effekterna för olika aktörer kan betyda mycket för 

aktörernas inställning till beslutsalternativet, varför en sådan sortering kan 

ingå i fördelningsanalysen (se steg 9). De finansiella effekterna ger i vissa fall 

även underlag för den samhällsekonomiska analysen.  

Vad som eftersträvas i den samhällsekonomiska analysen är en beräkning av 

nuvärdet av nyttor respektive kostnader. Strukturen i tabell 3.1 är en enkel 

illustration av att beräkningen förutsätter kunskap om olika nyttors och 

kostnaders storlek och om tidpunkterna för när dessa nyttor och kostnader 

infaller. Med ledning av detta kan nettonuvärdet beräknas. För 

fördelningsanalysen i steg 9 krävs vidare att nyttor och kostnader kan sorteras 

utifrån vilka aktörer som får nyttor och vilka som drabbas av kostnader.  

Nettonuvärdet (NNV) för ett alternativ kan allmänt skrivas som: 








T
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där Nt och Kt är nyttor i kronor respektive kostnader i kronor i tidsperiod t 

(vanligen år) av att genomföra alternativet, rt är diskonteringsräntan i 

tidsperiod t och T är tidshorisonten. Om NNV>0 är beslutsalternativet 

samhällsekonomiskt lönsamt, och ju högre positivt värde, desto bättre är 

beslutsalternativet ur samhällsekonomisk synvinkel. Kom ihåg att beräkningen 

av nyttor och kostnader och därmed av NNV alltid sker i förhållande till 

referensalternativet, så tolkningen av ”bättre” är alltså alltid relativt 

referensalternativet. För att beräkna NNV används regler härledda från 

ekonomisk teori, se t.ex. Johansson (1993), Johansson och Kriström (2012).  

Det är inte ovanligt att olika beslutsalternativ jämförs med varandra. Då 

behöver alternativen rangordnas, och i allmänhet bör rangordningen ske 

utifrån NNV. Det kan dock finnas mer komplicerade beslutssituationer som 

exempelvis att det endast finns en viss begränsad budget tillgänglig. Då kan det 

vara motiverat att rangordningen istället sker utifrån kvoten mellan nytta och 

kostnader.  
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Tabell 3.1. Möjlig uppställning för beräkning av nettonuvärdet. 

 Årligt värde Under vilka år? Nuvärde Summa 

Nyttor  

Nytta nr 1 4 0  

Nytta nr 2 2 1-50  

Nytta nr 3 1 1-50  

Nytta nr 4 0,5 1-50  

osv.     

 Summa nuvärde för 

nyttor 

 

Kostnader  

Kostnad nr 1 20 0  

Kostnad nr 2 10 

2 

1 

2-50 

 

Kostnad nr 3 5 1-5  

Kostnad nr 4 0,5 1-50  

osv.     

 Summa nuvärde för 

kostnader 

 

Summa 

nettonuvärde 

 

 

3.2.9 Fördelningsanalys 

Fördelningsanalysen i detta steg blir till stor del en sammanställning av 

resultat från tidigare steg. En viktig grund är den finansiella analysen i steg 8, 

som i fördelningsanalysen sammanställs i form av de finansiella effekterna för 

olika aktörer i samhället. Därtill ska redovisas hur nyttor och kostnader i den 

samhällsekonomiska analysen i steg 8 fördelar sig mellan aktörerna. Slutligen 

ska fördelningsanalysen ta hänsyn till de konsekvenser som inte har kunnat 

monetariseras, dvs. en återkoppling till sammanställningen i steg 6.  

3.2.10 Känslighetsanalys 

Syftet med en känslighetsanalys är att undersöka hur resultaten i steg 8-9 

påverkas om förutsättningarna för beräkningarna förändras, inklusive 

eventuell osäkerhet i definitionen av referensalternativet. På så sätt kan det 

bedömas hur robusta resultaten är. Detta kan spela stor roll för vilken slutsats 

som är rimlig att dra av analysen i steg 11. 

Den enklaste formen av känslighetsanalys är att undersöka hur storleken på 

NNV påverkas av att anta ett alternativt (eller flera alternativa) värde för någon 

av de parametrar som ligger till grund för beräkningen av NNV. Om man bara 

har osäkerhet i en parameter, t.ex. diskonteringsräntan, så kan man på detta 

sätt direkt och enkelt beräkna och visa hur resultatet påverkas av osäkerheten.  

Ett mer realistiskt fall är att osäkerhet råder för mer än en parameter. Det är 

då också möjligt att analysera hur NNV påverkas om andra värden antas för 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:1 

 

40 

dessa parametrar. Man kan exempelvis tänka sig att analysera extremscenarier, 

exempelvis där parametrarna antar värden som genomgående leder till höga 

respektive låga kostnader respektive nyttor. Tanken med scenarierna är att få 

fram information om hur höga respektive låga kostnaderna respektive nyttorna 

kan bli för värden på parametrarna som är extrema, men ändå inte orealistiska. 

Scenarierna leder till intervall för kostnaderna respektive nyttorna som i vissa 

fall kan ge användbara resultat. Om den nedre gränsen för nyttointervallet 

överstiger den övre gränsen för kostnadsintervallet indikerar 

känslighetsanalysen att alternativet är samhällsekonomiskt lönsamt. Motsatsen 

gäller om den nedre gränsen för kostnadsintervallet överstiger den övre 

gränsen för nyttointervallet. Om intervallen är överlappande krävs däremot 

ytterligare överväganden. 

Problemet med den här typen av scenariobaserade analyser där man 

försöker hantera osäkerhet i mer än en parameter är att den snabbt blir 

oöverskådlig och dessutom inte belyser hur en simultan osäkerhet påverkar 

den samhällsekonomiska analysens utfall. Med osäkerhet i flera/många 

parametrar bör istället en simuleringsansats användas. 

3.2.11 Slutsatser 

Slutsatser av analysen dras i detta steg. Som hjälp för att dra slutsatser bör 

resultaten från steg 8-10 sammanfattas, och dessutom bör en återkoppling ske 

till sammanställningen från steg 6 för att bedöma om de konsekvenser som inte 

har kunnat monetariseras påverkar slutsatserna. Som hjälp för att 

sammanfatta resultaten kan grundstrukturen i tabell 3.1 utvecklas med en 

kvalitativ del, se tabell 3.2. Observera att inkluderandet av icke-monetariserade 

konsekvenser från steg 6 måste ske med eftertanke. För att de ska vara 

relevanta för en bedömning av samhällsekonomisk lönsamhet måste de vara 

konsekvenser som, om de hade kunnat monetariserats, skulle ha ingått i 

beräkningen av NNV. 

3.2.12 Om beslutsalternativet är samhällsekonomiskt olönsamt, 
utvärdering om ett ändrat beslutsalternativ kan bli lönsamt 

Om beslutsalternativet i steg 11 bedöms vara samhällsekonomiskt olönsamt 

kan detta avslutande steg bestå i att utvärdera vilka förändringar i 

beslutsalternativet som eventuellt skulle kunna vända förlusten till en vinst. 

Sedan kan det ändrade beslutsalternativet bli föremål för analys genom att 

börja om från steg 4. 
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Tabell 3.2. Möjlig uppställning för beräkning av nettonuvärdet, utvidgad med kvalitativa 
beskrivningar av icke-monetariserade nyttor och kostnader. 

 Årligt värde Under vilka år? Nuvärde Summa 

Nyttor  

N1 4 0  

N2 2 1-50  

N3 1 1-50  

N4 0,5 1-50  

 Summa nuvärde för 

nyttor 

 

Kostnader  

K1 20 0  

K2 10 

2 

1 

2-50 

 

K3 5 1-5  

K4 0,5 1-50  

 Summa nuvärde för 

kostnader 

 

Summa 

nettonuvärde 

 

 

Icke-monetariserade nyttor, kvalitativ 

beskrivning 

Icke-monetariserade kostnader, kvalitativ 

beskrivning 

N5 K5 

N6 K6 

N7 K7 

 

Slutlig bedömning av alternativets samhällsekonomiska lönsamhet 
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3.3 Erfarenheter i havsplaneringen 

I detta avsnitt beskrivs erfarenheter av SKA och havsplanering, dels i Sverige 

utifrån kommunala översiktsplaner och RUFS (Regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen) och dels internationellt. Ambitionen med texten är inte 

att den ska vara heltäckande och uttömmande utan syftet är snarare att med 

hjälp av nedslag och exemplifieringar visa hur SKA används (eller inte 

används) inom havsplaneringen. 

3.3.1 Kommunal och regional planering  

Kommunernas översiktsplaner och den kommande havsplanen kommer att 

till viss del överlappa varandra. Av denna anledning är det av intresse att 

försöka finna exempel på kommuner som redan idag har erfarenhet av att 

inkludera samhällsekonomiska konsekvenser i sina översiktsplaner, helst 

kopplade till havsrelaterade frågor. Det visar sig snabbt att det är svårt att hitta 

sådana exempel bland svenska kommuner. När samhällsekonomiska 

konsekvenser diskuteras i kommunernas översiktsplaner är de sällan direkt 

kopplade till havsrelaterade frågor utan för planen som helhet. Dessutom är 

beskrivningarna ofta ganska kortfattade och oprecisa.  

Nedan nämns fyra exempel på kustkommuner som på något sätt berört 

samhällsekonomiska konsekvenser i sina översiktsplaner. Det kan mycket väl 

finnas andra, bättre exempel på kommuners arbete med dessa frågor. 

Nedanstående exempel syftar endast till att illustrera hur kommunernas 

erfarenheter av SKA och havsplanering kan se ut idag. 

I översiktsplanen för kustkommunen Furuvik i Gävleborgs län (Furuviks 

kommun, 2010) listas ekonomiska, ekologiska, sociala och fysiskt rumsliga 

konsekvenser av planen. Ett antal ekonomiska aspekter identifieras. Dessa 

aspekter av översiktsplanen som helhet handlar till största delen om ökad 

potential för expansion, tillväxt och exploatering, dvs. till största delen 

kommunalekonomiska effekter. Kostnader och nyttor till följd av planering i 

kommunens havsområden berörs inte specifikt.  

Ett annat exempel är från Tjörns kommun som i sin översiktsplan (Tjörns 

kommun, 2012) gjort en konsekvensanalys som syftar till att integrera 

hållbarhetsfrågor. I analysen konstateras att de stora naturvärdena i 

kommunen i kombination med kust och hav är gynnsam för boendemiljön, 

förutsättningarna för en meningsfull fritid och en god hälsa. Positiva 

”havsrelaterade” konsekvenser till följd av översiktsplanen, såsom minskad 

övergödning genom utbyggnad av VA-system och förbättrade 

rekreationsvärden, omnämns men kvantifieras och monetariseras inte.  

Ett tredje exempel är från Örnsköldsvik som i sin översiktsplan 

(Örnsköldsviks kommun, 2012) kommer in på betydelsen av kommunens kust- 

och havsområden för människor. I rapporten konstateras att en levande 

skärgård innebär ”levande miljö för oss människor med boende, näringsliv, 

service, turism, infrastruktur m.m.” (s.72). Detta är exempel på positiva 

konsekvenser av att kommunens översiktsplan genomförs men deras 

ekonomiska betydelse har inte specificerats i kvantitativa och monetära termer. 

Det fjärde och sista exemplet är från Nynäshamns kommun som i sin 

beslutade (men än så länge opublicerade) översiktsplan tar upp olika strategier 

som syftar till att bidra till planens mål om att bidra till en hållbar 
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samhällsutveckling. I den MKB som gjorts av planen diskuteras vilka 

konsekvenser som kan förväntas, även utifrån ett samhällsperspektiv. För att 

bedöma planen utifrån dess potential att bidra till en hållbar 

samhällsutveckling används verktyget ”Värderosen”, med vars hjälp faktorer 

för ekologisk, social, ekonomisk och fysisk hållbarhet vägs samman på ett sätt 

som påminner om multikriterieanalys (Ekologigruppen, 2011, s.112). 

Beskrivningen av ekonomisk bärkraft, dvs. vilken skillnad översiktsplanen 

kommer att innebära i jämförelse med nollalternativet utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv, är kortfattad. Det konstateras att: i) förslaget kan förväntas skapa 

förutsättningar för nyetablering av lokal service och verksamheter, ii) 

föreslagen förtätning kommer innebära möjligheter till ”stora samhällsvinster” 

t.ex. avseende VA-försörjning, fjärrvärme, skolor och kommunikationer och iii) 

förslaget sannolikt kommer innebära stora investeringar (t.ex. i infrastruktur). 

Ingen av ovanstående ekonomiska konsekvenser av översiktsplanen är dock 

direkt kopplad till havsrelaterad planering. 

I den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts av den Regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010 (SLL, 2009), görs 

bedömningen att planen kommer att få en lång rad positiva konsekvenser för 

miljön jämfört med nollalternativet. Positiva konsekvenser för regionens 

vattenmiljöer och vattentillgångar är minskad näringsbelastning och skydd av 

vattenmiljöer. Dessutom kan förbättrade förutsättningar för skärgården och 

landsbygden förväntas genom en lämpligare bebyggelseutveckling och skydd av 

miljöer och bevarade fiskbestånd (SLL, 2009, s.9). Dessa positiva konsekvenser 

av planen beskrivs dock inte utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Däremot listas i kvalitativa termer ett antal s.k. nyckelfrågor för kust- och 

havsområden som mycket väl kan tänkas ha en samhällsekonomisk innebörd, 

t.ex. ”havsmiljöns och landskapets värden och kvaliteter” särskilt sociala 

upplevelsevärden och resurser, ”konsekvenser och åtgärdsbehov till följd av 

ökade transporter i kust- och skärgårdsområdet” och ”utveckling av 

näringslivet med särskild inriktning på turismsektorn” (SLL, 2009, s.42). 

3.3.2 Internationella erfarenheter  

I detta avsnitt berörs kortfattat kunskapsläget gällande SKA och 

havsplanering utifrån ett internationellt perspektiv. I Europa har Norge och 

Storbritannien kommit längre på området än många andra länder. 

Erfarenheter från dessa två länder presenteras därför nedan. Avsnittet inleds 

med en kort beskrivning av det generella kunskapsläget genom att referera till 

KpD.  

3.3.2.1 Kunskapsläget och behov av metodutveckling 

I KpD (s.241) konstateras att ”havsrelaterad samhällsanalys inte bara är 

eftersatt i Sverige utan även i andra länder”. Utredningen bedömer därför att 

det finns ett stort behov av samarbete och gemensam metodutveckling.  

Utredningen föreslår ett fördjupat nordiskt samarbete eftersom att detta 

skulle ge metodutvecklingen inom havsplanering en betydande skjuts. Sådan 

metodutveckling skulle t.ex. kunna handla om hur man på bästa vis, utifrån ett 

ekosystemtjänstperspektiv, analyserar konsekvenserna av mänsklig påverkan 

av havet. I detta sammanhang nämns kopplingarna till EU:s havsmiljödirektiv 

som särskilt relevanta med anledning av de krav direktivet ställer på 
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medlemsländernas kunskaper gällande användningen av havsmiljön, 

kostnader för att havsmiljön förstörs och i förlängningen även åtgärders 

kostnadseffektivitet och samhällsekonomiska lönsamhet.  

3.3.2.2 Erfarenheter från Norge 

I PpD lyfts Norge fram som en förebild för Sverige. Samtidigt konstateras att 

en viktig skillnad mellan Sverige och Norge är att förutsättningarna för 

planering på ett grundläggande plan skiljer sig åt mellan de två länderna och 

att det i Sverige kommer krävas lagstiftning för att processen ska kunna 

genomföras. Norge har helt andra incitament för planering och förvaltning av 

sina havsområden eftersom de viktiga havsrelaterade näringarna fiske, olja och 

sjöfart är mycket betydande utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Utredningen anger att dessa näringar tillsammans utgör 30-40 % av 

nationalinkomsten i Norge. 

Figur 3.2 från KpD visar en schematisk bild av arbetsprocessen för de norska 

havsplanerna. Bedömningen av samhällsekonomiska konsekvenser sker utifrån 

de olika sektorer som berörs, dvs. för norsk del i) sjöfart, ii) fiske, iii) 

olja/energi och iv) yttre påverkan.  

Denna sektorsvisa indelning underlättar identifieringen av positiva och 

negativa konsekvenser vid genomförandet av en SKA av planerna eftersom 

sektorerna utgör tydliga avgränsningar för analysen. Samtidigt riskerar andra 

viktiga ”sektorer” i samhället att falla utanför analysen, inte minst allmänheten.  

Från början fanns inte den samhällsekonomiska delen med i det norska 

faktaunderlaget, som ensidigt fokuserade på naturvetenskapliga/miljömässiga 

förhållanden, men detta blev hårt kritiserat av näringslivet (SOU 2010:91). Det 

var tydligt att det fanns ett behov av att utveckla det samhällsekonomiska 

faktaunderlaget, både avseende de ekonomiska värden som genereras av de 

havsrelaterade näringarna och konsekvenser för samhället i stort. Som ett 

resultat av denna kritik finns nu alltså även ett samhällsekonomiskt inriktat 

faktaunderlag som tagits fram av KLIF (2012).  

I KLIF (2012) beskrivs de olika sektorernas samhällsekonomiska betydelse 

utifrån ett sektorsperspektiv och ekonomiska data presenteras för sektorernas 

bidrag till BNP, omsättning, exportvärde, sysselsättning m.m.  Det kan noteras 

att sektorn ”turism” har tillkommit sedan figuren nedan togs fram. Ett exempel 

på den typ av ekonomiska data som presenteras i rapporten avser 

turismsektorn. För år 2007 uppskattas den samlade bruttoprodukten inom 

turismnäringen i förvaltningsplanområdet ha varit 25 miljarder NOK (KLIF, 

2012).   
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Figur 3.2. Schematisk bild av arbetsprocessen för de norska havsplanerna. Källa: SOU 
2011:56, bearbetad utifrån Norges Miljøverndepartement. 

 

3.3.2.3 Erfarenheter från Storbritannien 

Storbritannien inkluderar både tillväxt och socioekonomiska faktorer i sitt 

arbete med havsplanering. På SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) 

hemsida beskrivs Storbritanniens planeringsportal (Marine Planning Portal) 

som en förebild för en kommande svensk planeringsportal för havet. Med 

utgångspunkt från referenser i portalen 

http://planningportal.marinemanagement.org.uk/ följer nedan en kortfattad 

beskrivning av havsplanering i Storbritannien. I Storbritannien har Marine 

Management Organisation (MMO) och Marine Scotland ansvar för 

genomförandet av havsplaneringen i de brittiska havsområdena.  

I rapporten ”A review of marine social and economic data” (MMO och 

Marine Scotland, 2012a) lyfts följande typer av ekonomiska data fram som 

särskilt användbara för beslutsfattande: i) finansiella värdet av ekonomiska 

aktiviteter som kan kopplas till användandet av havet (omsättning, 

bruttomervärde, sysselsättning), ii) information om leverantörskedjor (t.ex. 

vindkraftverk, fiske) och inkomstfördelning samt iii) värdet av 

ekosystemtjänster och välfärdsförändringar. Nedanstående citat beskriver hur 

dessa olika typer av ekonomiska data kan kombineras för att bli ett så 

användbart underlag som möjligt i de SKA som behöver göras för olika 

havsplaneringsalternativ. 

 

“For example, the location of an economic activity and its financial value 

may be combined to provide a spatial layer on the distribution of economic 

wealth from a particular activity. Similarly, the location of ecosystem services 

http://planningportal.marinemanagement.org.uk/
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and their 'value' can be combined to provide spatial layers on the distribution 

of human wellbeing provided by the sea's resources. Both derived spatial 

layers can help to illustrate areas of high economic wealth in the marine 

environment and can be used to inform Impact Assessments of policy options, 

for example, the impact of different marine planning options.” (MMO och 

Marine Scotland, 2012a, s. 5). 

 

Precis som för den norska havsplaneringen är en viktig komponent av den 

samhällsekonomiska analysen i den brittiska planeringen den del som handlar 

om havsrelaterade sektorer, dvs. som kan kopplas till ”användandet av havet”. 

Dessa sektorer är t.ex. olja och gas, turism, sjöfart, hamnar och fiske. Det 

konstateras att dessa aktiviteter tillsammans bidrar väsentligt till den brittiska 

ekonomin, uppskattningsvis 47,3 miljarder £ per år i Storbritannien (Defra, 

2010).  

En SKA har redan gjorts för genomförandet av det engelska 

havsplaneringssystemet, i vilken kostnader och nyttor för olika berörda aktörer 

(t.ex. statliga myndigheter och industrier) av att i) starta och ii) upprätthålla 

havsplaneringen analyseras. De totala ”startkostnaderna” har skattas till 

ungefär 34 miljoner £ och de totala kostnaderna för att upprätthålla 

planeringen till ungefär 1 miljon £ per år. Dessutom har nyttorna uppskattats 

till 46,8 miljoner £ per år när systemet är fullt ut genomfört. Det konstateras 

vidare att de miljömässiga konsekvenserna av havsplaneringssystemet är svåra 

att kvantifiera och monetarisera och att dessa så här långt därför har beskrivits 

i kvalitativa termer (Defra, 2011).   

I Defra (2011) beskrivs vidare hur havsplaneringen i Storbritannien, precis 

som kan förväntas ske i Sverige, innebär överlappningar mellan lokala planer 

och den centrala havsplaneringen. I rapporten betraktas detta som en fördel för 

lokala samhällen. Av denna anledning har det under 2011 gjorts en analys av 

vilka samhällsekonomiska nyttor havsplanering leder till för lokala samhällen 

längs Englands kuster (Tym & Partners, 2011). Utgångspunkten för analysen är 

att beskriva nyttorna för lokala samhällen utifrån begrepp såsom ekonomisk 

konkurrenskraft och tillväxt. Viktiga drivkrafter för detta är kunskap, 

innovation, konkurrens, företagande och investeringar. En slutsats som dras i 

rapporten är att engelska kustsamhällen är heterogen som grupp men att det 

ändå finns tydliga indikationer på att antalet arbetstillfällen har stigit i dessa 

samhällen, samtidigt som de jobb som skapas ofta är lågt betalda och på deltid.  

I rapporten konstateras att nyttorna med havsplanering kan maximeras om 

havsplaneringen så långt möjligt kan dra åt samma håll som planeringen för 

terresta områden och den ekonomiska utvecklingen i stort.   

 

”The work helps marine planners understand when, where and how they 

might interact with terrestrial planning in the preparation of plans, with a 

view to ensuring that benefits for coastal communities are maximized.” (Tym 

& Partners, 2011, s. ii). 

 

Slutligen presenteras i MMO and Marine Scotland (2012b) en allmän 

genomgång av vilka havsmiljörelaterade sociala och ekonomiska data och 

verktyg som idag existerar. Verktygen finns sammanställda i tabell 3.3. Ett av 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:1 

 

47 

dessa verktyg handlar just om bedömningar av ekonomiska och sociala 

konsekvenser av olika policy-alternativ. Ett antal kunskapsluckor identifieras 

och framtida forskningsbehov pekas ut. Rapportens rekommendationer 

gällande bedömning av ekonomiska och sociala konsekvenser är bl.a. i) behovet 

av rumslig förståelse för ekonomiska värden kan mötas exempelvis genom 

workshops för ekonomer från statliga myndigheter och industrier, och ii) mer 

forskning behövs kring hur information om indirekta ekonomiska värden (t.ex. 

data gällande leverantörskedjor och sysselsättning), sociala data and 

ekosystemtjänster kan inkorporeras i planeringsverktyg. För kostnads-

nyttoanalys av havsplaner mer specifikt identifieras vilken typ av data som 

behövs: 

“Monetary values such as the socio-economic costs of new management 

measures, value of ecosystem services to indicate environmental impacts, 

spatial and temporal data on socio-economic activities may be required 

depending on the level of detailed analysis needed”. (MMO and Marine 

Scotland, 2012b, s. 25). 
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Tabell 3.3. Exempel på havsmiljörelaterade sociala och ekonomiska verktyg. Källa: MMO 
and Marine Scotland (2012b). 

Funktion Allmänna metoder Specifika produkter 

Kartläggning av data och 
visualisering 

Webbkartor 

Datakataloger 

Rapporter 

The MMO Marine Planning 
Portal 

The Marine Conservation Zone 
Portal 

National Marine Plan Interactive 

Marine Scotland initiative 

MaRS 

COWRIE “routemap to data” 
project 

EVRI och andra databaser med 
miljövärderingsresultat 

Utveckling av alternativ Virtuella och verkliga 
simuleringar 

Kartläggningar 

Modelleringar av utfall 

Översiktliga 
konsekvensanalyser 

CoastRanger 

Co$ting Nature 

Coastal Resilience 

Integrated Valuation of 
Ecosystem Services and Trade-
offs (InVEST) 

Multiscale Integrated Models of 
Ecosystem Services (MIMES) 

Artificial Intelligence for 
Ecosystem Services (ARIES) 

Urval av områden Geo-spatial modellering 

Kostnadsminimeringsmodeller 

Kartläggning av restriktioner 

MaRS 

Touch-table 

Marxan 

Multipurpose Marine Cadastre 
(MMC) 

MarineMap 

Konsekvensanalyser Kostnads-nyttoanalys (cost-
benefit analysis) 

Kostnadseffektivitetsanalys 

Multikriterieanalys 

Livscykelanalys 

Bioekonomiska modeller 

Riskanalyser 

MaRS 

Valuing Change in UK Seas 

DEFINITE (DEcisions on a 
FINITE set of alternatives) 

IMPLAN (Impact analysis for 
PLANning) 

InVitro 

SolVES (Social Values for 
Ecosystem Services) 

EMDS (Ecosystem-based 
Management Decision Support) 

Cumulative Impacts model 

SPICOSA 

ARIES, MIMES, InVEST 

Övervakning och utvärdering  Marine Integrated Decision 
Analysis System (MIDAS) 

Ecosystem Assessment and 
Reporting Tool (EAR) 
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3.4 Diskussion 

Utifrån den allmänna beskrivningen av SKA i avsnitt 3.1 och 3.2 och 

erfarenheterna i avsnitt 3.3 diskuteras i detta avsnitt användningen av SKA 

utifrån ett havsplaneringsperspektiv. I avsnittet berörs behovet av delaktighet i 

SKA-processen och behovet av olika former av underlag och verktyg för att 

genomföra en SKA. Några generella utgångspunkter för diskussionen är 

följande: i) geografiska skalor, ii) behandling av ekosystemtjänster, och iii) 

ambitionsnivåer gällande kvantifiering och monetarisering av konsekvenser. 

3.4.1 Geografiska skalor 

I PpD (s. 275) är en slutsats att fysisk planering behöver göras på alla 

geografiska skalor, ”från det övergripande till det specifika”. I utredningen 

exemplifieras hur planeringen av t.ex. sjöfart måste ske på nationell och 

internationell skala, vindkraft och områdesskydd på regional skala och 

reglering av fiske på samtliga geografiska skalor. Detta innebär även att SKA 

kommer behöva genomföras på olika skalor.  

Behovet av analyser på olika geografiska skalor är i princip inget problem 

utifrån ett SKA-perspektiv. En av de stora styrkorna med metoden är just dess 

tillämpbarhet för alternativ på lokal-regional-nationell och internationell nivå. 

Utifrån ett havsplaneringsperspektiv innebär detta att SKA kan (och bör) 

tillämpas på hela havsplaner men även mer avgränsade (regionala eller lokala) 

delar av havsplanerna kan behöva konsekvensanalyseras. För vissa särskilt 

gränsöverskridande sektorer (t.ex. fiske) kan analysen behöva ske på 

internationell skala.  

Utmaningen för att genomföra en SKA på olika geografiska skalor ligger 

snarare på behovet av passande verktyg, kunskap och data. Några aspekter 

med anknytning till detta är följande: 

 Om de förändringar som ett beslutsalternativ skulle leda till är så stora att 

de kan förväntas påverka priserna i hela ekonomin krävs särskilda verktyg 

för att analysera följdverkningarna. Det gängse verktyget är allmän-

jämviktsmodeller. Förutom tillgång till sådana modeller krävs en 

betydande analyskompetens. 

 Om förändringarna inte förväntas påverka priserna i hela ekonomin blir 

analysen enklare, men för en analys som gäller ett stort geografiskt område 

(t.ex. ett helt havsplaneringsområde) kan det fortfarande fordras 

ekonomiska modeller för enskilda sektorer (sjöfart, fiske, etc.) och hur ett 

visst beslutsalternativ påverkar dem. Det kan också finnas en intersektoriell 

påverkan som skulle behöva fångas in genom att koppla olika 

sektormodeller till varandra. Exempelvis kan det vara intressant att koppla 

sektormodeller för yrkesfisket med sektormodeller för energiproduktion för 

att belysa eventuella konflikter mellan fiske och ianspråktagande av 

områden för energiutvinning såsom vindkraft. I analyser för mindre 

geografiska områden behöver inte sektormodeller nödvändigtvis användas, 

även om de kan underlätta analysen. 
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 För att kunna säga något om påverkan på ekosystem krävs ekologiska 

modeller som ska vara lämpliga för den relevanta geografiska skalan. För 

att kunna vara användbara för den samhällsekonomiska 

konsekvensanalysen är det även nödvändigt att de ska kunna säga något 

om hur tillgången på ekosystemtjänster påverkas, se även nästa avsnitt och 

kapitel 4. 

3.4.2 Ekologiska modeller och ekosystemtjänster 

I PpD (s. 268) beskrivs principer för den s.k. ekosystemansatsen. En av 

principerna för ekosystemansatsen gäller gemensamma mål och delaktighet. 

Innebörden av denna princip är att ”alla berörda aktörer ska vara delaktiga 

när mål formuleras, såväl i planeringsprocessen som i den efterföljande 

förvaltningen”. I konkreta termer innebär detta bl.a. att alla berörda aktörer 

(sektorer, vetenskapliga discipliner osv.) ska vara med och fatta beslut som 

handlar om vilka ekosystemtillstånd som är önskvärda och vilka 

ekosystemtjänster som ska prioriteras.  

En annan princip för ekosystemansatsen är behovet av att förstå 

ekosystemens samhällsekonomiska betydelse. Det konstateras i utredningen 

att ”kostnader och vinster av olika nyttjandeformer bör integreras i ett givet 

ekosystem” och ”att de avvägningar som görs bör grundas på 

samhällsekonomiska analyser som tar in alla ekosystemtjänster i ett givet 

ekosystem” (PpD, s. 270). 

Ovanstående referenser till ekosystemansatsens principer visar att denna 

ansats ställer tämligen långtgående krav på integrering av ekosystemtjänster i 

en SKA. Även om åtminstone en konceptuell förståelse för begreppet 

ekosystemtjänster har börjat mogna fram, återstår ett betydande arbete för att 

få fram praktiskt användbara verktyg som kan användas för att prediktera hur 

tillgången på ekosystemtjänster skulle påverkas av olika beslutsalternativ. Vad 

som i princip fordras är utveckling av ekologiska modeller som gör det möjligt 

att identifiera hur ekologiska slutlänkar (ecological end-points, se t.ex. Boyd, 

2007; USEPA , 2009) reagerar på förändringar. De ekologiska slutlänkarna är 

de ekologiska variabler som har en avgörande betydelse för ekosystemens 

tillhandahållande av ekosystemtjänster och därmed utgör en länk mellan 

ekologi och ekonomi, jfr figur 3.3. Det bör observeras att även om det är 

önskvärt med kvantitativa modeller, kan kvalitativa eller rent konceptuella 

modeller också vara användbara verktyg, särskilt om de har förankrats bland 

aktörer. En fördjupning kring de här frågorna finns i kapitel 4. 
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Figur 3.3. Ekologiska slutlänkar (”ecological end-points”) är de variabler i ekologiska 
modeller som har en avgörande betydelse för ekosystemens tillhandahållande av 
ekosystemtjänster. Figuren exemplifierar några möjliga ekologiska slutlänkar och 
ekosystemtjänster (efter USEPA, 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Kvantifieringar och monetariseringar  

I KpD (s. 238) konstateras att samhällsekonomiska beslutsunderlag kan vara 

av olika karaktär. I utredningen förs bl.a. ett resonemang om skillnaden mellan 

kvantitativa och kvalitativa beslutsunderlag. 

Idealiskt sett ska alla identifierade positiva och negativa konsekvenser i en 

SKA kvantifieras och uttryckas i kronor för att resultatet ska bli ett så precist 

och användbart beslutsunderlag som möjligt. Samtidigt är det en realitet att 

denna fullständiga kvantifiering och monetarisering sällan uppnås. Förutom 

rena resursskäl (tid och pengar för att genomföra analysen) finns t.ex. följande 

skäl till detta: 

i) att kunskapsluckorna kring effekter på ekosystemtjänster är stora 

ii) att kunskapsluckorna gällande kostnader och nyttor är stora 

iii) att de berörda aktörerna inte blir tillräckligt förankrade och 

engagerade i processen med att genomföra SKA.  

Kunskapsluckorna som nämns i (i) och (ii) studeras ytterligare i kapitel 4. 
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tillgängliga, se t.ex. NV (2005, 2011). Tillämpningar av sådana 

värderingsmetoder har dessutom resulterat i ett antal olika monetära 

schablonvärden för olika miljö- och hälsoförändringar, se NV (2009b) och 

Trafikverket (2012) och resultat från tidigare tillämpningar kan i vissa fall 

också generaliseras genom s.k. värdeöverföringar (benefits transfer). 

Det bör betonas att punkten (iii) ovan är central för resultatet och 

användbarheten av SKA. I slutänden kommer slutresultatet nämligen i hög 

grad vara beroende av den information (kvalitativ och kvantitativ) som 

utföraren av analysen lyckas samla in från berörda parter. För många 

identifierade konsekvenser kan det finnas officiell statistik att tillgå men oftast 

behövs mer specifik information från de som är direkt berörda av ett alternativ. 

Av denna anledning är det i varje SKA centralt att i ett tidigt skede av analysen 

bygga upp en bra relation mellan analytiker och berörda aktörer. Detta är 

givetvis även fallet för SKA av havsplaner som kan beröra ett stort antal aktörer 

på olika nivåer i samhället, inte sällan gällande känsliga frågor som kan ge 

upphov till konflikter. Det är viktigt att dessa berörda grupper och individer 

tidigt identifieras och involveras i SKA-processen.  

Eftersom idealresultatet ”en SKA med fullständigt kvantifierade och 

monetariserade positiva och negativa konsekvenser” i praktiken sällan uppnås 

är det särskilt viktigt att en kvalitativ identifiering och beskrivningen av ett 

alternativs konsekvenser är så uttömmande och välskriven som möjligt. Många 

gånger kan de identifierade konsekvenserna inte beskrivas mer utförligt än på 

detta strukturerade, kvalitativa sätt, dvs. den kvalitativa listningen är inte 

sällan slutstation för beskrivningen av många konsekvenser.  

Det bör slutligen noteras att i vissa fall kan kvalitativa beskrivningar räcka 

mycket långt, t.ex. om ett alternativ är särskilt känsligt och det finns ett stort 

underliggande behov av en första sammanställning av berörda aktörers åsikter 

kring positiva och negativa konsekvenser. Alternativet kanske är för omoget för 

att aktörerna ska kunna lämna goda kvantitativa, monetära uppskattningar av 

dess kostnader och nyttor. Då kan en välgjord listning av kostnads- och 

nyttoposterna utgöra ett stort steg framåt. I andra fall kan denna typ av 

kvalitativ information vara önskvärd, men samtidigt otillräcklig. Det kan t.ex. 

handla om en beslutsfattare som behöver veta mer exakt vilka kostnaderna och 

nyttorna med ett alternativ är för att faktiskt kunna fatta beslut om 

alternativets genomförande. I sådana fall är det extra viktigt att berörda aktörer 

är ordentligt involverade i arbetet med SKA och kan lämna de hårda data som 

krävs för att analytikern ska kunna bedöma om alternativet är 

samhällsekonomiskt lönsamt. Från ett havsplaneringsperspektiv är innebörden 

av detta att det kommer att behöva avgöras från fall till fall när kvalitativa 

resultat är tillräckliga och när kvantitativa resultat behövs för att säkerställa 

analysens användbarhet.  

3.5 Gemensamma egenskaper för SKA, 
miljöbedömning och MKA 

Det här kapitlets genomgång av SKA indikerar ett antal viktiga gemensamma 

egenskaper med miljöbedömningar och MKA, se listan nedan för några 
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exempel. De här egenskaperna används sedan som byggstenar i det förslag till 

arbetsgång som finns i kapitel 5. 

 En SKA analyserar konsekvenserna av ett (eller flera) beslutsalternativ i 

förhållande till ett referensalternativ. Detta görs även i en MKB och en 

MKA. 

 En SKA bedömer ett beslutsalternativs önskvärdhet utifrån 

samhällsekonomisk lönsamhet, men ger genom en fördelningsanalys även 

information om hur olika aktörer påverkas av beslutsalternativet. 

Samhällsekonomisk lönsamhet och en rättvis fördelning är två potentiella 

kriterier i en MKA. 

 En SKA bygger på samverkan med berörda aktörer. Detta är även en viktig 

del av en miljöbedömning och en vanlig utformning av en MKA. Detta är 

också i linje med ekosystemansatsens betoning på att berörda aktörer ska 

vara delaktiga i såväl målformulering, planeringsprocess och efterföljande 

förvaltning, jfr avsnitt 2.5. 

 En SKA är resurskrävande och det är därför orimligt att analysera en stor 

mängd olika beslutsalternativ. Även för en MKB och en MKA måste antalet 

beslutsalternativ begränsas till några få beslutsalternativ som på förhand 

kan bedömas vara ”rimliga”. Det krävs med andra ord något slags 

förberedande arbete för att identifiera rimliga beslutsalternativ. 

 Steg 5 och 6 i en SKA handlar om att identifiera och sammanställa 

beslutsalternativets konsekvenser för människor/samhället. Även en MKB 

ska innehålla en beskrivning av effekter på vissa ekonomiska och sociala 

förhållanden. Om MKB:n samordnas med en SKA finns det alltså en 

möjlighet att utforma den beskrivning som måste ingå i en MKB så att den 

blir användbar för en SKA. 

 En specifik typ av information som behövs för en SKA är hur tillgången på 

olika ekosystemtjänster påverkas av ett beslutsalternativ. Denna 

information kan ges av konceptuella, kvalitativa eller ekologiska modeller 

som innefattar en ekologisk slutlänk till ekosystemtjänsten ifråga. För en 

MKB behövs också ekologiska modeller, bl.a. för att beskriva hur 

beslutalternativet påverkar de deskriptorer som definierar god miljöstatus. 
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4. Ekosystemtjänster: Vilken 
ansats är lämplig? 

4.1 Introduktion 

Begreppet ekosystemtjänster har blivit alltmer använt de senaste åren för att 

beskriva samhällets beroende av en god miljö. Till exempel är vi beroende av en 

god havsmiljö för att kunna få möjlighet till rekreation, för att fånga fisk, och 

för att ha en levande turismnäring. NV (2008a) ger en översikt över Östersjöns 

och Västerhavets ekosystemtjänster och drar slutsatsen att av 24 identifierade 

ekosystemtjänster är endast 10 stycken på en god nivå och 7 är allvarligt hotade 

av olika belastningar från mänsklig verksamhet. Begreppet ekosystemtjänster 

representerar ett instrumentellt perspektiv på ekosystemen, eftersom det 

länkar ihop statusen hos ekosystemen med mänskligt välbefinnande. 

I det här kapitlet ger vi en bild över hur begreppet kan användas praktiskt för 

att underlätta samhällsekonomiska konsekvensanalyser (SKA) i samband med 

förslag till havsplaner. En SKA som tillämpar en ekosystemtjänstansats 

underlättar bedömningen av hur miljöeffekter påverkar mänskligt 

välbefinnande och kan också hjälpa till att precisera vilken typ av ytterligare 

naturvetenskaplig kunskap som behövs för att bättre bedöma konsekvenserna 

av en åtgärd. En grund för att uppnå praktisk användbarhet för begreppet är 

den indelning av tjänsterna som görs. Det är viktigt att indelningen kan hjälpa 

till att strukturera information så att ekonomiska bedömningar kan göras, och 

där det går att se en koppling mellan olika typer av åtgärder eller belastningar 

på ekosystemen och deras effekt på den slutliga nytta som ”levereras” till 

samhället från ekosystemen. Det finns ett antal olika indelningsgrunder i 

litteraturen. I avsnitt 4.2 redogör vi för några av de vanligaste 

indelningsgrunderna.  

Vidare behövs kriterier för hur en lämplig ekosystemtjänstansats ska 

tillämpas inom ramarna för arbetet med havsplanerna. I avsnitt 4.3 diskuterar 

vi vilka kriterier som kan vara viktiga utifrån tre perspektiv: lämplighet för 

SKA, lämplighet så att en MKB kan utformas som ett passande underlag för 

SKA, samt lämplighet så att ansatsen kan länkas till bedömningar av effekten 

på miljöstatusen.  

I avsnitt 4.4 utvärderar vi befintlig kunskap och kunskapsbehov kopplad till 

hur olika ekosystemtjänster påverkas av olika användningsalternativ för 

havsområden, samt hur ekosystemtjänsterna kan värderas monetärt. 

Avslutningsvis drar vi i avsnitt 4.5 slutsatser kring vilka de mest framträdande 

kunskapsbehoven är baserat på de tidigare avsnitten i kapitlet. 

4.2 Klassificering av ekosystemtjänster 

En väl vald klassificering av ekosystemtjänster kan vara av stor betydelse. 

Till exempel kan klassificeringen hjälpa till att strukturera berörda 

ekosystemtjänster och att ge underlag för bedömningar om vilka de viktigaste 

kunskapsluckorna är. Vidare ger en väl vald klassificering ett tydligt redskap 

för att underlätta en kommande värdering av marginella förändringar av 
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ekosystemtjänsterna till följd av någon viss åtgärd eller av en viss typ av 

användning av ett specifikt geografiskt område. Ett antal olika ansatser har 

tagits fram för att klassificera ekosystemtjänster och det finns ingen given 

standard för hur klassificeringen bör göras. I detta avsnitt ges en överblick över 

några huvudalternativ, därefter diskuteras dessa utifrån de behov som finns 

kopplade till SKA för havsplaner.  

Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005) kategoriserade 

ekosystemtjänster utifrån fyra huvudkategorier:  

 Stödjande, såsom t.ex. biogeokemiska kretslopp och primärproduktion. 

Dessa tjänster utgör en grund för ekosystemens funktion. 

 Reglerande, såsom t.ex. klimatreglering och reglering av föroreningar. 

Dessa tjänster hjälper bl.a. till att hantera störningar i ekosystemen. 

 Producerande, såsom t.ex. energi, råvaror och livsmedel. 

 Kulturella, såsom t.ex. rekreationsmöjligheter och värdet av naturarvet. 

NV (2008a) använde denna grundkategorisering för att kartlägga 

ekosystemtjänster i Östersjön och Västerhavet, se tabell 4.1. 
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Tabell 4.1. Ekosystemtjänster i Östersjön och Västerhavet utifrån MA:s (2005) indelning i 
stödjande, reglerande, producerande och kulturella tjänster. Källa: NV (2008a). 

Kategori Ekosystemtjänst 

Stödjande tjänster Biogeokemiska kretslopp 

Primärproduktion 

Näringsvävsdynamik 

Biologisk mångfald 

Livsmiljö 

Resiliens 

Reglerande tjänster Klimatreglering 

Sedimentbevarande 

Minskad övergödning 

Biologisk reglering 

Reglering av föroreningar 

Producerande tjänster Livsmedel 

Råvaror 

Genetiska resurser 

Kemikalier 

Utsmyckningar 

Energi 

Utrymme och vattenvägar 

Kulturella tjänster Rekreation 

Estetiska värden 

Vetenskap och utbildning 

Kulturarv 

Inspiration 

Naturarv 

 
Även The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 

använder den här typen av indelning av ekosystemtjänster, men man 

utelämnar gruppen ”supporting” och lyfter istället fram ”habitat” som en 

nyckelkategori. Det pågående projektet Common International 

Classification of Ecosystem Services (CICES) bygger vidare på den här 

klassificeringen i syfte att underlätta beräkningar av naturkapitalvärde och 

miljöräkenskaper. NV (2012) sammanfattar i en tabell kategoriseringarna från 

MA, TEEB och CICES, se tabell 4.2. 
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Tabell 4.2. Kategoriseringar av ekosystemtjänster i MA, TEEB och CICES. Källa: NV (2012). 

Kategorier i MA Kategorier i TEEB  Kategorier i CICES 

Food (fodder) Food 

Provisioning 
services 

Terrestrial plants and 
animal foodstuffs 

Freshwater plants and 
animal foodstuffs 

Marine algae and animal 
foodstuffs 

Fresh water Water 
Potable water 

Non-potable water 

Fibre, timber Raw Materials Biotic materials 

Genetic resources Genetic resources 
Biotic Materials (Genetic 
resources) 

Biochemicals Medicinal resources 
Biotic Materials (Medicinal 
and cosmetic resources) 

Ornamental resources Ornamental resources 
Biotic Materials 
(Ornamental resources) 

  Biomass based energy 

Air quality regulation Air quality regulation 

Regulating 
services (MA 
and TEEB) 

 
Regulating 

and 
maintenance 

(CICES) 

Atmospheric regulation 

Water purification and 
water treatment 

Waste treatment (water 
purification)  

Bioremediation 

Dilution and sequestration 

Water quality regulation 

Water regulation 

Regulation of water flows 

Water flow regulation Moderation of extreme 
events 

Erosion regulation Erosion prevention  
Mass flow regulation 
(erosion protection) 

Climate regulation Climate regulation 
Atmospheric regulation 

Air flow regulation 

Soil formation 
(supporting services) 

Maintenance of soil fertility 
Pedogenesis and soil 
quality regulation 

Pollination Pollination  
Lifecycle maintenance, 
habitat and gene pool 
protection (pollination) 

Pest regulation 
Biological control 

Pest and disease control 
including alien species Disease regulation 

Primary production 
Nutrient cycling 

Maintenance of life cycles of 
migratory species (incl. 
nursery service)  

Lifecycle maintenance, 
habitat and gene pool 
protection 

Maintenance of genetic 
diversity (especially in gene 
pool protection)  

Lifecycle maintenance, 
habitat and gene pool 
protection 

Spiritual and religious 
values 

Spiritual experience  

Cultural 
services 

Spiritual 

Aesthetic values Aesthetic information Aesthetic, Heritage 

Cultural diversity Inspiration for culture, art 
and design 

Spiritual 

Aesthetic, Heritage 

Recreation and 
ecotourism 

Recreation and tourism Recreation and community 
activities 

Knowledge systems 
and educational 
values 

Information for cognitive 
development  

Information  

 
 

Indelningen av ekosystemtjänster i olika kategorier har betydelse för den 

analys som kan göras. Fisher et al. (2009) skriver att ”varje försök till ett 

enskilt eller fundamentalt klassificeringssystem bör ses med försiktighet”, och 

menar att en rad faktorer spelar in vid en bedömning av hur 

ekosystemtjänsterna ska klassificeras, inte minst karaktäristiken hos det 

ekosystem som är av intresse samt den övergripande beslutskontexten. 

Om syftet med en klassificering av ekosystemtjänster är att genomföra 

ekonomiska analyser krävs att ekosystemtjänsterna kategoriseras utifrån hur 

de genererar samhällsnytta. Vissa ekosystemtjänster tenderar att vara en input 
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till ekosystemets produktion av andra tjänster. Till exempel ger ekosystemets 

förmåga att bryta ner skadliga ämnen (reglering av föroreningar) förbättrade 

förutsättningar till rekreation. Ekosystemtjänster är därför ofta indelade i 

intermediära och slutliga tjänster (se Fisher et al., 2009), där intermediära 

tjänster kan ses som en förutsättning för de slutliga. Den här distinktionen 

hjälper till att undvika dubbelräkningsrisker och bidrar även till att lyfta fram 

de intermediära tjänsternas roll i ekosystemet för att de slutliga tjänsterna ska 

kunna finnas (KOM, 2010). Notera dock att uppdelningen i intermediära 

respektive slutliga tjänster kan vara kontextberoende. T.ex. kan 

ekosystemtjänst ses som slutlig för en viss typ av användning, men intermediär 

för en annan typ av användning (Boyd, 2007). För en ytterligare diskussion 

kring intermediära och slutliga ekosystemtjänster i Östersjön och Västerhavet, 

se Enveco et al. (2012). 

Ett ytterligare sätt att beskriva hur ekosystemen skapar samhällsnytta är att 

se på nyttan som en separat aspekt som resulterar av ekosystemtjänsterna. 

Ekosystemtjänsterna kan ses som en länk mellan ekosystemens funktion och 

den nytta som samhället upplever från ekosystemen. Ekosystemtjänsterna 

betraktas då inte som nyttor utan som förutsättningar för att nytta ska kunna 

genereras. Ekosystemets funktioner kan endast anses vara ekosystemtjänster 

om det finns människor som direkt eller indirekt kan uppleva en nytta från 

dem. En intermediär tjänst som reglering av föroreningar kan ses som 

intermediär till den slutliga tjänsten vattenkvalitet, och en nytta kan genereras i 

form av möjligheten att bada i rent vatten.  

Vidare används ofta begreppet ’ekologiska slutlänkar’ (ecological endpoints, 

jfr Boyd, 2007; USEPA, 2009) för att beskriva sambanden mellan 

ekosystemens funktioner och samhällsnytta, jfr avsnitt 3.4.2. En ekologisk 

slutlänk kan anses vara variabler som har en stor betydelse för ekosystemens 

tillhandahållande av ekosystemtjänster. Till exempel kan siktdjupet anses vara 

en ekologisk slutlänk, på så sätt att siktdjupet är en funktion av ekosystemets 

status som i stor utsträckning påverkar den nytta som upplevs av rekreation, se 

Kinell et al. (2012) för en illustration. Vidare är siktdjupet korrelerat med 

många andra ekologiska variabler som också påverkar 

rekreationsmöjligheterna, som t.ex. mängden fintrådiga alger (Kautsky et al., 

1986). Att identifiera mätbara ekologiska slutlänkar för olika typer av nyttor är 

därmed en viktig uppgift och det behövs också ekologiska modeller för att 

förklara samband mellan olika typer av belastningar och de ekologiska 

slutlänkarna.  

Den stora begreppsapparaten till trots – huvudargumenten är: 

 Den klassificering av ekosystemtjänster som väljs bör vara anpassad till det 

specifika fallet. 

 Det kan behövas en vidareindelning av ekosystemtjänsterna i intermediära 

och slutliga tjänster, där de intermediära ses som en input till de slutliga. 

 Ekosystemtjänsterna (och/eller de ”ekologiska slutlänkarna”) bör vara så 

preciserade och mätbara som möjligt. 
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4.3 Kriterier för en lämplig 
ekosystemtjänstansats 

Inom ramarna för arbetet med SKA för havsplaner verkar det lämpligt att 

ställa tre specifika krav på användandet av en ekosystemtjänstansats. Den ska 

vara lämplig a) för SKA, b) så att MKB:n utformas som ett passande underlag 

för SKA, samt c) så att den kan länka till god miljöstatus (GES). Detta ställer 

krav inte minst på indelningen av ekosystemtjänster. Vi diskuterar nedan de tre 

kraven i avsnitt 4.3.1 – 4.3.3. 

4.3.1 Lämplighet för en samhällsekonomisk konsekvensanalys 

Inom ramarna för en SKA måste nyttor och kostnader identifieras och i den 

mån det är möjligt kvantifieras. Ett krav som ställs på klassificeringen av 

ekosystemtjänster som väljs är därför att den måste tillåta en analys som följer 

hela vägen från användningsalternativ till kostnad/nytta av de effekter som kan 

förväntas. Det är därför viktigt att effekterna kan preciseras i termer av något 

så mätbart som möjligt. I bästa fall något som tillåter en kvantitativ ekonomisk 

analys. Tankeramverket kring intermediära och slutliga ekosystemtjänster, 

samt ekologiska slutlänkar kan därför vara en nyckel. En enkel klassificering av 

ekosystemtjänster à la MA (2005) blir för knapphändig. Dock kan denna 

klassificering ses som en startpunkt där man för varje ekosystemtjänst som 

förväntas påverkas vidare reder ut huruvida den är intermediär eller slutlig, 

samt hur den bäst kan mätas i termer av någon kvantifierbar variabel.  

I figur 4.1 visas ett konceptuellt ramverk för hur indelningen i intermediära 

och slutliga ekosystemtjänster kan underlätta ekonomiska analyser av 

kostnader och nyttor från olika belastningar på ekosystemen. En belastning 

påverkar intermediära ekosystemtjänster som i sin tur påverkar slutliga 

ekosystemtjänster, vilket leder till förändringar i den nytta som 

ekosystemtjänsterna levererar. Detta kan slutligen värderas med hjälp av 

gängse värderingsmetoder. 

Det bör dock noteras att den här raka och tydliga kedjan från belastningar 

via intermediära och slutliga ekosystemtjänster inte alltid är fallet i praktiken. 

Vissa belastningar drabbar t.ex. slutliga ekosystemtjänster direkt utan att 

effekten sker genom någon intermediär tjänst. Till exempel noterar IVL et al. 

(2012) att för oljeutsläpp sker ofta en direkt effekt på slutliga tjänster såsom 

vattenkvalitet utan att någon långsiktig skada behöver ske på ekosystemets 

intermediära tjänster. Vidare kan det vara svårt att konstatera vilka de slutliga 

tjänsterna är som påverkas av en belastning på de intermediära tjänsterna och 

hur stor effekten är. 
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Figur 4.1. Länken mellan belastningar på ekosystemen och slutlig effekt i termer av 
nyttoförändringar. Källa: Helin et al. (2010). 

 

Vi konstaterade i avsnitt 4.2 att dubbelräkningsrisker kan undvikas med 

hjälp av att dela in ekosystemtjänster i intermediära eller slutliga. Detta är 

förstås en nyckel för att få fram en rättvisande SKA, men det bör också påpekas 

att det finns en risk för att för få samhällsekonomiska effekter fås med i 

analysen vid en felaktigt vald klassificering av ekosystemtjänster. Om man till 

exempel snävt avgränsar sin analys till en viss ekologisk slutlänk som är mätbar 

och är kopplad till nytta från ekosystemtjänster, men utelämnar effekten på 

andra variabler kan det leda till att analysen blir alltför partiell. Det finns 

därmed en svår avvägning mellan dubbelräkningsrisker å ena sidan och en för 

snäv analys å andra sidan. 
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4.3.2 Lämplig så att MKB:n utformas som ett passande underlag 
för SKA 

Vid genomförandet av en SKA är behovet av ekologiska data stort. Det är 

därför önskvärt att MKB:n kan hjälpa till att fylla dessa databehov. Genom att i 

planeringen inför en SKA försöka identifiera de viktigaste ekologiska 

slutlänkarna kan arbetet med MKB:n utformas så att insatser kan riktas mot att 

fånga upp just dessa variabler. Om det inför SKA:n bedöms viktigt att t.ex. 

fokusera på siktdjup eller koncentrationer av något ämne i vattnet är det 

lämpligt att i arbetet med MKB:n ta fram prediktioner för hur dessa variabler 

antas utvecklas givet någon viss användning av ett havsområde.  

En SKA genomförs ofta grundad i den ekologiska information som finns 

tillgänglig. Genom att i viss mån vända på arbetssekvensen och istället i ett 

tidigt skede ta fram den typ av information som förväntas behövas för SKA:n 

kan sannolikt SKA:n bli mer precis.  

4.3.3 Lämplig så att den kan länka till god miljöstatus (GES) 

Inom ramarna för arbetet mot uppfyllandet av Havsmiljödirektivets krav på 

en god miljöstatus (GES) har en rad deskriptorer och indikatorer tagits fram 

för att kunna definiera GES och utvärdera nuvarande status, se även ruta 2.1. 

Det är önskvärt att de variabler och/eller ekologiska slutlänkar som används i 

SKA:n och MKB:n går att länka till dessa indikatorer. På så sätt kan en rad 

olika analysområden samordnas bättre och förse varandra med information. 

Enveco et al. (2012a, 2012b) visade att det i viss mån är möjligt att koppla 

indikatorerna som beskriver miljöstatus till utvecklingen hos intermediära och 

slutliga ekosystemtjänster.   

4.4 Befintlig kunskap och kunskapsbehov 

4.4.1 Hur olika ekosystemtjänster påverkas biofysiskt av 
användningsalternativ/belastningar 

Kunskapsluckorna kring hur ekosystemtjänster utvecklas biofysiskt av olika 

användningsalternativ för och/eller belastningar på havet är stora, vilket 

indikeras av bl.a. NV (2008a), Helcom (2010) samt Enveco et al. (2012a, 

2012b). Kunskapen har dock förbättrats under de senaste åren och mycket 

arbete pågår för att ytterligare höja kunskapsnivån, bl.a. kopplat till de krav 

som ställs på ekonomiska analyser inom ramarna för Vattendirektivet och 

Havsmiljödirektivet. I tabell 4.3 listas grovt några av huvudeffekterna på 

ekosystemtjänster från olika typer av mänskliga aktiviteter. Ett plustecken i 

tabellen innebär att aktiviteten har positiv inverkan, medan ett minustecken 

innebär en negativ inverkan. 
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Tabell 4.3. Huvudsakliga effekter på ekosystemtjänster från fyra olika typer av mänskliga 
aktiviteter. Källa: Enveco et al. (2012a). 

Ekosystemtjänst Maritima 
transporter 
och hamnar, 
inkl. 
båtbaserad 
marin turism 
och rekreation 

Havsbaserad 
energi 

Fiske och 
vattenbruk 

Ej båtbaserad 
marin turism 
och rekreation 

S1 Biogeokemiska 
kretslopp     

S2 Primärproduktion +  + + 
S3 Näringsvävsdynamik     
S4 Biologisk mångfald - - -  
S5 Livsmiljö - - -  
S6 Resiliens -    
R1 Klimatreglering +  +  
R2 Sedimentbevarande - - -  
R3 Minskad övergödning -  - - 
R4 Biologisk reglering   +  
R5 Reglering av 

föroreningar + och -  + och - - 
P1 Livsmedel - - + och -  
P2 Råvaror +  + och -  
P3 Genetiska resurser -  -  
P4 Kemikalier -    
P5 Utsmyckningar     
P6 Energi     
P7 Utrymme och 

vattenvägar     
K1 Rekreation - - - - 
K2 Estetiska värden - - - - 
K3 Vetenskap och 

utbildning     
K4 Kulturarv     
K5 Inspiration -    
K6 Naturarv -  - - 
 

 
  



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:1 

 

63 

 

 

Nedan listar vi ett antal möjliga användningsalternativ för havsområden och 

beskriver för vart och ett av dessa användningsalternativ vilken existerande 

kunskap som finns kring effekter på stödjande, reglerande, producerande och 

kulturella ekosystemtjänster. Användningsalternativen är baserade på Backer 

och Frias (2012) samt muntlig kommunikation med experter på HaV. 

Effekterna på ekosystemtjänster är baserade på NV (2008a), Enveco et al. 

(2012a) samt egna bedömningar. Bedömningarna görs övergripande och bör 

inte ses som slutliga, utan syftar till att ge en preliminär indikation kring vilka 

de huvudsakliga effekterna på ekosystemtjänster kan vara. Vidare studier 

behövs från fall till fall, eftersom effekterna är starkt beroende av hur 

användningen av havet ser ut och var olika aktiveteter är lokaliserade. 

4.4.1.1 Fysiska ingrepp 

Med fysiska ingrepp avses i denna rapport bl.a. installationer till havs, såsom 

rörledningar och kablar samt energiproduktionsanläggningar som vind- och 

vågkraft. Vidare avses sand- och grusutvinning och muddring. De specifika 

effekterna från dessa aktiviteter är i hög grad beroende av vilken typ av 

verksamhet det handlar om och var den är placerad geografiskt. I allmänhet är 

påverkan på habitat en av de mest påtagliga effekter, därför är det viktigt att 

denna typ av verksamheter undviks i känsliga och/eller viktiga habitat. 

NV (2008a) identifierar negativa effekter på de flesta ekosystemtjänster till 

följd av dessa aktiviteter. För stödjande ekosystemtjänster är t.ex. S4 (biologisk 

mångfald) och S5 (livsmiljö) direkt påverkade, och detta kan även få följder för 

S6 (resiliens). För reglerande ekosystemtjänster kan de flesta av dessa påverkas 

enligt NV (2008a), men effekten bedöms som potentiell och inte säker. För 

producerande ekosystemtjänster är en potentiell negativ effekt på P1 

(livsmedel). För kulturella ekosystemtjänster är det sannolikt att K1 

(rekreation) och K2 (estetiska värden) påverkas negativt, medan potentiella 

negativa effekter kan uppstå på K3 (vetenskap och utbildning), K5 (inspiration) 

och K6 (naturarv). 

4.4.1.2 Maritim trafik och hamnar 

Maritim trafik och hamnar innebär ett antal olika belastningar på 

ekosystemet. Vad gäller trafiken leder den till utsläpp till luften av t.ex. svavel 

och kväveoxider samt diffusa utsläpp av olja. Vidare är enligt KpD medvetna 

utsläpp av olja relativt vanliga i Östersjön. Utöver dessa operationella utsläpp 

finns också risken för mer storskaliga oljeutsläpp med konsekvenser för många 

ekosystemtjänster, se IVL et al. (2012). Vidare leder sjötrafiken till buller och 

invasiva arter, vars konsekvenser för ekosystemtjänster ännu är relativt 

okända. Hamnverksamhet kan förstås leda till effekter liknande de för 

installationer till havs, samt en långvarig ansamling av små utsläpp av olika 

ämnen. Även effekten av dessa är svårbedömda. 

För stödjande tjänster är negativa effekter sannolika för S5 (livsmiljö) och 

potentiella för S4 (biologisk mångfald) och S6 (resiliens). För reglerande 

tjänster är negativa effekter potentiella för R3 (minskad övergödning) och R5 

(reglering av föroreningar). För producerande tjänster är det sannolikt att 

maritim trafik och hamnar resulterar i en negativ effekt på P1 (livsmedel). För 
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kulturella tjänster är det framförallt oljeutsläpp som förväntas resultera i 

negativa effekter, och sannolikt påverkas K1 (rekreation) och K2 (estetiska 

värden), samt potentiellt K3 (vetenskap och utbildning), K5 (inspiration) och 

K6 (naturarv). 

4.4.1.3 Fiske 

Fiske påverkar de målarter som avses samt andra arter genom bifångst och 

genom trålningens fysiska inverkan på olika habitat. Vidare kan ekosystemet 

påverkas i stort genom att artsammansättningen förändras. 

För stödjande ekosystemtjänster är det sannolikt att S4 (biologisk mångfald) 

påverkas samt att S5 (livsmiljö) påverkas från t.ex. bottentrålning. Vidare 

påverkas potentiellt S6 (resiliens) i och med dessa effekter. För reglerande 

tjänster påverkas sannolikt R2 (sedimentbevarande) samt potentiellt R3 

(minskad övergödning), R4 (biologisk reglering) och R5 (reglering av 

föroreningar). För producerande tjänster påverkas sannolikt P1 (livsmedel), P2 

(råvaror) samt P3 (genetiska resurser). För kulturella tjänster påverkas 

sannolikt K1 (rekreation) och K2 (estetiska värden) samt potentiellt K3 

(vetenskap och utbildning) och K6 (naturarv). 

4.4.1.4 Vattenbruk 

Vattenbruk leder till utsläpp av näringsämnen (vid musselodlingar upptag av 

näringsämnen) och kan också leda till oönskade genetiska effekter på vilda 

bestånd. Vidare kan vattenbruket leda till minskade möjligheter för rekreation 

på grund av den fysiska plats som upptas.  

För stödjande tjänster är det sannolikt att S4 (biologisk mångfald) och S5 

(livsmiljö) påverkas negativt, och potentiellt påverkas även S6 (resiliens) 

negativt i och med dessa effekter. För reglerande tjänster förväntas inga 

sannolika eller potentiella negativa konsekvenser. Möjligtvis kan 

musselodlingar ge vissa positiva effekter. För producerande tjänster förväntas 

P3 (genetiska resurser) påverkas negativt. För kulturella effekter finns en 

potentiell positiv effekt på K3 (vetenskap och utbildning) och en potentiell 

negativ effekt på K6 (naturarv). Beroende på lokalisering av vattenbruket kan 

också K1 (rekreation) påverkas negativt. 

4.4.1.5 Naturskyddsområden 

Naturskyddsområden kan förväntas få olika effekter på ekosystemtjänster 

beroende på var de är lokaliserade samt hur det specifika skyddet ser ut. Det är 

därför svårt att säga något generellt om vilka effekter dessa får för 

ekosystemtjänster. Exempel på naturskyddsområden kan vara Natura 2000-

områden, nationalparker och naturreservat. NV (2007) betonar vikten av att 

skydda levnadsmiljöer för att säkra att ekosystemtjänster kan levereras. S5 

(livsmiljö) är en stödjande ekosystemtjänst som sannolikt påverkar de flesta 

andra ekosystemtjänsterna, därmed kan naturskyddsområden förväntas få 

positiva konsekvenser för en stor mängd ekosystemtjänster. 

4.4.1.6 Försvarsverksamhet och forskning 

Försvarets verksamhet samt forskningsverksamhet kan t.ex. innebära 

övningsområden och tekniska installationer. Vad gäller tekniska installationer 

kan dessa förväntas ge liknande effekter på ekosystemtjänster som andra 

fysiska ingrepp (se ovan). Övningsområden och områden som används för 
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forskning kan förväntas leda till bl.a. buller vilket kan vara negativt för 

rekreation men också för stödjande och reglerande ekosystemtjänster. 

Effekterna på ekosystemtjänster från buller är dock i stor utsträckning ännu 

okända. 

4.4.1.7 Turism och rekreation 

Turismindustrin och havsrelaterade rekreationsaktiviteter är beroende av en 

god miljö men har också en påverkan på miljön. Enveco et al. (2012b) ger en 

översikt kring både sektorns beroende av ekosystemtjänster och sektorns 

påverkan på ekosystemtjänster. Vad gäller sektorns påverkan på 

ekosystemtjänster kan konstateras att ett antal belastningar förekommer: 

Belastningar från maritima transporter (effekter enligt ovan), belastningar från 

fritidsbåtar som t.ex. luftburet kväve, buller och mikropartiklar och kemikalier 

från båtmotorer och båtbottenfärg, belastningar från fritidshus t.ex. i form av 

utsläpp av näringsämnen (gäller ej i lika stor utsträckning i maritim miljö) och 

belastningar från dagsbesök, i form av trängsel och ytterligare produktion av 

avloppsvatten. Vidare kan turism och rekreation leda till nedskräpning och 

buller, samt en efterfrågan på fysiska ingrepp, såsom konstruktion av 

gästhamnar och annan infrastruktur.  

Med detta breda spektrum av belastningar är det rimligt att anta att ett antal 

ekosystemtjänster påverkas. Det är därför svårt att säga vilka 

ekosystemtjänster som är de mest påverkade. Verksamheten leder till ett antal 

belastningar som drabbar t.ex. rekreationsvärden i sig (en kulturell 

ekosystemtjänst). Utsläpp av näringsämnen, kemikalier och mikropartiklar kan 

leda till negativa konsekvenser för stödjande och reglerande ekosystemtjänster, 

vilket sannolikt också får effekter för övriga ekosystemtjänster. 

Baserat på detta är det därför viktigt att utreda turismens inverkan specifikt i 

olika områden samt att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 

denna inverkan.  

4.4.1.8 Kulturarv 

Fornlämningar skyddas enligt lagen om kulturminnen (1988:950). Detta 

innebär t.ex. att hänsyn behöver tas vid tillståndsprövningar för olika typer av 

verksamheter. Kulturarvsskyddet kan förväntas innebära restriktioner för bl.a. 

fysiska ingrepp, vilket innebär att de områden som är skyddade enligt lagen om 

kulturminnen också har ett indirekt skydd mot negativa konsekvenser på 

ekosystemtjänster av de slag som beskrevs för fysiska ingrepp, ovan. Vidare ger 

skyddet ett bevarande av K4 (kulturarv) och troligen även en positiv inverkan 

på övriga kulturella ekosystemtjänster. 

4.4.1.9 Dumpningsområden 

Med dumpning avses t.ex. dumpning av muddermassor och snö. Effekterna 

av dessa verksamheter på ekosystemtjänster är okänd, men en möjlig 

belastning på ekosystemtjänster kan vara från miljöfarliga ämnen som följer 

med det som dumpas. Därmed kan konsekvenser förväntas på reglerande och 

stödjande ekosystemtjänster, vilket kan leda till effekter för en stor mängd 

ekosystemtjänster. Det är därför viktigt att undersöka lämpligheten för 

dumpning på föreslagna platser, samt att kontrollera innehållet av miljöfarliga 
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ämnen i det som ska dumpas. Det är också viktigt att ytterligare studera 

långsiktiga konsekvenser av dumpningen. 

4.4.2 Hur förändringar i tillgången på ekosystemtjänster kan 
värderas monetärt 

Givet en god kunskapsbakgrund i form av kännedom om vilka kvantitativa 

effekter som kan förväntas på ekosystemtjänster från olika 

användningsområden av havet finns det väl utvecklad metodologi för att ta 

reda på det monetära värdet av dessa effekter. Monetär värdering är dock ofta 

tidskrävande, vilket är en begränsning. Det är därför av stor vikt att även 

kvalitativa analyser kan göras. 

NV (2008b) kartlade existerande värderingsstudier kopplade till Östersjöns 

och Västerhavets ekosystemtjänster och konstaterade stora kunskapsluckor. I 

tabell 4.4 sammanfattas för respektive ekosystemtjänst graden av täckning i 

värderingsstudier samt författarnas rekommendationer kring hur 

högprioriterade fortsatta studier är. En slutsats är att existerande 

värderingsstudier tenderar att fokusera på vissa få ekosystemtjänster, såsom 

biologisk mångfald, livsmiljö, livsmedel, rekreation, estetiska värden, kulturarv 

och naturarv. Vidare kan konstateras att det är just dessa ekosystemtjänster 

som förefaller vara de viktigaste att utreda vidare. Detta kan tyda på två saker: 

antingen att dessa ekosystemtjänster är just de viktigaste, eller att man vet för 

lite om de övriga ekosystemtjänsterna för att inse deras betydelse för 

samhällets välfärd. Möjligtvis är det så att de relativt ostuderade 

ekosystemtjänsterna skulle kräva ytterligare fokus i den ekologiska forskningen 

för att lyfta fram deras betydelse och för att ta fram modeller som kan 

möjliggöra ekonomisk värdering.  

Givet det stora antal värderingsestimat som kan komma att behövas för att 

utföra kvantitativa SKA kopplat till havsplaner är det värt att betona vikten av 

att kunna göra s.k. värdeöverföringar (benefits transfer). Metoden bygger på 

att man tar en monetär skattning från ett geografiskt område och med hjälp av 

modeller eller andra bedömningsmetoder applicerar denna skattning på ett 

liknande fall i ett annat geografiskt område. Metoden förutsätter att 

grundstudien är väl genomförd. Därför kan det vara en strategi inom ramarna 

för havsplaneringsarbetet att a) identifiera för vilka ekosystemtjänster 

monetära estimat är allra viktigast, 2) bedöma i vilken utsträckning det finns 

transfererbara skattningar, samt 3) bedöma vilken osäkerhet som kan 

accepteras vid en värdeöverföring. Om inga lämpliga primärstudier existerar 

bör nya studier genomföras som är speciellt inriktade på att kunna ge 

transfererbara resultat. Östberg et al. (2011) ger en viss överblick kring 

ämnesområdet. 
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Tabell 4.4. Ekosystemtjänsternas täckning i värderingslitteraturen från Östersjön och 
Västerhavet. Vad har gjorts och för vilka ekosystemtjänster föreslås ytterligare studier? 
Källa: NV (2008b)  

Kategori  Ekosystemtjänst Graden av täckning I 

ekonomisk forskning I 
förhållande till andra 

ekosystemtjänster 
(samlad bedömning 
baserad på antalet 

studier och I vilken mån 
tjänsten ifråga har 

studerats)  

Graden av prioritering 

beträffande behovet av 
ytterligare studier 

Stödjande 
tjänster 

S1 Biogeokemiska 
kretslopp 

Låg ? 

S2 Primärproduktion Låg ? 

S3 Näringsvävsdynamik Låg ? 

S4 Biologisk mångfald Medel ! 

S5 Livsmiljö Hög !! 

S6 Resiliens Låg ? 

Reglerande 
tjänster 
 

R1 Klimatreglering Låg ? 

R2 Sedimentbevarande Låg ? 

R3 Minskad övergödning Låg ? 

R4 Biologisk reglering Låg ? 

R5 Reglering av 
föroreningar 

Låg ? 

R6 Livsmedel Låg ? 

Produ-
cerande 
tjänster 

P1 Råvaror Hög !!! 

P2 Genetiska resurser Låg ? 

P3 Kemikalier Låg ? 

P4 Utsmyckningar Låg ? 

P5 Energi Låg ? 

P6 Utrymme och 
vattenvägar 

Låg ? 

P7 Rekreation Låg ? 

Kulturella 
tjänster 

K1 Estetiska värden Hög !!! 

K2 Vetenskap och 
utbildning 

Hög !!! 

K3 Kulturarv Låg ? 

K4 Inspiration Medel ! 

K5 Naturarv Låg ? 

K6 Biogeokemiska 
kretslopp 

Medel ! 

Teckenförklaring: 

? = Tjänsten ej specifikt omnämnd som viktig att prioritera i framtida studier 

! = Viktigt område för fortsatta studier 

!! = Mycket viktigt område för fortsatta studier 

!!! = Helt centralt område för fortsatta studier 
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4.5 Vilken kunskapsuppbyggnad bör prioriteras 
framöver? 

Vi vill betona tre viktiga områden för fortsatta studier för att kunna förbättra 

analyser kring påverkan på ekosystemtjänster från olika 

användningsalternativ: 

 En identifiering av nyckelvariabler, ”ekologiska slutlänkar” som passar 

både SKA, MKB och ger länkar till påverkan på GES. Mycket arbete 

återstår på denna front och denna typ av information är nödvändig för 

att kunna få fram kvantitativ information av hur olika 

användningsalternativ påverkar värdet av olika ekosystemtjänster. 

 En fortsatt uppbyggnad av kunskap kring ekosystemets funktioner och 

länkar mellan olika ekosystemtjänster. Denna kunskapsuppbyggnad 

bör vara speciellt inriktad mot de användningsalternativ som är mest 

sannolika. Till exempel bör effekterna av olika typer av förluster av 

livsmiljöer (habitat) prioriteras, eftersom livsmiljöer kan förväntas 

påverkas av de flesta användningsalternativen. Vidare bör 

informationen struktureras på så sätt att det är möjligt att dra 

slutsatser kring hur de ekologiska slutlänkarna påverkas av olika 

användningsalternativ. Givet framsteg med denna typ av information 

kan sannolikt arbetet med kvantitativa SKA förbättras väsentligt. 

 Ett starkt fokus på hur man vid olika typer av verksamheter kan 

minimera konsekvenserna på ekosystemen och ekosystemtjänsterna. 
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5. Förslag till metodik 

5.1 En multikriterieanalys i två steg (inklusive 
konsekvensanalyser) 

Givet genomgångar och diskussioner i föregående kapitel läggs här fram ett 

förslag för metodik som syftar till att i så hög grad som möjligt samordna SKA, 

MKB och andra typer av konsekvensanalyser och samtidigt åstadkomma en 

samlad hållbarhetsbedömning. Den föreslagna metoden för att åstadkomma 

denna samordning och samlade bedömning är MKA. 

Metodiken sammanfattas av figur 5.1. Den går sammanfattningsvis ut på att 

genomföra MKA i följande två steg, där det första steget är en förberedande 

hållbarhetsbedömning och det andra steget en slutlig hållbarhetsbedömning: 

1. Steg 1: Förberedande hållbarhetsbedömning genom en 

översiktlig MKA inklusive aktörsdeltagande. Syftet med detta steg 

är att utifrån en uppsättning preliminära generella kriterier och en 

bruttolista på potentiella principiella användningsalternativ komma 

fram till dels vilka användningsalternativ som kan anses vara rimliga och 

dels en revidering av de generella kriterierna. De alternativ som har 

bedömts vara rimliga är sedan utgångspunkten för den slutliga 

hållbarhetsbedömningen i steg 2. Genom detta steg uppnås dessutom 

följande: 

a. Det minskar risken att den slutliga hållbarhetsbedömningen 

genom en fullständig MKA i steg 2 blir onödigt dyrbar och 

tidskrävande genom att rimligheten i alternativen förankras 

bland de aktörer som medverkar i den översiktliga MKA:n. 

b. Det ger en möjlighet att även förankra kriterier bland berörda, 

inklusive diskussion om vilka kriterier som bör spela särskilt stor 

roll för bedömningen. Sådana prioriteringar kan vägledas av 

exempelvis risken för tröskeleffekter beträffande t.ex. 

ekosystemtjänster, olika sektorers lönsamhet och förekomsten av 

konflikter mellan olika aktörer. 

2. Steg 2: Slutlig hållbarhetsbedömning genom en fullständig 

MKA inklusive aktörsdeltagande. Denna MKA utformas så att den 

är förenlig med miljöbedömningsprocessen. Grunden för den 

fullständiga MKA:n är identifieringen av rimliga principiella 

användningsalternativ från steg 1 och en definition av de detaljerade 

kriterier som ska användas som bedömningsgrunder inom de tre 

hållbarhetsdimensionerna. Arbetet med att ta fram detaljerade kriterier 

kan allmänt liknas vid att gå från generellt formulerade kriterier till 

kriterier som kännetecknas av att vara SMARTa (Specificerade, Mätbara, 

Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda), jfr PpD s. 494. Syftet med 

MKA:n är att med hjälp av MKB, SKA och en social konsekvensanalys få 

information som gör det möjligt att genomföra en slutlig 

hållbarhetsbedömning. 
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Något mer detaljerat innehåller de två stegen följande (jfr figur 5.1): 

I steg 1 tas underlag fram till den översiktliga MKA:n i form av preliminära 

generella kriterier, som förslagsvis delas upp i ekologiska, ekonomiska och 

sociala kriterier. För att den förberedande hållbarhetsbedömningen ska bli 

operativ måste de här kriterierna vara mer konkreta än mycket allmänna mål 

som t.ex. ”hållbar utveckling”, ”lämplig användning med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov” och samtidigt tillräckligt generella för att 

möjliggöra en bred diskussion. De mål som framgick av ruta 2.2 från den 

skotska förberedande hållbarhetsbedömningen kan vara ett exempel på 

preliminära generella kriterier. Ett annat exempel kan vara de mål som 

formulerades i pilotarbetet med en havsplan för Bottenhavet, se ruta 5.1. Ett 

annat underlag utgörs av ett antal förslag till potentiella principiella 

användningsalternativ inklusive ett förslag till referensalternativ. Experter och 

deltagande aktörer diskuterar förslagen till användningsalternativ i förhållande 

till kriterierna med hjälp av verktyg som t.ex. deltagande-GIS, se även avsnitt 

2.5. Diskussionerna leder fram till en bedömning av alternativens 

konsekvenser i förhållande till de föreslagna kriterierna. Målet med denna 

bedömning är att identifiera principiella alternativ som kan anses vara rimliga, 

inklusive ett rimligt referensalternativ. I denna process kommer troligen att 

uppmärksammas vilka de viktigaste konfliktpunkterna är, vilket ger 

indikationer på i vilka avseenden analysen i steg 2 bör innehålla fördjupad 

analys om dessa. Diskussionen kan även förväntas handla om kriteriernas 

rimlighet, vilket leder till reviderade generella kriterier. 

Utifrån resultaten av steg 1 definieras i steg 2 detaljerade kriterier och 

formuleras ett antal preliminära rimliga användningsalternativ som är mer 

detaljerade än de principiella alternativen från steg 1. Konsekvenserna av de 

preliminära rimliga alternativen identifieras och beskrivs med hjälp av MKB, 

SKA och social konsekvensanalys. Inom ramen för MKB:n analyseras hur 

alternativet påverkar god miljöstatus. Vidare utformas MKB:n så att den även 

klargör hur ekosystemtjänster påverkas, vilket ger viktig information för både 

SKA och den sociala konsekvensanalysen. Givet resultaten från MKB, SKA och 

social konsekvensanalys kan alternativens konsekvenser i förhållande till de 

detaljerade kriterierna bedömas. I beskrivningen av konsekvenser liksom i 

själva bedömningen är det önskvärt att förekomsten av osäkerhet tas med 

explicit i analysen. Bedömningen används sedan för att konstatera om något 

eller några alternativ är förenliga med stark hållbarhet. Om så är fallet bör det 

alternativ väljas som är allra mest hållbart, vilket kan mätas med ett 

hållbarhetsindex. Om inget alternativ är förenligt med stark hållbarhet ställs 

frågan om det är acceptabelt med svag hållbarhet. Om inte, så bör MKA:n börja 

om med omformulering av ett eller flera alternativ i syfte att hitta ett alternativ 

som är förenligt med stark hållbarhet. Om svag hållbarhet är acceptabelt väljs 

det alternativ med högst hållbarhetsindex, givet att det överstiger noll. Om 

inget alternativ har ett hållbarhetsindex över noll bör ett eller flera alternativ 

omformuleras. 
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Ruta 5.1. Föreslagna mål för en havsplan för Bottenhavet enligt pilotprojektet 

Plan Bothnia 

 

I Plan Bothnia formulerades sex mål avseende ekosystemens integritet, skyddade 

områden, sjöfart, förnyelsebar energi, fiske och regional utveckling. Dessa anges nedan 

tillsammans med några viktiga aspekter som nämndes ihop med vart och ett av målen. 

1. Skapa ett ramverk för ett friskt ekosystem. Bottenhavets ekosystem ska vara vid god 

hälsa, och dess ekosystemtjänster ska bevaras och stärkas. 

2. Skydda sjöfarten. Möjligheter för ökad sjöfart ska säkras, inklusive utvecklingen av 

hamnar. Varhelst det är möjligt ska fartyg tillåtas att färdas kortast möjliga väg. 

3. Peka ut områden för havsbaserad energi. Potentialen för havsbaserad 

energiproduktion ska tas tillvara. Ambitionen är att främst genom vindkraft producera 

5-10 TWh i Bottenhavet före 2020 på ett ansvarsfullt sätt beträffande ekologi och 

estetik. Av miljöskäl bör byggande på utsjöbankar minimeras genom att istället 

anlägga vindkraftparker på djupt vatten. Skadliga miljöeffekter av kablar och 

utläggning av kablar bör minimeras. 

4. Bevara områden för fiske och för fiskens lek och uppväxt. Yrkesfiskets ekologiska 

hållbarhet bör befrämjas. Livskraftiga bestånd av strömming och andra kommersiellt 

värdefulla arter bör bevaras. Negativa ekologiska effekter bör undvikas, t.ex. 

förstörelse av habitat och läckage av gifter och näringsämnen från havsbottnen. 

5. Säkerställa ett nätverk av naturskyddade områden till havs. Ekologiskt särskilt 

värdefulla områden bör pekas ut som skyddade områden. 

6. Havet och kustsamhällena. Det ska läggas vikt vid nyttjande och aktiviteter som 

gynnar kustsamhällen, t.ex. genom lokalt småskaligt fiske och vattenbruk, turism och 

rekreation. 

 

Källa: Backer och Frias (2012, s. 106f). 
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Förberedande hållbarhetsbedömning genom en översiktlig 
MKA inklusive aktörsdeltagande 

Preliminära generella 
bedömningsgrunder 
(”kriterier”) 

Ekol. 
krit. 

Ekon. 
krit. 

Soc. 
krit. 

Potentiella principiella 
användningsalternativ 
(”alternativ”) 

Ref. alt. 
(BAU) 

Besluts-
alt. 

Bedömning av de potentiella 
principiella alternativens 
konsekvenser 

Ekol. 
krit. 

Ekon. 
krit. 

Soc. 
krit. 

Effekt 
på: 

Reviderade generella 
kriterier 

Ekol. 
krit. 

Ekon. 
krit. 

Soc. 
krit. 

Identifierade 
principiella rimliga 
alternativ (inkl. 
konfliktpunkter) 

Ref. alt. 
(BAU) 
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alt. 

Slutlig hållbarhetsbedömning genom en fullständig MKA 
inklusive aktörsdeltagande 

Preliminära alternativ 

Ref. alt. 
(BAU) 
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alt. 
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tivens konsekvenser 

Ekol. 
gm 
MKB 
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gm 
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gm 
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KA 
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Bedömning av alternativens 
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krit 
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Ja Nej 
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Bland alternativ som 
kännetecknas av 
stark hållbarhet, välj 
det som har högst 
hållbarhetsindex. 

Figur 5.1.  Förslag till metodik. (GES=god miljöstatus, EST=ekosystemtjänster) 
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krit. 

Soc. 
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5.2 Metodikens plats i havsplaneringsprocessen 

Havsplaneringsprocessen föreslås bestå av sex skeden: Program-Planförslag-

Granskning-Beslut-Tillämpning-Uppföljning. I tabell 5.1 och 5.2 relaterar vi 

den föreslagna metodiken till de två första skedena genom att redovisa förslag 

till aktiviteter och leveranser. I granskningsskedet ska alla leveranser från de 

två första skedena vara lättillgängliga, vilket ställer höga krav på fullständig och 

begriplig dokumentation. Resultaten från metodiken som föreslås här kan 

därefter närmast användas under uppföljningsskedet, där det bland annat kan 

utvärderas om det beslutade användningsalternativet får de konsekvenser som 

framgick av genomförda konsekvensanalyser.  

 
Tabell 5.1. Förslag till aktiviteter och leveranser under programskedet. 

Aktivitet Leverans 

Upprättande av startdokument som ger en ram för 
havsplaneringen i form av en beskrivning av dess 

allmänna utgångspunkter, befintliga internationella och 
nationella lagar och överenskommelser, beslutade 
åtgärdsprogram, etc. Vidare görs en nulägesbeskrivning 

som bl.a. kartlägger nuvarande användning av 
havsområdena och den tänkta havsplaneringsprocessen 
beskrivs.  

Startdokument 

Identifiera centrala aktörer och etablera olika typer av 
forum för aktörsdeltagande, inklusive en allsidigt 

sammansatt referensgrupp som programarbetet sker i 
nära samspel med. 

Presentation av former för 
aktörsforum och 

kommunikationskanaler 
anpassade efter dessa 
(möten, utfrågningar, 

webbmedia, workshops, 
deltagande-GIS, osv.). 

Presentation av 
medverkande aktörer. 

Genomförande av förberedande 
hållbarhetsbedömning med hjälp av en översiktlig 

MKA. Utifrån startdokumentet och genom 
aktörsmedverkan diskuteras: 

 Hur de allmänna målen för havsplaneringen kan 
formuleras som preliminära generella ekologiska, 

ekonomiska och sociala kriterier 

 Referensalternativet (BAU) 

 Potentiella principiella användningsalternativ 

De potentiella principiella användningsalternativen 
bedöms sedan utifrån de preliminära generella kriterierna 
i syfte att identifiera principiella rimliga 

användningsalternativ.  

Förslag till 
programdokument som bl.a. 

innehåller: 

 förslag till mål och syfte 
med planen, inklusive 
reviderade generella 

kriterier 

 identifierade principiella 
rimliga 
användningsalternativ 

 identifierat 

referensalternativ 

 identifierade 
konfliktpunkter som 
indikerar behov av 

fördjupad analys 

Programsamråd och de justeringar som detta samråd 
kan ge upphov till. 

Slutligt programdokument 
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Tabell 5.2. Förslag till aktiviteter och leveranser under planförslagskedet. 

Aktivitet Leverans 

Allmänt ska under planförslagskedet en slutlig 
hållbarhetsbedömning genomföras med hjälp av en 
fullständig MKA. Detta inleds med att bland annat: 

 Planera vad som ska göras under planförslagskedet 

 Identifiera och knyta till sig nödvändig kompetens för 

att genomföra den slutliga hållbarhetsbedömningen 

 Utvärdera formerna för aktörsdeltagande under 
programskedet i syfte att om nödvändigt revidera 
dessa former inför planförslagskedet  

Startdokument 

Utveckla detaljerade kriterier utifrån 
programdokumentets formulering av mål och syfte med 

planen inklusive reviderade generella kriterier. 

Dokument som presenterar 
och motiverar detaljerade 

kriterier 

Ta fram ett fåtal preliminära användningsalternativ 
som ska bli föremål för slutlig hållbarhetsbedömning 

utifrån programdokumentets identifiering av principiella 
rimliga användningsalternativ.  

Dokument som presenterar 
och motiverar de 

preliminära 
användningsalternativen 

 

 Identifiera och beskriva alternativens 
konsekvenser i förhållande till referensalternativets 
konsekvenser med hjälp av MKB, SKA och social 

konsekvensanalys. MKB, SKA och social 
konsekvensanalys genomförs integrerat, vilket bl.a. 
innebär att: 

o Information tas fram som låter sig 

bedömas med hjälp av kriterierna 

o MKB:n tar inte bara fram information om 
effekter på miljön i sig, utan även vad 
dessa effekter betyder för tillgången på 

ekosystemtjänster 

 Bedömning av alternativens konsekvenser 
genom att relatera konsekvenserna till de 
detaljerade kriterierna. 

Delrapporter om varje steg 
i processen 

Punkterna i föregående ruta upprepas som en iterativ 
process med dokumentation av varje steg och med 

aktörsdeltaganden, inklusive löpande samråd. Med 
hjälp av justeringar och fördjupade konsekvensanalyser 
beträffande svårlösta konfliktpunkter konvergerar 

processen till identifieringen av ett förslag till 
användningsalternativ som bedöms vara det mest 
hållbara. 

Planförslag för samråd som 
bl.a. presenterar förslaget till 

det mest hållbara 
användningsalternativet med 
tillhörande MKB, SKA och 

social konsekvensanalys 

Plansamråd och de justeringar och fördjupade analyser 
som detta samråd kan ge upphov till. 

Slutligt planförslag 
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Appendix. Rapporten i korthet 
Sverige står inför införandet av en statlig fysisk planering av havet. Sverige 

ansluter sig därmed till en typ av planering som vinner insteg i många länder, 

se UNESCO (2012) för en översikt. Inom ramen för UNESCOs arbete för 

principer för havsplanering har följande nyckelkomponenter i havsplanering 

identifierats (Ehler och Douvere, 2009): 

 Ekosystembaserad; ekologiska, ekonomiska och sociala mål balanseras i 

riktning mot hållbar utveckling 

 Integrerad; över sektorer och myndigheter på olika nivåer 

 Plats- eller områdesbaserad 

 Anpassningsbar (adaptiv); med förmåga att lära av erfarenhet 

 Strategisk och förutseende; med fokus på långsiktighet 

 Deltagandebaserad; med intressenter som deltar aktivt i processen 

 

I förberedelserna för havsplanering i Sverige finns många kopplingar till de 

här nyckelfaktorerna. Syftet med den svenska havsplaneringen beskrivs som att 

kunna använda havet på det mest lämpliga sättet i olika områden. Detta 

innebär en vägning mellan de många olika intressen som är kopplade till havet 

och dess användning, t.ex. sjöfart, fiske, turism, energiutvinning och försvar 

samt en förvaltning av de marina ekosystemen och deras tillhandahållande av 

olika ekosystemtjänster. Som underlag för ställningstaganden kring olika 

alternativ beträffande användningen av havsområden behövs normalt 

information om användningsalternativens konsekvenser. Sådan information 

ges genom miljöbedömningar inklusive miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 

av föreslagna användningsalternativ, men även andra 

konsekvensbedömningar, exempelvis samhällsekonomiska konsekvensanalyser 

(SKA). Tillsammans syftar dessa underlag till att möjliggöra en 

hållbarhetsbedömning genom att såväl den ekologiska, ekonomiska som den 

sociala dimensionen av hållbar utveckling belyses. 

 

Multikriterieanalys (MKA) tillhandahåller en sammanhållen metodik för att 

genomföra hållbarhetsbedömningen. MKA är en metod för att på ett 

strukturerat sätt beskriva hur väl olika beslutsalternativ uppfyller ett eller flera 

önskvärda syften. Dessa syften brukar kallas för kriterier, vilket kan ses som 

synonymt med bedömningsgrunder. I havsplaneringssammanhang är 

beslutsalternativen lika med olika användningsalternativ, och därför kan en 

MKA förenklat sägas bestå av följande steg: 

1. Identifiera användningsalternativ och referensalternativ 

2. Definiera kriterier 

3. Undersöka användningsalternativens konsekvenser i förhållande till 

referensalternativet 

4. Analysera i vilken mån användningsalternativen uppfyller kriterierna 

5. Bedöm vilket användningsalternativ som är bäst 
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I princip kan definitionen av kriterier sägas ingå som en integrerad del av 

MKA-processen. Om en MKA ska fungera som en hållbarhetsbedömning måste 

det dock finnas riktlinjer för hur kriterierna bör definieras. Det måste närmare 

bestämt definieras kriterier som täcker in var och en av de tre 

hållbarhetsdimensionerna på ett tillfredsställande sätt. För den ekonomiska 

dimensionen gäller att kriterierna ska handla om ekonomisk önskvärdhet. Ett 

allmänt verktyg för att bedöma ekonomisk önskvärdhet är SKA, som i sig kan 

bestå av ett eller flera delverktyg. För den sociala dimensionen krävs kriterier 

som handlar om social önskvärdhet. Sådan önskvärdhet kan bedömas med 

hjälp av social konsekvensanalys. Den ekologiska dimensionen handlar om 

ekologisk hållbarhet. Indikationer på vad som är relevanta ekologiska kriterier 

ges av havsmiljödirektivets definitioner på god miljöstatus. Detta kan göras 

inom ramen för en MKB. 

 

Sättet att utföra en miljöbedömning inklusive upprättande av MKB är 

hårdare reglerat rent juridiskt i förhållande till samhällsekonomiska och sociala 

konsekvensanalyser. Ett fundamentalt förberedande steg för 

miljöbedömningen är identifieringen av vilka användningsalternativ som ska 

miljöbedömas. Det handlar här om att identifiera ”rimliga alternativ” för att 

uppnå målen med havsplanen. I princip fordras därför en 

hållbarhetsbedömning för att avgöra om ett alternativ bidrar till hållbar 

utveckling, och att göra en sådan hållbarhetsbedömning för ett stort antal 

alternativ blir snabbt orimlig av resursskäl. En förberedande 

hållbarhetsbedömning är därför nödvändig för att kunna avgränsa vilka 

alternativ som kan anses vara rimliga. De rimliga alternativen ska sedan vara 

föremål för en MKB. Den miljöpåverkan som ska beskrivas i en MKB har en vid 

definition. Utöver sådant som vanligen inbegrips inom begreppet ”miljö” ska 

även t.ex. påverkan på befolkning, människors hälsa, materiella tillgångar, 

bebyggelse och forn- och kulturlämningar beskrivas. Det här innebär att 

MKB:n ska beskriva effekter som närmast hör hemma inom de ekonomiska och 

sociala dimensionerna. För att MKB:n ska kunna bidra till en 

hållbarhetsbedömning i linje med en MKA är det centralt att MKB:n använder 

sig av en beskrivningsansats som bidrar till en bedömning utifrån de kriterier 

som är definierade för MKA:n. Det är exempelvis önskvärt att MKB:n ger 

information som är användbar för den samhällsekonomiska 

konsekvensanalysen. Vidare bör beskrivningen i MKB:n av det som vanligen 

inbegrips inom begreppet ”miljö” möjliggöra en bedömning utifrån den 

ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Beskrivningen bör med andra 

ord kunna relateras till kriterierna för god miljöstatus. 

 

Inledningsvis nämndes att det ses som centralt att havsplaneringen är 

deltagarbaserad. Detta är i linje med att ekosystemansatsen ska tillämpas och 

behövs även som en del av MKA, miljöbedömningar och SKA. En 

deltagarbaserad havsplanering kräver en reell integrering av berörda grupper i 

havsplaneringsprocessen. För att åstadkomma detta i praktiken finns en rik 

flora av olika tekniker tillgängliga, exempelvis offentliga utfrågningar, 

workshops, fokusgrupper, deltagande-GIS (participatory GIS), 
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kommunikation via webben och sociala medier, osv. Vilka tekniker som ska 

tillämpas är en komplex fråga och beror bland annat på vilken berörd grupp 

som ska involveras. I en havsplaneringsprocess finns ett behov av att först 

identifiera berörda och utifrån denna identifiering utforma lämpliga sätt att 

involvera olika grupper. 

 

I rapporten presenteras SKA lite mer i detalj på ett sätt som harmoniserar 

kostnads-nyttoanalys (cost-benefit analysis) och SKA. Ett grundläggande syfte 

för en SKA är att identifiera, och så långt det är möjligt, kvantifiera och 

monetarisera positiva och negativa konsekvenser med ett 

användningsalternativ för att slutligen väga samman de totala kostnaderna och 

nyttorna och dra slutsatser huruvida alternativet är samhällsekonomiskt 

lönsamt. En SKA handlar alltså om att analysera konsekvenser. Om ett 

användningsalternativ är så översiktligt att det är svårt att överhuvudtaget säga 

något om dess konsekvenser blir en SKA följaktligen ett trubbigt hjälpmedel. I 

fallet havsplanering är det tänkbart att en havsplan nöjer sig med att 

översiktligt dela in ett havsplaneområde i olika geografiska 

användningsområden utan att indikera graden av nyttjande inom respektive 

användningsområde. Då kan beskrivningen av konsekvenser bli mycket allmän, 

vilket även innebär att en SKA blir mycket allmänt hållen. Relevansen av att 

använda SKA i havsplaneringen, och för övrigt även de andra typer av 

konsekvensanalyser som tas upp i rapporten, blir därför större ju mer 

havsplaneringen syftar till att både allmänt peka ut geografiska 

användningsområden och indikera graden av nyttjande.  

 

Genomförandet av en SKA kan ses som en procedur som innehåller följande 

steg: 

1. Problemformulering, som ger en bakgrund till det beslutsalternativ som 

ska bedömas. Här förklaras exempelvis det större sammanhanget och 

vilket problem som är tänkt att alternativet ska bidra till att lösa. 

2. Syftesformulering, som preciserar syftet med beslutsalternativet. En 

sådan precisering kan bidra till att hitta eventuella konflikter med andra 

samhällsproblem. 

3. Beskrivning och motivering av referensalternativet, dvs. det alternativ 

mot vilket beslutsalternativet ska jämföras.  

4. Identifiering och beskrivning av beslutsalternativet i tid och rum.  

5. Identifiering av beslutsalternativets konsekvenser i förhållande till 

referensalternativets konsekvenser. Detta sker bl.a. med hjälp av olika 

former av expertis, t.ex. ekologisk expertis för att identifiera 

konsekvenser som gäller tillgången på ekosystemtjänster, medicinsk 

expertis för att identifiera hälsokonsekvenser, osv. 

6. Sammanställning av beslutsalternativets konsekvenser.  

7. Kontrollstation. Efter sammanställningen i steg 6 kan en bedömning 

göras om konsekvenserna tyder på om beslutsalternativet är rimligt 

definierat med tanke på problem- och syftesformuleringarna, eller om 

alternativet behöver justeras. 
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8. Beräkning av alternativets nyttor och kostnader, dvs. att uttrycka i mesta 

möjliga mån de sammanställda konsekvenserna monetärt. 

9. Fördelningsanalys, dvs. studera hur konsekvenser fördelar sig mellan 

olika grupper i samhället. 

10. Känslighetsanalys, dvs. studera hur resultaten påverkas av ändrade 

förutsättningar för beräkningarna. 

11. Slutsatser. Sammanfatta resultaten från steg 8-10 och återkoppla till 

sammanställningen från steg 6 för att bedöma om de konsekvenser som 

inte har kunnat monetariseras påverkar slutsatserna. Bedöm slutligen 

alternativets samhällsekonomiska lönsamhet. 

12. Om alternativet bedöms vara samhällsekonomiskt olönsamt kan ett 

avslutande steg bestå i att utvärdera vilka förändringar i 

beslutsalternativet som eventuellt skulle kunna vända förlusten till en 

vinst. 

 

Beträffande användningen av SKA utifrån ett havsplaneringsperspektiv kan 

konstateras att det är en utmaning att genomföra en SKA på olika geografiska 

skalor på grund av behovet av passande verktyg, kunskap och data. Några 

aspekter med anknytning till detta är följande: 

 Om de förändringar som ett beslutsalternativ skulle leda till är så stora att 

de kan förväntas påverka priserna i hela ekonomin krävs särskilda verktyg 

för att analysera följdverkningarna. Det gängse verktyget är allmän-

jämviktsmodeller. Förutom tillgång till sådana modeller krävs en 

betydande analyskompetens. 

 Om förändringarna inte förväntas påverka priserna i hela ekonomin blir 

analysen enklare, men för en analys som gäller ett stort geografiskt område 

(t.ex. ett helt havsplaneringsområde) kan det fortfarande fordras 

ekonomiska modeller för enskilda sektorer (sjöfart, fiske, etc.) och hur ett 

visst beslutsalternativ påverkar dem. Det kan också finnas en intersektoriell 

påverkan som skulle behöva fångas in genom att koppla olika 

sektormodeller till varandra. I analyser för mindre geografiska områden 

behöver inte sektormodeller nödvändigtvis användas, även om de kan 

underlätta analysen. 

 För att kunna säga något om påverkan på ekosystem krävs ekologiska 

modeller som ska vara lämpliga för den relevanta geografiska skalan. För 

att kunna vara användbara för den samhällsekonomiska 

konsekvensanalysen är det även nödvändigt att de ska kunna säga något 

om hur tillgången på ekosystemtjänster påverkas. Även om åtminstone en 

konceptuell förståelse för begreppet ekosystemtjänster har börjat mogna 

fram, återstår ett betydande arbete för att få fram praktiskt användbara 

verktyg som kan användas för att prediktera hur tillgången på 

ekosystemtjänster skulle påverkas av olika beslutsalternativ. Vad som i 

princip fordras är utveckling av ekologiska modeller som gör det möjligt att 

identifiera hur ekologiska slutlänkar (ecological end-points) reagerar på 

förändringar. De ekologiska slutlänkarna är de ekologiska variabler som 

har en avgörande betydelse för ekosystemens tillhandahållande av 

ekosystemtjänster och därmed utgör en länk mellan ekologi och ekonomi. 
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Begreppet ekosystemtjänster har blivit alltmer använt de senaste åren för att 

beskriva samhällets beroende av en god miljö. En SKA som tillämpar en 

ekosystemtjänstansats underlättar bedömningen av hur miljöeffekter påverkar 

mänskligt välbefinnande och kan också hjälpa till att precisera vilken typ av 

ytterligare naturvetenskaplig kunskap som behövs för att bättre bedöma 

konsekvenserna av en åtgärd. En grund för att uppnå praktisk användbarhet 

för begreppet är den indelning av tjänsterna som görs. Det är viktigt att 

indelningen kan hjälpa till att strukturera information så att ekonomiska 

bedömningar kan göras, och där det går att se en koppling mellan olika typer av 

åtgärder eller belastningar på ekosystemen och deras effekt på den slutliga 

nytta som ”levereras” till samhället från ekosystemen.  

Det finns ett antal olika klassificeringar av ekosystemtjänster i litteraturen. 

En väl vald klassificering av ekosystemtjänster kan vara av stor betydelse. Till 

exempel kan klassificeringen hjälpa till att strukturera berörda 

ekosystemtjänster och att ge underlag för bedömningar om vilka de viktigaste 

kunskapsluckorna är. Vidare ger en väl vald klassificering ett tydligt redskap 

för att underlätta en kommande värdering av marginella förändringar av 

ekosystemtjänsterna till följd av någon viss åtgärd eller av en viss typ av 

användning av ett specifikt geografiskt område. Ett antal olika ansatser har 

tagits fram för att klassificera ekosystemtjänster och det finns ingen given 

standard för hur klassificeringen bör göras. Rapporten ger en överblick över 

några huvudalternativ och konstaterar att:  

 Den klassificering av ekosystemtjänster som väljs bör vara anpassad till det 

specifika fallet. 

 Det kan behövas en vidareindelning av ekosystemtjänsterna i intermediära 

och slutliga tjänster, där de intermediära ses som en input till de slutliga. 

 Ekosystemtjänsterna (och/eller de ekologiska slutlänkarna) bör vara så 

preciserade och mätbara som möjligt. 

 

Inom ramarna för arbetet med SKA för havsplaner verkar det lämpligt att 

ställa tre specifika krav på användandet av en ekosystemtjänstansats. Den ska 

vara lämplig: 

 för SKA, vilket bland annat innebär att 

a. Klassificeringen av ekosystemtjänster måste tillåta en analys som 

följer hela vägen från användningsalternativ till kostnad/nytta av 

de effekter som kan förväntas. Det är därför viktigt att effekterna 

kan preciseras i termer av något så mätbart som möjligt. 

b. En nyckel för att få fram en rättvisande SKA är att dela in 

ekosystemtjänster i intermediära och slutliga. Då kan 

dubbelräkningsrisker undvikas, men det bör också påpekas att det 

finns en risk för att för få samhällsekonomiska effekter fås med i 

analysen vid en felaktigt vald klassificering av ekosystemtjänster. 

Om man till exempel snävt avgränsar sin analys till en viss 

ekologisk slutlänk som är mätbar och är kopplad till nytta från 

ekosystemtjänster, men utelämnar effekten på andra variabler kan 

det leda till att analysen blir alltför partiell. Det finns därmed en 
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avvägning mellan dubbelräkningsrisker å ena sidan och en för snäv 

analys å andra sidan. 

 så att MKB:n utformas som ett passande underlag för SKA. Det är bland 

annat önskvärt att MKB:n kan hjälpa till att fylla de behov som en SKA har 

av ekologisk information. Genom att i planeringen inför en SKA försöka 

identifiera de viktigaste ekologiska slutlänkarna kan arbetet med MKB:n 

utformas så att insatser kan riktas mot att fånga upp just dessa variabler. 

En SKA genomförs ofta grundad i den ekologiska information som finns 

tillgänglig. Genom att i viss mån vända på arbetssekvensen och istället i ett 

tidigt skede ta fram den typ av information som förväntas behövas för 

SKA:n kan sannolikt SKA:n bli mer precis. 

 så att den kan länka till god miljöstatus (GES): Det är önskvärt att de 

variabler och/eller ekologiska slutlänkar som används i SKA:n och MKB:n 

går att länka till GES. På så sätt kan en rad olika analysområden samordnas 

bättre och förse varandra med information. 

 

För att beskriva befintlig kunskap om ekosystemtjänster beskriver rapporten 

ett antal möjliga användningsalternativ för havsområden och vilken kunskap 

som finns kring alternativens effekter på ekosystemtjänster. Vidare beskrivs i 

vilken mån det finns kunskap om hur dessa effekter kan uttryckas i ekonomiska 

termer. Genomgången av befintlig kunskap indikerar åtminstone följande tre 

viktiga områden för fortsatta studier för att kunna förbättra analyser kring 

påverkan på ekosystemtjänster från olika användningsalternativ: 

 En identifiering av nyckelvariabler, ”ekologiska slutlänkar” som passar 

både SKA, MKB och ger länkar till påverkan på GES. Mycket arbete 

återstår på denna front och denna typ av information är nödvändig för 

att kunna få fram kvantitativ information av hur olika 

användningsalternativ påverkar värdet av olika ekosystemtjänster. 

 En fortsatt uppbyggnad av kunskap kring ekosystemets funktioner och 

länkar mellan olika ekosystemtjänster. Denna kunskapsuppbyggnad 

bör vara speciellt inriktad mot de användningsalternativ som är mest 

sannolika. Till exempel bör effekterna av olika typer av 

habitatsförluster prioriteras, eftersom habitat kan förväntas påverkas 

av de flesta användningsalternativen. Vidare bör informationen 

struktureras på så sätt att det är möjligt att dra slutsatser kring hur de 

ekologiska slutlänkarna påverkas av olika användningsalternativ. Givet 

framsteg med denna typ av information kan sannolikt arbetet med 

kvantitativa SKA förbättras väsentligt. 

 Ett starkt fokus på hur man vid olika typer av verksamheter kan 

minimera konsekvenserna på ekosystemen och ekosystemtjänsterna. 

 

Vidare kan mer allmänt konstateras att databrist och kunskapsluckor 

beträffande t.ex. ekologiska modeller, påverkan på ekosystemtjänster och 

monetarisering av sådan påverkan, och även resursrestriktioner för 

genomförande av olika analyser, innebär att bedömningar med hjälp av MKB, 

SKA och social konsekvensanalys, och därmed även en MKA, till stor del kan 

förväntas vara kvalitativ. Det finns därför ett behov av metodutveckling för 

kvalitativa bedömningar. Ett steg på vägen utgörs av möjligheten att genom 
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simuleringstekniker kvantitativt utvärdera betydelsen av osäkerhet även 

beträffande kvalitativa bedömningar, t.ex. poängsättning. 

 

Rapporten avslutas med att lägga fram ett förslag för metodik som syftar till 

att i så hög grad som möjligt samordna SKA, MKB och andra typer av 

konsekvensanalyser och samtidigt åstadkomma en samlad 

hållbarhetsbedömning. Den föreslagna metoden för att åstadkomma denna 

samordning och samlade bedömning är MKA. 

Metodiken går sammanfattningsvis ut på att genomföra MKA i följande två 

steg, där det första steget är en förberedande hållbarhetsbedömning och det 

andra steget en slutlig hållbarhetsbedömning: 

Steg 1: Förberedande hållbarhetsbedömning genom en översiktlig 

MKA inklusive aktörsmedverkan. Syftet med detta steg är att utifrån en 

uppsättning preliminära generella kriterier och en bruttolista på potentiella 

principiella användningsalternativ komma fram till dels vilka 

användningsalternativ som kan anses vara rimliga och dels en revidering av de 

generella kriterierna. De alternativ som har bedömts vara rimliga är sedan 

utgångspunkten för den slutliga hållbarhetsbedömningen i steg 2.  

Steg 2: Slutlig hållbarhetsbedömning genom en fullständig MKA 

inklusive aktörsmedverkan. Denna MKA utformas så att den är förenlig 

med miljöbedömningsprocessen. Grunden för den fullständiga MKA:n är 

identifieringen av rimliga principiella användningsalternativ från steg 1 och en 

definition av de detaljerade kriterier som ska användas som 

bedömningsgrunder inom de tre hållbarhetsdimensionerna. Syftet med MKA:n 

är att med hjälp av MKB, SKA och en social konsekvensanalys få information 

som gör det möjligt att genomföra en slutlig hållbarhetsbedömning. 

 

Den föreslagna metodiken relateras till de sex skeden som 

havsplaneringsprocessen avses bestå av: Program-Planförslag-Granskning-

Beslut-Tillämpning-Uppföljning. Tabellerna nedan redovisar förslag till 

aktiviteter och leveranser i programskedet respektive planförslagskedet. I 

granskningsskedet ska alla leveranser från de två första skedena vara 

lättillgängliga, vilket ställer höga krav på fullständig och begriplig 

dokumentation. Resultaten från metodiken som föreslås här kan därefter 

närmast användas under uppföljningsskedet, där det bland annat kan 

utvärderas om det beslutade användningsalternativet får de konsekvenser som 

framgick av genomförda konsekvensanalyser.  
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Förslag till aktiviteter och leveranser under programskedet. 

Aktivitet Leverans 

Upprättande av startdokument som ger en ram för 
havsplaneringen i form av en beskrivning av dess 
allmänna utgångspunkter, befintliga internationella och 

nationella lagar och överenskommelser, beslutade 
åtgärdsprogram, etc. Vidare görs en nulägesbeskrivning 
som bl.a. kartlägger nuvarande användning av 

havsområdena och den tänkta havsplaneringsprocessen 
beskrivs.  

Startdokument 

Identifiera centrala aktörer och etablera olika typer av 
forum för aktörsmedverkan, inklusive en allsidigt 
sammansatt referensgrupp som programarbetet sker i 

nära samspel med. 

Presentation av former för 
aktörsforum och 
kommunikationskanaler 

anpassade efter dessa 
(möten, utfrågningar, 
webbmedia, workshops, 

deltagande-GIS, osv.). 

Presentation av 
medverkande aktörer. 

Genomförande av förberedande 
hållbarhetsbedömning med hjälp av en översiktlig 
MKA. Utifrån startdokumentet och genom 

aktörsmedverkan diskuteras: 

 Hur de allmänna målen för havsplaneringen kan 
formuleras som preliminära generella ekologiska, 
ekonomiska och sociala kriterier 

 Referensalternativet (BAU) 

 Potentiella principiella användningsalternativ 

De potentiella principiella användningsalternativen 

bedöms sedan utifrån de preliminära generella kriterierna 
i syfte att identifiera principiella rimliga 
användningsalternativ.  

Förslag till 
programdokument som bl.a. 
innehåller: 

 förslag till mål och syfte 

med planen, inklusive 
reviderade generella 
kriterier 

 identifierade principiella 

rimliga 
användningsalternativ 

 identifierat 
referensalternativ 

 identifierade 

konfliktpunkter som 
indikerar behov av 
fördjupad analys 

Programsamråd och de justeringar som detta samråd 
kan ge upphov till. 

Slutligt programdokument 
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Förslag till aktiviteter och leveranser under planförslagskedet. 

Aktivitet Leverans 

Allmänt ska under planförslagskedet en slutlig 
hållbarhetsbedömning genomföras med hjälp av en 
fullständig MKA. Detta inleds med att bland annat: 

 Planera vad som ska göras under planförslagskedet 

 Identifiera och knyta till sig nödvändig kompetens för 

att genomföra den slutliga hållbarhetsbedömningen 

 Utvärdera formerna för aktörsmedverkan under 
programskedet i syfte att om nödvändigt revidera 
dessa former inför planförslagskedet  

Startdokument 

Utveckla detaljerade kriterier utifrån 
programdokumentets formulering av mål och syfte med 

planen inklusive reviderade generella kriterier. 

Dokument som presenterar 
och motiverar detaljerade 

kriterier 

Ta fram ett fåtal preliminära användningsalternativ 
som ska bli föremål för slutlig hållbarhetsbedömning 
utifrån programdokumentets identifiering av principiella 
rimliga användningsalternativ.  

Dokument som presenterar 
och motiverar de 
preliminära 
användningsalternativen 

 

 Identifiera och beskriva alternativens 
konsekvenser i förhållande till referensalternativets 

konsekvenser med hjälp av MKB, SKA och social 
konsekvensanalys. MKB, SKA och social 
konsekvensanalys genomförs integrerat, vilket bl.a. 

innebär att: 

o Information tas fram som låter sig 
bedömas med hjälp av kriterierna 

o MKB:n tar inte bara fram information om 
effekter på miljön i sig, utan även vad 

dessa effekter betyder för tillgången på 
ekosystemtjänster 

 Bedömning av alternativens konsekvenser 
genom att relatera konsekvenserna till de 

detaljerade kriterierna. 

Delrapporter om varje steg 
i processen 

Punkterna i föregående ruta upprepas som en iterativ 
process med dokumentation av varje steg och med 
aktörsmedverkan, inklusive löpande samråd. Med 
hjälp av justeringar och fördjupade konsekvensanalyser 

beträffande svårlösta konfliktpunkter konvergerar 
processen till identifieringen av ett förslag till 
användningsalternativ som bedöms vara det mest 

hållbara. 

Planförslag för samråd som 
bl.a. presenterar förslaget till 
det mest hållbara 
användningsalternativet med 

tillhörande MKB, SKA och 
social konsekvensanalys 

Plansamråd och de justeringar och fördjupade analyser 
som detta samråd kan ge upphov till. 

Slutligt planförslag 

 
 


