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BalticSea2020s storskaliga kustzonsprojekt Levande 
kust ska ge information om hur Östersjövikar kan 
restaureras till att återfå god ekologisk status. Åtgär-
derna som ska genomföras i projektet innebär kostna-
der, men kan också medföra nyttor som är förknippade 
med en förbättrad vattenmiljö. I värderingsstudien ”Åt-
gärder för Levande kust – vilka är nyttorna för samhäl-
let?” undersöker miljöekonomerna Kajsa Johansson 
och Tore Söderqvist vid Enveco Miljöekonomi AB, vad 
personer med anknytning till Levande kusts studie-
område Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärden, 
upplever för nyttor och konsekvenser med åtgärderna i 
projektet Levande kust. 

Tore Söderqvist, docent i nationalekonomi med inrikt-
ning på miljöfrågor och styrelseordförande för Enveco, 
har arbetat som miljöekonom i över 20 år, de senaste 
åtta åren vid Enveco. I somras fick han kontakt med 
Kajsa Johansson då hon gjorde sitt examensarbete 
på Länsstyrelsen i Stockholms län. Efter sin examen i 
nationalekonomi med miljö och naturresursinriktning 
vid University of Birmingham (Storbritannien), började 
Kajsa som miljöekonom vid Enveco i höstas, för att till-
sammans med Tore Söderqvist bland annat arbeta med 
studien ”Åtgärder för Levande kust – vilka är nyttorna 
för samhället?”. Som namnet på studien antyder, ska de 
undersöka värdet av projektet Levande kust.

 
 - Man har ju själv sett förändringar i Östersjön. Och 

det är det som gör det intressant att värdera – vad 
försämringarna egentligen har kostat samhället och 
vad nyttan skulle vara om det gick tillbaka till hur det 
var på det gamla stadiet. Många pratar ju om hur det 
skulle vara om Östersjön gick tillbaka till så som den var 
på 50-talet, och vad nyttan kan vara av det, säger Kajsa 
Johansson.

Enveco arbetar med utredningar, forskning och ut-
bildning inom miljö- och ekologisk ekonomi. Deras 

specialitet är ekonomisk värdering av miljön. I den här 
studien är uppgiften som miljöekonom att undersöka 
på vilket sätt det är värt att förbättra den marina miljön. 
För att ta reda på det tittar Kajsa och Tore på vad det 
marina ekosystemet betyder för samhället, genom att 
undersöka vad ett bättre vatten och en bättre kust har 
för ekonomiskt värde för olika berörda personer.
 - Det är faktiskt inte så ofta som vi har möjlighet 
att verkligen gå på djupet i en värderingsstudie. Här 
kommer vi att träffa alla möjliga aktörer som har med 
Levande kusts studieområde att göra. Det blir alltså en 
ovanligt fördjupande undersökning av hur de olika aktö-
rerna påverkas av en bättre vattenmiljö. Det gör samti-
digt att det här känns väldigt rolig och intressant, säger 
Tore Söderqvist.

Kartläggning av nyttor och konsekvenser

Studien, som startade under sommaren, är i sin första 
fas och Kajsa och Tore kartlägger just nu vad berörda ak-
törer anser är värdefullt med projektet Levande kust, det 

2012-11-15

Fo
to

: K
aj

sa
 J

oh
an

ss
on

, E
nv

ec
o

I somras genomförde Tore och Kajsa en enkätundersökning bland 
besökare vid Björnöfjärdens viksystem.



vill säga vilka nyttor de ser att projektet och åtgärderna 
för med sig. De personer som på något sätt har anknyt-
ning till studieområdet kan delas upp i fyra huvudblock: 
verksamhetsidkare, permanent- eller fritidshusboende, 
båtfolk, och andra besökare. Dessa tillfrågas antingen 
med enkäter, telefonintervjuer, intervju på plats eller 
genom träff på öppna möten. I somras genomfördes den 
första enkätunderökningen vid viksystemet, med målet 
att intervjua besökare. Ytterligare en enkätundersökning 
kommer att göras i bland annat Stockholms kommun, 
eftersom sommarens undersökning visade att flera be-
sökare vid viken kommer från Stockholmsområdet.

I oktober organiserade Kajsa och Tore ett öppet möte 
i Brunns skola i Värmdö för samfällighetsföreningar, 

vägföreningar och båtklubbar, för att tillsammans med 
Linda Kumblad, projektledare Levande kust, informera 
om vad som ska göras i Levande kust-projektet. Mellan 
12 till 15 föreningar kom till mötet och Kajsa och Tore 
fick möjligheten att träffa flera representanter för att 
höra vad de förknippade med en bra vattenmiljö.
 - Det kom fram många olika nyttor på mötet, både di-
rekta och indirekta. Men det var även tydligt att det finns 
ett existensvärde i att förbättra vattenmiljön. Många 
hade en historisk anknytning till området, de hade vuxit 
upp där eller bott där väldigt länge, säger Kajsa Johans-
son.

Alla intervjuer i studien genomförs av Kajsa och hittills 
har hon gjort fyra intervjuer. Av dem Kajsa har träffat hit-

tills har olika historier kommit fram. En av dem hon har 
intervjuat har haft lång kontakt med viksystemet, sedan 
flera decennier tillbaka, och kunde berätta hur det hade 
sett ut tidigare i viken och vad som har hänt med tiden. 
En annan aktör var däremot ny i området och hade heller 
inte vistats i området innan verksamheten startade och 
berättade istället om sina nutida observationer.
 - Den här studien handlar ju om att undersöka olika 
personers uppfattningar om Levande kust-projektet. 
Deras uppfattningar kan ju också indikera vilka före-
ställningar om förbättringar som de har, eller vilka för-
bättringar som inte stämmer överens med vad vi faktiskt 
förväntar oss att Levande kust leder till. Det kan ha stor 
betydelse för vilken grad folk tycker att det är motiverat 
med de här förbättringarna som Levande kust-projektet 
vill uppnå, säger Tore Söderqvist.

Ett värde i kronor och ören - vilka är nyttorna för sam-
hället

När allt material har samlats in kommer nyttorna att 
jämföras mot åtgärdskostnaderna i Levande kust-
projektet. Både en kvantitativ och kvalitativ samman-
ställning kommer att göras. För att jämföra nyttor och 
kostnader följer studien arbetsstegen för en samhälls-
ekonomisk konsekvensanalys, där kostnads-nyttoanalys 
(cost-benefit analysis) är en central del. Det är en metod 
som Enveco ofta använder sig av och som är både teore-
tiskt och praktiskt väletablerad. Metoden används även 
av bland annat statliga myndigheter som exempelvis 
Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
 - Det är ett klassiskt tillvägagångssätt, sen kan de 
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Foto: Tore Söderqvist, Enveco

Studien vill undersöka flera aktörers uppfattningar om Levande 
kust-projektet. Aktörerna kan t.ex. vara verksamhetsidkare, per-
manent- eller fritidshusboend och båtfolk.

Torpesand badplats



olika stegen beskrivas på olika sätt, men i princip är det 
så här också myndigheter gör för att avgöra vad som är 
rimligt att göra i olika åtgärdsprogram. Men vad man 
kan se i praktiken är att det är ovanligt att det finns tid 
för den här förankringen bland olika berörda som vi gör 
i den här studien. När myndigheter genomför konse-
kvensanalyser är det vanligen mer tidspressat och det 
kan vara svårt att hinna med allt på ett bra sätt, säger 
Tore Söderqvist.

För att studien ska få en så verklig bild som möjligt tar 
studien hänsyn till alla nyttor som personer, grupper 

och andra aktörer upplever med åtgärdsprogrammet i 
Levande kust. Vid årsskiftet beräknas fas I att vara klar 
och de första slutsatserna kring studien kommer att 
presenteras. Studien kommer att kunna visa ett slutgil-
tigt resultat tidigast 2013, där slutmålet är att värdera 
vad projektet Levande kust innebär i kronor och ören, 
det vill säga, om Levande kust-projektet som helhet är 
värt pengarna.
 - Tack vare att vi kan gå på djupet med olika aktörer, 
så kan vi förvänta oss ett ovanligt gediget underlag vad 
gäller nyttor för aktörer i studieområdet, för att sedan 
kunna väga det mot åtgärdskostnaderna, säger Tore 
Söderqvist. – Ja, ett ord vi använder är välförankrat. Vad 
vi menar med det är att nyttoanalysen kan bli väldigt 
grundligt uppbyggd och förhoppningsvis väldigt använd-
bar för Levande Kust i slutändan, avslutar Kajsa Johans-
son.

Ida Mårtensson, BalticSea2020


