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ABSTRACT 

 

In November 2007 the countries around the Baltic Sea signed the Baltic Sea Action Plan 

(BSAP). The action plan was an initiative from HELCOM due to the environmental status in 

the Baltic Sea. The action plan implemented a new approach with measures targeting the 

whole ecosystem. Eutrophication, hazardous substances, biodiversity and maritime activities 

constituted the main segments. The parties were to establish national implementation plans to 

fulfil the BSAP goals, which shall lead to good environmental status in the Baltic Sea by 2021.   

 

The aim of this thesis is to investigate the points in common regarding conceptions of 

eutrophication in the Baltic Sea between the management, the science, the media and the 

public. There are often complex connections between scientific knowledge and decision-

making. With the purpose to elucidate these connections the risk management of 

eutrophication was compared with the scientific knowledge in the area along with the 

perceptions of the public and media. 

 

The implementation plans of the HELCOM parties differ in both content and ambitions. 

Overall the implementation plans are technical and many of them give no background 

descriptions to the causes of eutrophication. The scientific uncertainty that surrounds the 

calculation models of eutrophication is mentioned in about half of the implementations plans. 

Some uncertainty is mentioned due to the timescale of the effects of the measures. This can be 

compared with the fact that some scientists mean that the BSAP goals are unrealistic. Several 

parties mention the agriculture as an important sector for the reduction of the nutrient supply 

to the Baltic Sea. The Russian, Lithuanian and Estonian implementation plans also put 

forward the municipality treatment plants as important actors. There is a big difference 

between how many times the notion “eutrophication” is mentioned in the implementation 

plans. In the German implementation plan the notion is mentioned most frequently (29 times), 

while the Danish implementation plan only mention the notion twice. In the Finnish, Polish 

and German implementation plans eutrophication is described as a big threat. Only in the 

Latvian, Polish and German implementation plans eutrophication is described as a risk. The 

analysis of the implementation plan content shows that the parties has not succeeded to fully 

use the risk notion in relation to eutrophication. This can affect the risk governance, but also 

the perception of eutrophication among different stakeholders. Both media and politics affect 

the complex interactions that constitute the fundament of the relationship between scientific 

knowledge and public risk awareness. The consequence of eutrophication that is given most 

of the space in the Swedish newspaper Dagens Nyheter is algal growth. 73 % of the Swedes 

consider the algal growth as a rather big issue or a very big issue. A plausible conclusion is 

that there is a connection between the descriptions of eutrophication in Swedish media and the 

perceptions and knowledge of eutrophication by the Swedish respondents. 

 

The perceptions and management of eutrophication in the Baltic Sea are surrounded by 

complex interactions, uncertainty in the scientific basis and ambiguous opinions. Despite this 

eutrophication is often treated as a simple risk. For the purpose of successful implementation 

of the action plans is it important that the public participate in the elaboration of the risk 

measures. To accomplish real change it might be necessary to make the complex interactions 

more visible and to make the public participate more.    
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SAMMANFATTNING 

 

I november 2007 undertecknade länderna kring Östersjön Baltic Sea Action Plan (BSAP). 

Handlingsplanen var ett initiativ som togs inom Helcom med anledning av miljöstatusen i 

Östersjön. I aktionsplanen tillämpades ett nytt angreppssätt där hela ekosystemet skulle vara i 

fokus för åtgärder. Övergödning, miljöfarliga ämnen, biologisk mångfald samt maritim 

verksamhet lyftes fram som riskområden. Parterna ålades att upprätta nationella 

handlingsplaner för att uppnå BSAP-målen som tillsammans ska leda till en god miljöstatus i 

Östersjön till år 2021.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka beröringspunkterna mellan förvaltningens, 

vetenskapens, mediers och allmänhetens föreställningar om övergödning i Östersjön. Det 

finns ofta komplexa samband mellan vetenskaplig kunskap och beslutsfattande. För att belysa 

dessa samband jämfördes riskhantering av övergödning med den vetenskapliga kunskapen i 

frågan samt allmänhetens och mediers beskrivning och uppfattning av övergödning. 

 

Helcom-ländernas handlingsplaner skiljer sig åt både innehållsmässigt och ambitionsmässigt. 

Överlag är handlingsplanerna tekniska och i flera av handlingsplanerna ges inga 

bakgrundsbeskrivningar till övergödningens orsaker. Den vetenskapliga osäkerhet som 

kringgärdar beräkningsmodellerna för övergödning tas upp i ungefär hälften av 

handlingsplanerna. En viss osäkerhet uttrycks kring hur lång tid det kommer att ta innan de 

insatta åtgärderna kommer att ge effekt. Detta kan jämföras med att flera forskare menar att 

BSAP:s mål är orealistiska. Flera länder nämner jordbruket som en viktig aktör för att 

näringstillförseln till Östersjön ska kunna minskas. I den ryska, litauiska och estniska 

handlingsplanen lyfts även avloppsreningsverken fram som viktiga aktörer. Det är stor 

skillnad mellan hur många gånger begreppet ”övergödning” nämns i de olika 

handlingsplanerna. I den tyska handlingsplanen nämns begreppet flest gånger (29 gånger) och 

i den danska nämndes begreppet endast två gånger. I de finska, polska och tyska 

handlingsplanerna beskrivs övergödning som ett stort hot. Endast i den lettiska, polska och 

tyska handlingsplanen beskrivs övergödning som en risk. Analysen av handlingsplanernas 

innehåll visar att man inte har lyckats utnyttja riskbegreppet fullt ut i samband med 

övergödningsfrågor. Detta kan påverka riskhanteringen, men även olika intressenters 

uppfattningar om övergödning. De komplexa samspel som ligger till grund för relationen 

mellan vetenskaplig kunskap och riskmedvetenhet bland allmänheten påverkas av både 

medier och politik. I det svenska nyhetsmediet Dagens Nyheter är algblomning den 

konsekvens av övergödning som får störst utrymme. 73 % av svenskarna anser att 

algblomning är ett ganska stort eller mycket stort problem i Östersjön. Det kan således finnas 

en koppling mellan svenska mediers framställning av övergödning och de svenska 

respondenternas uppfattningar och kunskaper.  

 

Uppfattningar och hantering av övergödning i Östersjön kringgärdas av komplexa samband, 

osäkerhet i det vetenskapliga underlaget samt tvetydiga åsikter. För att genomförandet av 

handlingsplanerna ska lyckas är det viktigt att allmänheten får delta i utformandet av 

riskåtgärder. För att verklig förbättring ska ske kan det vara nödvändigt att de komplexa 

sambanden synliggörs och att allmänheten görs mer delaktig.  

 

NYCKELORD: BSAP, övergödning, miljörisk, riskperception, riskhantering, osäkerhet. 
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1. INLEDNING 
 

Östersjön är ett av världens mest förorenade marina ekosystem. Detta beror bland annat på 

skiftande och varierande utsläppskällor vars konsekvenser för ekosystemen är svåra att 

förutse. Tillsammans med beslutsfattande på flera nivåer med olika inblandade aktörer och 

kommunikationsbarriärer leder detta till mångtydiga vetenskapliga råd och medför risker för 

mer fragmenterade lösningar. Dessa faktorer har stor betydelse för Östersjöns nuvarande 

tillstånd (Gilek et al., 2011).  

 

På 1970-talet började övergödning betraktas som en storskalig miljörisk (Elmgren, 2001). 

Idag anser många forskare att övergödning utgör det största hotet mot Östersjön (Haahti et al, 

2010). På en global skala räknas störningar i kvävets och fosforns kretslopp tillsammans med 

minskad biologisk mångfald och klimatförändringar som de processer där mänsklig påverkan 

har lett till att naturens bärkraft nu har passerats (Rockström et al., 2009).  

 

EU och Helcom (det styrande organet till Helsingforskonventionen) är två stora 

internationella aktörer som verkar i Östersjöregionen. Helcom har sedan den första versionen 

av Helsingforskonventionen undertecknades 1974 varit en viktig instans för det regionala 

miljöarbetet kring Östersjön. Konventionen syftar till att skydda den marina miljön kring 

Östersjön från all slags förorening genom mellanstatligt samarbete. De nuvarande 

konventionsparterna är Danmark, Estland, EU, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, 

Sverige och Tyskland (Helcom, 2012a).  

 

2007 antog parterna till Helsingforskonventionen en ny handlingsplan som kom att kallas 

Baltic Sea Action Plan (BSAP). BSAP skiljer sig på en rad punkter mot tidigare 

handlingsplaner då den bygger på ekosystemansatsen. Ett holistiskt perspektiv används där 

fokus ligger på kännetecken för ett hotat ekosystem snarare än att individuella 

problemområden identifieras. Istället för att enbart lägga fokus på vetenskaplig expertis ska 

även hänsyn tas till nya former av kunskap som bygger på ett samspel mellan traditionell 

vetenskaplig kunskap och lokal kunskap från olika intressegrupper (Backer et al., 2010). I 

BSAP identifieras följande fyra riskområden: övergödning, biologisk mångfald, farliga ämnen 

och maritim verksamhet. Vart och ett av områdena har specifika mål och rekommendationer 

för att målen ska kunna uppnås. Det övergripande målet är att Östersjön ska ha uppnått en 

gynnsam miljöstatus senast 2021.  

 

Helsingforskonventionens parter ålades att upprätta nationella handlingsplaner för att målen i 

BSAP ska kunna uppnås. Det finns således implementeringsstrategier på plats men deras 

effekter på Östersjöns ekosystem är fortfarande alltför otillräckliga (Conley et al., 2008 och 

Helcom, 2013c).  

 

Forskning har visat att handlingsplaners måluppfyllelse och förankring är beroende av 

allmänhetens deltagande (Renn, 2008 och Enander, 2010). Allmänhetens uppfattningar om ett 

visst problem påverkas av medier som i sin tur tenderar att förenkla vetenskaplig kunskap 

(Jönsson, 2011). Det råder således komplicerade relationer mellan förvaltning, vetenskap, 

medier och allmänheten vilket kan påverka hanteringen av problemet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

I denna uppsats undersöks hur Helsingforskonventionens parter har valt att utforma 

handlingsplaner för att komma till rätta med övergödning och de risker som är kopplade till 

övergödningens ekologiska konsekvenser. Genomförandet av de föreslagna åtgärderna i 

handlingsplanerna påverkas av den kontext i vilken de tillkommit. Relationerna mellan 

vetenskaplig kunskap och politiskt beslutsfattande samt mellan politiskt beslutsfattande och 

det omgivande samhället är komplexa. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

beröringspunkterna mellan förvaltningens, vetenskapens, mediers och allmänhetens 

föreställningar kring övergödning i Östersjön ser ut. Målet är att ge en bild av hur 

övergödning uppfattas och hanteras i Östersjöregionen.  

 

Nedanstående frågeställningar ligger till grund för uppsatsen: 

 

1) Hur framställs övergödning i de nationella handlingsplanerna?  

 

Denna frågeställning syftar till att belysa hur parterna har utformat sina handlingsplaner kring 

övergödning. Frågeställningen möjliggör en sammanställning av eventuella skillnader och 

likheter mellan de olika handlingsplanernas framställning av övergödning samt hur de olika 

parterna planerar att hantera övergödning i Östersjön.  

  

2) Hur uppfattas och beskrivs övergödning av sakkunniga, medier och allmänheten och 

hur förhåller sig detta till hur övergödning framställs i handlingsplanerna?  

 

Denna frågeställning syftar till att synliggöra eventuella enigheter och motsägelser mellan hur 

övergödning framställs i handlingsplanerna och hur övergödning uppfattas av olika grupper i 

samhället. Genom att besvara frågeställningen kan beröringspunkter och frågor det råder 

delade meningar kring lyftas fram.  

 

1.2 Avgränsning  
 

Östersjöländerna arbetar med övergödning utifrån en rad olika direktiv och handlingsplaner. 

Förutom BSAP är Vattendirektivet, Havsmiljödirektivet och i viss mån även EUSBSR 

betydelsefulla för hur de olika länderna hanterar övergödning. Fokus ligger i detta arbete på 

de handlingsplaner som Helsingforskonventionens parter har upprättat inom ramarna för 

BSAP. Förutom övergödning är också biologisk mångfald, farliga ämnen och maritim 

verksamhet identifierade som problemområden i BSAP. De olika områdena påverkar 

varandra och föreslagna åtgärder inom ett område kan även ha effekter i ett annat. Att endast 

undersöka ett av områdena kan därför ge en något förenklad bild av verkligheten. Detta är 

viktigt att ha i åtanke då denna uppsats endast behandlar övergödning.  

 

Hur övergödning beskrivs i medier har endast sammanställts för Sverige. Anledningen är att 

språkförbistringen gör det svårt att inom ramarna för denna uppsats genomföra en egen 

undersökning i de övriga Östersjöländerna. Allmänhetens uppfattningar om övergödning 

baseras dels på en studie som genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket där respondenterna 

representerar samtliga länder kring Östersjön och dels på en studie från SOM-insitutet 

(Samhälle, opinion och medier) vid Göteborgs universitet som endast gäller svenskars syn på 

övergödning.  
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DEL I – BAKGRUND, METOD OCH TEORETISKA RAMAR 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Övergödning av Östersjön 
 

Östersjön är ett brackvattenssystem där få arter kan leva. Vattenomblandningen och 

vattenutbytet är begränsade på grund av den smala förbindelsen med Nordsjön. Detta innebär 

att vissa delar av Östersjön blir mycket syrefattiga. Dessa faktorer gör Östersjön till ett 

mycket känsligt ekosystem. Stora floder i avrinningsområdet spär på Östersjön med sötvatten 

och för med sig näringsämnen. Avrinningsområdet är över 1 700 000 km
2 

och befolkat med 

ungefär 85 miljoner invånare (Helcom, 2009). Havet kan delas upp i olika bassänger med 

varierande djup som hålls mer eller mindre separerade genom grunda partier. Detta innebär att 

olika delar av Östersjön har olika förutsättningar (Bonsdorff et al, 2002).  

 

Orsakerna till övergödning är primärt ett resultat av ökad tillförsel av näringsämnen, främst 

kväve och fosfor (i viss mån även kol) som härstammar från mänskliga aktiviteter. Men även 

faktorer som meteorologiska förutsättningar, klimat, Östersjöns känslighet samt intern 

omsättning av näringsämnen bidrar till övergödningen. Samspelet mellan de olika faktorerna 

gör övergödning till ett komplext problem (Lundberg, 2005). En rad olika mänskliga 

aktiviteter skapar ett överflöd av näringsämnen som når havet via luften eller genom utsläpp 

från punktkällor och diffusa källor vid floder eller kusten. De huvudsakliga punktkällorna är 

avloppsvatten från industrier och kommuner samt vattenbruk (t.ex. fiskodling). De 

huvudsakliga diffusa källorna är avloppsvatten från hushåll som inte är anslutna till 

kommunal avloppsvattenhantering, jordbruk, skogsbruk, atmosfärisk avsättning samt 

naturliga tillflöden. Av den totala mängden näringsämnen som når Östersjön härstammar 

ungefär 45 % från diffusa källor. Jordbruket är den största diffusa källan. En majoritet av 

näringsbelastningen når Östersjön via floder eller direkta utsläpp. Bland punktkällorna räknas 

kommunala reningsverk som den största antropogena utsläppskällan (Helcom, 2013b). Även 

utsläpp som inte orsakas av människan förekommer. Under syrefattiga förhållande frisläpps 

fosfor som lagrats i bottensedimenten och påverkar fosforbalansen i havet. Kvävefixering 

utförs av cyanobakterier och binder kväve i havet medan bakteriell denitrifikation gör att 

kväve frisläpps igen (Helcom, 2009). Genom dessa interna processer kan övergödning 

betraktas som en självförstärkande process (Lundberg, 2005). 

 

Den primära konsekvensen av övergödning är en ökad nivå av kväve och fosfor. En ökad 

näringstillförsel innebär en ökad tillväxt av organiskt material. Vissa organismer gynnas av 

detta och tar över vilket påverkar hela ekosystemet. Cyanobakterier är organismer som 

gynnas av övergödning då de har förmåga att fixera kväve (Bonsdorff et al, 2002). En ökad 

primärproduktion innebär att biomassan gör vattnet grumligt och släpper igenom mindre ljus 

vilket påverkar många organismer negativt. Detta innebär i sin tur att vissa arter tar över 

medan andra minskar. Sedimentationen av organiskt material ökar som en konsekvens av 

ökad primärproduktion. När biomassan förmultnar förbrukas syre vilket kan leda till att 

syrefria bottnar bildas. I längden leder detta till att djur och fiskar försvinner (Helcom, 2009). 

I längden kan syrebristen leda till att hela samhällen påverkas och syrebristen i Östersjön har 

resulterat i omfattande habitatdegradering. Även de biogeokemiska kretsloppen påverkas av 

syrebrist och Östersjöns förmåga att balansera tillflödet av kväve försämras i takt med att 

syrefria bottnar breder ut sig (Conley et al., 2008). Förluster för fiskenäring (problem för t.ex. 
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torsken att reproducera sig) och turism samt hälsoproblem (höga halter av gifter kan 

produceras vid algblomningar) är övergödningens indirekta konsekvenser (Lundberg, 2005).  

 

För att minska övergödningen måste tillförseln av näringsämnen minska (Bonsdorff et al, 

2002). För att minska tillförseln av fosfor föreslås åtgärder för att förbättra 

avloppsvattenhantering och gödselhantering. För kväveminskning anses åtgärder inom 

jordbruket vara effektiva. Men även om sådana åtgärder sätts in kommer ekosystemens 

tröghet innebära att effekterna av åtgärderna inte ger resultat direkt. Det kan dröja flera 

årtionden innan ekosystemen börjar återhämta sig (Grimvall et al., 2000).  

 

År 2008 släpptes det totalt ut ungefär 29 000 ton fosfor i Östersjön. Denna siffra innefattar 

både luftburna och vattenburna utsläpp. Samma värde för kväve var 859 000 ton. Figur 1 

visar utsläppsmängden fördelat per land (Helcom, 2013b).  

 
Figur 1. Utsläpp av fosfor och kväve år 2008 fördelat per land

1
 (Helcom, 2013b). 

 

I Östersjön har graden av övergödning klassificerats i 189 olika delar, varav 17 är öppet hav 

och 172 är kustområden. De enda områden som bedöms som opåverkade av övergödning är 

det öppna vattnet i Bottniska viken samt de svenska delarna av nordöstra Kattegatt. Alla de 

andra områdena bedöms som påverkade av övergödning i varierande grad (Helcom, 2013a).  

 

 
 
 

                                                        
1
 Sjöfart och avlägsna källor inkluderar endast luftburna utsläpp. Stort nedfall över norra delen av Östersjön 

medförde att Finland har fått oproportionerligt höga värden jämfört med medelvärdet för år 1994-2008 (Helcom, 

2013b). 
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2.2 Aktörer  
 

Helsingforskommissionen (Helcom) är det styrande organet till Helsingforskonventionen som 

undertecknades 1974 av Östersjöns omkringliggande länder. Sedan dess har Helcom varit den 

dominerande aktören i frågor som rör Östersjöns miljö. Möten där parternas representanter 

träffas och diskuterar aktuella ämnen och uppföljningar av mål hålls varje år.  

 

Ordförandeskapet roterar mellan länderna vartannat år. Varje rekommendation som författas 

för att skydda miljön är enhälligt antagen av Helcom. Det är sedan upp till varje enskilt land 

att genomföra rekommendationerna i nationella program och lagar. Två gånger per år träffas 

delegationscheferna, som är representanter från varje land, för att bland annat övervaka 

genomförandet och utarbeta riktlinjer och förslag till kommissionen. Inom Helcom finns sex 

olika grupper som jobbar med genomförandet av strategier och handlingsplaner för olika 

områden (Helcom, 2012a). 

 

På senare år har även EU börjat visa intresse för regionen. En rad nya direktiv för havs- och 

vattenhantering påverkar även Östersjön. I december 2000 ratificerades Vattendirektivet 

vilket kan ses som ett paradigmskifte i europeisk vattenpolitik. Det övergripande målet med 

Vattendirektivet är att ”en god ekologisk status” ska uppnås för inlandsvatten, 

övergångsvatten, kustvatten och grundvatten. Istället för att vattenhanteringen ska ske 

nationellt ska det enligt direktivet upprättas vattendistrikt med tillhörande handlingsplaner 

som inte tar hänsyn till administrativa gränser (River Basin Management Plans, RBMP). 

Handlingsplanerna ska uppdateras och följas upp vart sjätte år (Europaparlamentet och rådet, 

2000). Havsmiljödirektivet från 2008 och kan ses som ett komplement till Vattendirektivet 

med fokus på havsmiljön. Målet är att ”en god miljömässig status” ska ha uppnåtts i alla 

europeiska hav till 2020. Strategier ska enligt direktivet upprättas för de fyra följande 

havsregionerna: Östersjön, Nordöstra Atlanten, Medelhavet och Svarta havet. Elva 

deskriptorer om bland annat biologisk mångfald, främmande arter och övergödning ska 

vägleda medlemsländerna i arbetet med att nå målet. Varje land ska upprätta en strategi för 

hur ”en god miljömässig status” ska kunna uppnås senast år 2015. Medlemsländerna 

uppmuntras att använda redan existerande konventioner, som Helcom och OSPAR
2
, för att 

underlätta samordningen (Europaparlamentet och rådet, 2008). År 2009 upprättade EU en 

specifik strategi för Östersjöregionen (European Strategy for the Baltic Sea, EUSBSR). Syftet 

var att lyfta fram viktiga miljömässiga utmaningar och samtidigt påskynda genomförandet av 

direktiv. Strategin bygger på tre delmål: rädda havet, sammanlänka regionen samt öka 

välståndet. Det är således inte en strategi som endast fokuserar på miljön utan också på 

regionens utveckling (Europeiska kommissionen, 2009). 

 

Det finns även en rad andra EU-direktiv som har betydelse för miljöarbetet i Östersjön. För 

övergödning är Nitratdirektivet och direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, 

båda från 1991, särskilt relevanta (Haahti et al, 2010). När ett område klassas som påverkat av 

övergödning är det berörda landet tvunget att implementera åtgärder för att bekämpa 

övergödningen. Detta kan ske via BSAP eller Helcom-rekommendationer. Om landet är 

medlem i EU sker genomförandet också via relevanta direktiv och strategier (Helcom, 2013a). 

Om medlemslandet inte genomför direktiven i nationell lagstiftning kan det leda till att landet 

ställs inför rätta i EU-domstolen (Europeiska kommissionen, 2013). Detta innebär att EU-

direktiven är tvingande på ett annat sätt än vad åtagandena genom Helcom är. Ryssland är den 

enda parten i Helcom som inte är medlem i EU. Detta får som konsekvens att handlingsplanen 

                                                        
2
 Oslo och Pariskonventionen (OSPAR) upprättades 1992 (Ospar, 2013). 
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inte refererar till relevanta EU-direktiv och lagar, vilket de andra ländernas handlingsplaner 

gör i stor utsträckning. Däremot är Ryssland involverad i en del projekt som är initierade av 

EU.  

 

2.2.1 Handlingsplan för Östersjöns miljö  

 

Den 15 november 2007 skrev Helcoms parter under dokumentet HELCOM Baltic Sea Action 

Plan (BSAP), eller handlingsplanen för Östersjöns miljö. Handlingsplanen syftar till att en 

god miljöstatus ska ha uppnåtts i Östersjön till år 2021. Handlingsplanen är uppdelad i åtta 

delar. Fyra av dessa delar behandlar de fyra identifierade riskområdena i Östersjön, dvs. 

övergödning, miljöfarliga ämnen, biologisk mångfald och naturvård samt föroreningar från 

verksamheter till havs. De fyra andra delarna beskriver det rekommenderade förfarandet kring 

utveckling av utvärderingsverktyg och metoder, medvetandegörande och 

kapacitetsuppbyggnad, finansiering samt genomförande och granskning (Helcom, 2007).  

 

Övergödningssegmentet är det enda segmentet med specificerade krav fördelat per land (i 

form av utsläppsminskningsbeting) (se tabell 1). De nationella utsläppsminskningsbetingen 

bygger på scenarier utvecklade av Baltic Nest Institute (BNI). Den maximalt tillåtna 

tillförseln av näringsämnen fördelat per land kunde bestämmas genom ett utsläppstak som 

beräknades med en bakåträkning av acceptabla nivåer för vissa övergödningsindikatorer som i 

sin tur byggde på en kombination av modeller för utsläppsmängder och ekosystemmodeller 

(Backer et al., 2010). Då BSAP utformades fanns ännu inga kvantifierade mål fördelat per 

land för de övriga segmenten.  

 

 
Tabell 1. Utsläppsminskningsbeting fördelat per land (Helcom, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För varje segment finns däremot ekologiska mål definierade. Syftet med målen är att de ska 

leda till en god miljöstatus. För övergödning finns följande fem ekologiska mål: 

 

 Koncentrationen av näringsämnen ska vara nära naturliga nivåer. 

 Klart vatten. 

 Naturliga nivåer av algblomning. 

Länder Fosfor (ton) Kväve (ton) 

Danmark 16 17 210 

Estland 220 900 

Finland 150 1 200 

Lettland 300 2 560 

Litauen 880 11 750 

Polen 8 760 62 400 

Ryssland 2 500 6 970 

Sverige 290 20 780 

Tyskland 240 5 620 

Gränsöverskridande och 

gemensamt beting 

1 660 3 780 

Totalt 15 016 133 170 
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 Naturlig fördelning och förekomst av växter och djur. 

 Naturliga syrenivåer. 

 

Målen är inte kvantifierade men har en viktig funktion då de representerar viktiga 

karaktäristika för ett välmående ekosystem. För att underlätta måluppfyllelsen finns det 

indikatorer för varje mål. Målet som avser klart vatten anses vara det primära målet för 

övergödning och bedöms med hjälp av Secchi-djup
3
 (Backer et al., 2010). Med hjälp av 

beräkningarna fastställdes det att en total minskning av kväve med 135 000 ton och av fosfor 

med 15 250 ton var nödvändig för att en god miljömässig status skulle kunna uppnås till 2021. 

Åren 1997–2003 användes som referensvärde för reduktionsbetingen. Vid tiden då BSAP 

utarbetades ansågs Bottniska viken vara opåverkad av övergödning. De största minskningarna 

skulle göras i Egentliga Östersjön medan Bottniska viken helt undantogs från 

utsläppsminskningar (Helcom, 2013a).  

 

Parterna ålades att till 2010 upprätta nationella handlingsprogram med beskrivningar för hur 

målen i BSAP skulle implementeras. Dessa skulle innehålla strategier för hur varje land skulle 

nå de tilldelade utsläppsminskningsbetingen samt hur BSAP:s övriga mål skulle nås. De 

ekologiska målen i BSAP ska uppnås på det mest kostnadseffektiva sättet och det är upp till 

varje land att genomföra åtgärder som kan uppfylla målen på detta sätt. Helcoms roll är att 

koordinera genomförandet och att assistera parterna i deras arbete. Parterna enades 2007 om 

att en speciell grupp inom Helcom skulle ges ansvaret att styra arbetet med genomförandet. 

Förutom att granska och mäta måluppfyllelser var gruppens ansvar även att handha finansiella 

aspekter av genomförandet av målen i BSAP. En viktig paroll för gruppens arbete var att ett 

holistiskt synsätt skulle genomsyra arbetet, i vilket intressenter från både den privata och 

offentliga sektorn skulle delta (Helcom, 2007).   

 

Parterna var överens om att de nationella utsläppsminskningsbetingen var preliminära då 

BSAP skrevs under 2007. Helcoms projekt Targrev initierades därför för att granska och 

förbättra det vetenskapliga underlaget för de olika målen. Målet med projektet var att leverera 

nya vetenskaplig data och ny information för att stärka och kvantifiera målen. I början av 

2013 presenterades förslag på parametrar för de olika ekologiska målen. Förslagen kommer 

att användas som underlag när parterna under 2013 ska granska och om nödvändigt revidera 

BSAP. De nya indikatorerna gör det möjligt att definiera de ekologiska målen på ett 

kvantitativt sätt. Syrenivåerna har de senaste 100 åren sjunkit markant i Östersjön och en 

betydande ”syreskuld” har uppkommit. ”Syreskuld” föreslås därför i rapporten som en ny 

indikator. Ny information har också tagits fram och förfinats för klorofyllnivåer, Secchi-djup 

och mångfalden av bentiska ryggradslösa djur. Värdena för Secchi-djup och syreskuld räknas 

som signifikanta och föreslås därför som absoluta mål, medan värdena för näringsämnen och 

klorofyll är mer osäkra och rekommenderas därför att användas som riktlinjer. I rapporten 

föreslås följaktligen mål för fyra av de fem ekologiska målen (Helcom, 2013).  

 

Det speciella med BSAP är att fokus ligger på hela ekosystemet. Istället för att inrikta 

åtgärder på specifika sektorer och utsläppskällor ligger fokus på ett ekosystem i balans där 

allting samverkar (WWF, 2013). I förordet till BSAP understryks behovet av att tillämpa och 

utveckla åtgärder för att implementera ekosystemansatsen (Helcom, 2007). En viktig del av 

BSAP är därför genomförandet av ekosystemansatsen. Begreppet kommer från konventionen 

om biologisk mångfald och bygger på de tolv Malawiprinciperna som bland annat handlar om 

samhällets intressen, decentralisering samt ekosystemens värde och funktion. En av 

                                                        
3
 Mått för siktdjup (genomskinlighet) i sjö- och havsvatten som mäts med hjälp av en secchiskiva. 
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principerna innebär att förutom vetenskaplig kunskap ska även traditionell och lokal kunskap 

uppmärksammas. Dessutom ska alla sektorer i samhället involveras. Enligt 

ekosystemansatsen är således allmänhetens delaktighet viktig för en framgångsrik och hållbar 

förvaltning (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). I BSAP uttrycks ekosystemansatsen 

konkret främst i åtgärder riktade mot bevarande av biologisk mångfald och fiskeförvaltning.  

 

Det var meningen att ländernas handlingsplaner skulle presenteras vid ministermötet i 

Moskva i maj 2010. Parterna lyckades dock inte med denna uppgift, och det var först i mars 

2011 som alla handlingsplaner var färdigställda. Innehåll, struktur och ambitionsnivå varierar 

kraftigt mellan de olika handlingsplanerna vilket gör dem svåra att jämföra. Detta problem har 

även identifierats av WWF (WWF, 2013).  

 

För att kunna följa upp parternas åtgärder och åtaganden på ett jämförbart sätt, trots 

strukturella och innehållsmässiga skillnader, inrättades BSAP Index of Actions. Enligt indexet 

kan en åtgärd beskrivas som ”genomförd”, ”delvis genomförd/pågående” eller ”ej 

genomförd”. För närvarande görs ingen skillnad på genomförda åtgärder och åtgärder som 

stödjer genomförandeprocessen (Helcom, 2013d). Enligt Helcom har en majoritet av de 

genomförda åtgärderna varit av en kunskapsinhämtande karaktär. För övergödningssegmentet 

beskrivs nybyggnationer och renoveringar av reningsverk samt förbättrade system i hamnar 

för att ta hand om avfall från passagerarfärjor som särskilt framgångsrika för minskningen av 

näringsämnen. Inom jordbruket anses det fortfarande finnas mycket kvar att göra (Helcom, 

2012b). 

 

WWF har sedan 2007 årligen granskat parternas arbete med att genomföra BSAP. Den 

senaste granskningen visar att Finland är det land som har lyckats bäst i åtgärdsarbetet, följt 

av Tyskland och Estland. Dock ligger samtliga länder efter i tidsschemat totalt. Det är endast 

inom övergödningssegmentet som två länder, Finland och Tyskland, har genomfört 

acceptabla åtgärder i tid (WWF, 2013).   

 

3. METOD OCH MATERIAL 
 

Uppsatsen bygger på en empirisk studie av de nationella handlingsplaner som de nio 

Östersjöländerna har tagit fram för att uppfylla BSAP:s mål. Handlingsplanerna finns 

tillgängliga på Helcoms hemsida (se bilaga 1). Handlingsplanerna har analyserats med 

utgångspunkt i teorier kring riskperception och riskhantering. Litteraturstudien om 

riskperception och riskhantering baseras på vetenskapliga rapporter från Web of Science samt 

Linnéuniversitets söktjänst OneSearch.  

 

För att analysera hur övergödning framställs i handlingsplanerna har textanalys använts med 

fokus på texternas innehåll. Genom en innehållsanalys kan textelement kvantifieras genom att 

ord eller företeelser räknas i texten (Bergström och Boréus, 2012). I denna uppsats har de 

kvantitativa attributen i innehållsanalysen använts för att räkna hur många gånger 

begreppet ”övergödning” förekommer i handlingsplanerna och på så sätt synliggöra hur stort 

utrymme detta problem får i respektive handlingsplan. En innehållsanalys kan också ha mer 

kvalitativa särdrag (Bergström och Boréus, 2012). För att svara mot uppsatsens syfte och 

frågeställning används ett antal frågor för att synliggöra skillnader och positioneringar i 

undersökningsmaterialet gällande hur övergödning framställs. Analysen av handlingsplanerna 

i kapitel 5 utgår från följande tre huvudpunkter:   
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 Vilket utrymme får övergödning i handlingsplanerna? 

 

 Hur beskrivs övergödning generellt samt i termer av vetenskaplig osäkerhet och bilden 

av framtiden? Under denna punkt kommer det även att undersökas om övergödning 

beskrivs i termer av säkerhet eller osäkerhet samt om handlingsplanen ger en positiv 

eller negativ bild av utvecklingen. 

 

 Vad identifieras som problem, orsak och lösning? Under denna punkt beskrivs vilka 

som identifieras vara viktiga aktörer samt om övergödning kopplas till ekonomiska 

konsekvenser. 

 

Samtliga handlingsplaner har översatts till engelska från det ursprungliga språket. 

Beaktansvärt är att några handlingsplaner endast är förkortningar av den ursprungliga 

versionen. Endast de engelska versionerna finns tillgängliga via Helcom.  

 

För att besvara frågeställningen om hur övergödning beskrivs i medier har en studie av 

Jönsson (2011) använts. Studien är en analys av artiklar från Dagens Nyheter mellan åren 

1992–2009 där det bland annat undersöks hur övergödning framställs i svenska medier. 

 

För att kunna undersöka hur risker relaterade till övergödning uppfattas i de olika länderna har 

en befintlig undersökning använts. BalticSurvey är ett underprojekt till BalticSTERN som 

handlar om hur människor runt Östersjön (även vissa delar av Skagerrak) använder sig av 

havet samt deras attityder till havsmiljön. Projektet koordinerades av Enveco Miljöekonomi 

AB och Synovate stod för insamlingen av data från de nio länderna runt Östersjön. Syftet med 

BalticSurvey var bland annat att ta fram förslag på förbättringar baserat på nya fakta om 

användning och attityder till havsmiljön. Syftet var också att beräkna rekreationsvärdet med 

hjälp av resekostnadsmetoden. Data samlades in av Synovate i april–juni 2010 genom 9 500 

telefonintervjuer (i Estland, Lettland och Litauen användes face-to-face intervjuer) 

(Söderqvist et al, 2010).  

 

För uppsatsens fördjupning i vad den allmänna uppfattningen om övergödning i Östersjön är i 

Sverige har data från SOM-institutet använts. SOM-institutet (Samhälle Opinion Medier) 

finns vid Göteborgs universitet och är en undersökningsorganisation med fokus på 

svenskarnas vanor, beteenden, åsikter och värderingar kring samhälle, politik och medier. 

1986 utfördes en första nationell undersökning vars uppmärksamhet medförde att Riks-SOM 

sedan dess har genomförts varje år. Mellan 10 000 och 20 000 svenskar deltar årligen i 

undersökningen. Urvalet är slumpmässigt baserat på personer bosatta i Sverige i 

åldersintervallet 16–85 år (sedan 2008). Undersökningen består av ett antal huvudfrågor som 

återkommer varje år kopplade till kunskap och attityder till politiskt beteende, medievanor 

och livsstil. Regelbundet återkommande områden är också energi, miljö, hälsa och kultur 

(SOM-institutet, 2010). Den undersökning som har använts i denna uppsats utfördes under 

vintern 2011 och i den ingick ett antal frågor om havsmiljön. 4 720 personer deltog i Riks-

SOM 2011 (Vernersdotter, 2012), varav 1 484 personer svarade på frågorna om havsmiljö 

(Sundblad och Grimvall, 2012).   
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4. TEORI 
 

4.1 Uppfattning och hantering av risker 
 
Riskbegreppet har tillkommit som ett resultat av människans försök att klargöra nuet och 

förutse framtiden. I den fysiska verkligheten existerar inte risker. En risk kan förenklat 

beskrivas som produkten av sannolikhet och konsekvens (Öberg, 2009).  

 

Begreppet riskperception är ett försök att förklara de uppfattningar och tolkningar olika 

människor gör av risker (Renn, 2008). Hedman (1999) menar att erfarenheter, referensramar 

och personlig uppfattning i hög grad styr riskperceptionen. Att underskatta eller överskatta 

skadorna en risk kan resultera i har stor betydelse för hur risker värderas och hanteras. För 

riskperceptionen har dock kontexten för riskbedömningen större betydelse och är den 

avgörande faktorn. I de fall då det råder stor tvetydighet om riskens utfall tenderar människor 

att fokusera på de uppgifter som sänder ut de starkaste känslomässiga signalerna (Renn, 2008).   

 

Uppfattningar och attityder avseende risker influeras av mediers rapportering och förmedling 

av information och värderingar (Renn, 2008). Idag råder det ingen tvekan om att medier 

påverkar riskhantering, handlingsplaner och kommunikation. Framför allt har det visat sig att 

nyhetsmedier spelar en avgörande roll för deltagande och representation eftersom de kan 

påverka vem som har tillgång till informationen, vilka som kan delta i diskursen och vilka 

problem som får utrymme i medierna. Vidare har medierna betydelse för problemdefinitionen 

och hur miljöfrågor ringas in som risker. Många miljöproblem är komplexa och präglas av 

vetenskaplig osäkerhet. Forskning har visat att när risker är både komplexa och osäkra 

tenderar människor att vända sig till medier för att få förståelse för problemet. På så sätt 

bidrar medier och journalister till att rama in vad som är säker och osäker kunskap. Eftersom 

det inte finns några garantier för att medier rapporterar om de risker som forskare anser vara 

mest problematiska kan det finnas motsägelser i hur medier och forskare framställer en risk. 

En annan aspekt av osäkra vetenskapliga resultat är att medier tenderar till att popularisera 

vetenskapliga forskningsresultat vilket i sig innebär att frågan görs mindre komplex och att 

endast enkla orsaker och förklaringar ges (Jönsson, 2011).   

 

Det finns olika sätt att uppfatta och definiera risker även inom forskarvärlden. Dels kan man 

ha ett objektivistiskt perspektiv på risker, dels kan man ha ett konstruktivistiskt riskperspektiv. 

Enligt ett objektivistiskt riskperspektiv är tekniska riskbedömningar objektiva avbilder av 

företeelser som kommer att påverka människor på det beräknade sättet oberoende av 

värderingar hos inblandade analytiker. Ett konstruktivistiskt riskperspektiv innebär att risker 

är socialt och kulturellt konstruerade. Följaktligen anses inte riskbedömningar vara oberoende 

av värderingar och intressen (Klinke och Renn, 2002). För att få en övergripande bild av 

riskperception behövs båda perspektiven kombineras (Williamson och Weyman, 2005). Att 

endast fokusera på ett av perspektiven kan medföra att viktiga aspekter av en risk inte tas i 

beaktande (Klinke och Renn, 2002). 

 

Helheten av de aktörer, regler, konventioner, processer och mekanismer som påverkar hur 

information om relevanta risker samlas in, analyseras och kommuniceras, och hur beslut fattas 

kan definieras som riskhantering (risk governance). Denna helhetsbild är särskilt viktig i de 

fall då det inte bara är en myndighet som ska fatta ett beslut utan där speciella förhållanden 

kring den aktuella risken kräver samarbete och koordination mellan en rad olika intressenter 

(Renn, 2008).  
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Riskperception har även en viktig roll för resultatet och genomförandet av olika 

handlingsplaner. Renn (2008) menar att det kan vara lika viktigt att ta hänsyn till 

allmänhetens uppfattningar om en risk som till experters kunskap om risken när en 

handlingsplan ska utarbetas. Enander (2010) beskriver vikten av att göra allmänheten delaktig 

i beslut. Allmänhetens uppfattningar är särskilt viktiga att ta hänsyn till vad gäller avvägning 

av vad som är acceptabelt eller ej samt val av olika kriterier och strategier för hantering av 

osäkerheter. Hur allmänheten uppfattar ett problem stämmer inte alltid överens med de 

vetenskapliga och politiska uppfattningarna. Eftersom det i slutändan är allmänheten som 

kommer att drabbas av övergödningens konsekvenser är det viktigt att allmänheten är delaktig 

i regleringsförfarandet. Om hänsyn tas till allmänhetens uppfattningar kring övergödning 

stärks tilliten för de institutioner som handskas med problemet (Williamsson och Weyman, 

2005). 

 

Vid beslut för hur risker ska hanteras är det speciellt följande tre utmaningar som 

beslutsfattare ställs inför: komplexitet, osäkerhet och tvetydighet. Komplexitet uppstår när 

flera olika aktörer är inblandade och samverkar i en händelses orsak och samband. Osäkerhet 

i kunskap om orsakskedjan minskar förtroendet för kunskapen. Därför är det av stor vikt att 

beslutsfattare beaktar osäkerheter förenat med både fördelar och risker. Tvetydighet kan 

uppstå när olika aktörer värderar orsak och verkan olika. Tvetydighetens inverkan på 

riskhantering innebär att det kan vara svårt att förena olika forskningsresultat och åsikter 

kring dessa, vilket kan leda till svårigheter att uppnå konsensus kring ett beslut (Renn, 2008).   

 

Det moderna samhället är beroende av vetenskaplig kunskap och expertsystem. Dagens risker 

kräver vetenskaplig kunskap för att kunna förstås. Forskarsamhället kan därför ses som den 

primära institutionen där det finns kunskap om risker. Trots detta ignorerar många människor 

vetenskapliga bevis för att något är skadligt eller utgör en risk (Lidskog, 1996). En 

betydelsefull aspekt av riskhanteringsprocessen är mötet mellan den vetenskapliga världen 

och den politiska världen. Dessa världar har olika syn på vad som är sanning och uttrycker 

risker och osäkerheter på olika sätt. Vetenskapen vill öka kunskapen genom att bygga vidare 

på vad som tidigare är känt. Osäkerheter i forskningen kan därför få stora konsekvenser för 

kommande forskning. För beslutsfattare är fokus däremot på att adressera problem och 

utmaningar i realtid. Ibland prioriteras därför handling framför kunskap. Konkret kan 

skillnaderna innebära att vetenskap och beslutsfattandet följer olika principer, att forskare inte 

kan förse beslutsfattare med den information de behöver för att forskarna har misslyckats med 

att rikta in forskningen på lämpliga fenomen, osäkerheter beskrivs inte alls om de är svåra att 

kvantifiera samt att diskussioner om standarder ibland kan dölja en diskussion om 

individuella värderingar. Dessa skillnader innebär att det är viktigt att kommunikationen 

mellan forskare och beslutsfattare fungerar på ett bra sätt (Kinzig och Starrett, 2003). 

 

En utförligare beskrivning av riskanalysprocessen ges i bilaga 2.  

 

4.2 Övergödning ur ett miljöriskperspektiv  
 

Med miljörisk åsyftas möjligheten för att något oönskat ska ske med konsekvenser i den 

fysiska miljön och för ekosystemen, oftast med koppling till problem skapade av människan 

(Öberg, 2009). Förekomst av kväve och fosfor i naturen räknas inte som gifter. Men en 

överstimulerad primärproduktion (till följd av ökad tillförsel av kväve och fosfor) med dess 

ekologiska konsekvenser innebär risker för ekosystemen (Haahti et al., 2010).  
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Riskbedömning och riskhantering utgår traditionellt från naturvetenskapliga fakta kring 

koncentration och mängd av ett visst ämne. Dessa uppgifter används för att ge information 

om möjliga konsekvenser i miljön och som underlag för hur man ska hantera dessa 

miljöproblemet på politisk nivå. När det råder stor osäkerhet i det vetenskapliga underlaget 

innebär det per definition att även kunskapen om vilka risker ett miljöproblem kan medföra 

blir osäkra. Idag råder det stor osäkerhet kring forskningen om många miljöproblem i 

Östersjön, där övergödning är ett problemområde (Gilek och Sandahl, 2012). 

 

Gilek och Sandahl (2012) beskriver fyra olika risktyper. Kring en ”teknisk risk” råder det god 

kunskap om både möjliga konsekvenser och sannolikheten för att detta ska inträffa. 

Oljeutsläpp är ett exempel som kategoriseras som en teknisk risk och där det oftast passar 

med en traditionell riskbedömning. Om det råder god kunskap om miljöproblemets 

konsekvenser men bristfällig kunskap om sannolikheten för utfallet kan risken kategoriseras 

som en ”osäker risk”, t.ex. kemikalieutsläpp där ett lämpligt hanteringsförfarande är 

tillämpning av försiktighetsprincipen. En ”tvetydig risk” uppstår om det råder bristfällig 

kunskap om ett miljöproblems konsekvenser men god kännedom om sannolikheten för 

utfallet, t.ex. överfiske. En sådan typ av risk kan hanteras genom att många aktörer görs 

delaktiga i beslutsprocessen för att öka kunskapen om problemets karaktär och relaterade 

värderingar och perspektiv. Om det varken finns kunskap om ett miljöproblems konsekvenser 

eller sannolikheten för att dessa ska inträffa kan risken kategoriseras som ”risk det råder 

okunskap kring”, t.ex. införsel av främmande arter och där anpassning krävs. Övergödning är 

ett miljöproblem som innehåller delar från alla de olika risktyperna. Bland annat råder det 

osäkerhet och okunskap kring hur andra faktorer än näringstillförsel påverkar övergödning 

(Bonsdorff et al., 2002).  

 

Alla risker är således inte enkla och kan inte beräknas endast som en funktion av sannolikhet 

och effekt. De risker som karaktäriseras av komplexitet, osäkerhet eller tvetydighet behöver 

bedömas genom val och beslut av samhället. Övergödning är en risk som präglas av dessa 

karaktäristika men som ändå har en tendens att behandlas som en enkel risk. Det behövs 

därför nya metoder för att hantera denna typ av risker (Renn et al., 2011). BSAP kan ses som 

ett försök till en sådan metod med ekosystemansatsen som ledord.  

DEL II – RESULTAT OCH DISKUSSION 

5. ANALYS AV NATIONELLA HANDLINGSPLANER FÖR 

GENOMFÖRANDET AV ÅTGÄRDER I BSAP 
 

5.1 Hur framställs övergödning i handlingsplanerna? 
 

Vilket utrymme får övergödning i handlingsplanerna? 

 

Parterna skulle till 2010 upprätta nationella handlingsplaner för att realisera målen i BSAP. 

Handlingsplanernas innehåll, struktur och ambitionsnivå skiljer sig åt. I de flesta 

handlingsplanerna behandlas samtliga fyra riskområden. Men det finns undantag. I den 

danska handlingsplanen tas endast övergödning och biologisk mångfald upp. Den lettiska 



 20 

handlingsplanen behandlar endast övergödning samt miljöfarliga ämnen. Inga förklaringar till 

varför två av riskområdena lämnas okommenterade ges.  

 

I den danska handlingsplanen ges en kort beskrivning av BSAP, medan en något utförligare 

redogörelse över landets åtaganden genom ”the River Basin Management Plans”
4
 ges. I stort 

fokuserar handlingsplanen på åtaganden för att minska kväve- och fosfortillförseln till 

Östersjön samt upprättande av marina reservat för att skydda den biologiska mångfalden. 

Naturvård och beskrivningar av Natura 2000-planer upptar en majoritet av handlingsplanen, 

men innebär inte att några ytterligare åtgärder vidtas. I den danska handlingsplanen nämns 

begreppet ”övergödning” två gånger, vilket kan jämföras med ”miljöfarliga ämnen” som 

nämns tre gånger, ”biologisk mångfald” som nämns åtta gånger och ”verksamheter till havs” 

som nämns en gång.  

 

I tabell 2 ges en översiktlig bild över hur stort utrymme de olika riskområdena får i respektive 

handlingsplan (sett till förekomsten av begrepp). Totalt sätt nämns ”farliga ämnen” flest 

gånger i handlingsplanerna. ”Övergödning” och ”biologisk mångfald” förekommer ungefär 

lika många gånger totalt sätt, medan ”verksamheter till havs” nämns betydligt färre gånger. 
 

 

Tabell 2. Förekomst av begrepp kopplat till BSAPs fyra segment i de nationella handlingsplanerna. 

 

 

Begreppet ”övergödning” förekommer totalt 13 gånger i den estländska handlingsplanen. 

Jämförelsevis nämns ”farliga ämnen” 34 gånger i texten, ”biologisk mångfald” omnämns 18 

gånger medan ”verksamheter till havs” berörs i lika stor utsträckning som ”övergödning” (13 

gånger). I nio av fallen står ”övergödning” som en rubrik eller i anslutning till ansvarig 

myndighet. I de övriga fyra fallen kopplas övergödning ihop 

med ”additional”, ”unaffected”, ”suppressing/stopping” samt ”human activities”. 

 

I den finländska handlingsplanen upptar övergödningssegmentet en majoritet av utrymmet. 

Ordet ”övergödning” förekommer 24 gånger i handlingsplanen. Detta är avsevärt fler gånger 

än ”farliga ämnen” som nämns 12 gånger och ”verksamheter till havs” som förekommer 

endast en gång. Begreppet ”biologisk mångfald” omnämns 23 gånger och får således i stort 

sett lika stort utrymme som ”övergödning”. 

 

I den lettiska handlingsplanen behandlas som nämndes ovan endast två av segmenten i BSAP: 

övergödning och miljöfarliga ämnen. ”Biologisk mångfald” och ”verksamheter till havs” 

                                                        
4
 Handlingsplaner till EU:s vattendirektiv. 

Land Övergödning Miljöfarliga 

ämnen 

Biologisk 

mångfald 

Maritim 

verksamhet 

Danmark 2 3 8 1 

Estland 13 34 18 13 

Finland 24 12 23 1 

Lettland 11 19 3 1 

Litauen 14 13 21 2 

Polen 27 48 20 6 

Ryssland 12 23 17 9 

Sverige 19 24 12 4 

Tyskland 29 47 16 8 

TOTALT 151 223 138 45 



 21 

omnämns tre respektive en gång trots att målen i BSAP för de båda områdena inte behandlas. 

Begreppet ”övergödning” förekommer elva gånger i texten jämfört med ”farliga ämnen” som 

förekommer 19 gånger. Däremot upptar övergödningsrelaterade åtgärder en större del av 

handlingsplanen. I handlingsplanen identifieras sex påfrestningar och risker som påverkar 

Lettlands kuster. Nedanstående citat beskriver den risk som kopplas till övergödning: 

 
 ”risk of eutrophication and excessive growth of the toxic cyanobacteria” 

 

De övriga fem punkterna behandlar verksamheter till havs, däribland risker för oljeläckor och 

vindkraftverks påverkan på de marina ekosystemen. 

 

Begreppet ”övergödning” förekommer 14 gånger i den litauiska handlingsplanen. Detta kan 

jämföras med ”farliga ämnen” som förekommer 13 gånger, ”biologisk mångfald” som 

förekommer 21 gånger samt med ”verksamheter till havs” som nämns två gånger (”shipping 

and other activities” används istället för ”maritime activities” men anses i den här analysen 

vara likvärdiga).  

 

I den polska handlingsplanen används begreppet ”övergödning” totalt 27 gånger. Av BSAP:s 

fyra segment får ”miljöfarliga ämnen” störst utrymme med 48 omnämningar. ”Biologisk 

mångfald” och ”verksamheter till havs” nämns något färre gånger, 20 respektive sex gånger.  

 

I den ryska handlingsplanen nämns begreppet övergödning 12 gånger. ”Miljöfarliga ämnen” 

nämns 23 gånger, ”biologisk mångfald” 17 gånger medan ”verksamheter till havs” endast 

nämns nio gånger.  

 

I den svenska handlingsplanen nämns ”övergödning” 19 gånger. ”Farliga ämnen” nämns 24 

gånger, medan ”biologisk mångfald” och ”verksamheter till havs” omnämns något färre 

gånger, 12 respektive fyra gånger. Nedanstående citat ger en bild av att det anses viktigt att 

handskas med övergödningen samt att det behövs göras mer än vad som gjordes vid tiden då 

planen skrevs: 

 
”The Swedish Government considers it necessary to implement a wide range of new measures to 

reduce the eutrophication…” 

 

”Ingen övergödning” är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, vilket visar på en nolltolerans 

mot övergödning. Målet innebär att utsläpp av kväve, fosfor, ammoniak och kväveoxider ska 

minska till 2010. Det beskrivs att utsläppsmålen i BSAP skulle kunna fungera som bas när 

miljökvalitetsmålet ”ingen övergödning” ska revideras. Vidare förklaras även att uppfyllelsen 

av BSAP kommer att påverka Sveriges miljökvalitetsmål positivt.  

 

”Övergödning” nämns 29 gånger i den tyska handlingsplanen. ”Miljöfarliga ämnen” 

omnämns betydligt fler gånger, begreppet nämns vid 47 tillfällen i texten. ”Biologisk 

mångfald” nämns 16 gånger och ”verksamheter till havs” nämns åtta gånger.  

 

 

Hur beskrivs övergödning? 

 

I några av handlingsplanerna beskrivs övergödning som ett sort hot mot den övergripande 

miljöstatusen i Östersjön. I andra handlingsplaner beskrivs övergödning kort och gott som en 

risk eller som resultatet av en process. I tabell 3 ges en översiktlig bild av hur övergödning 

beskrivs i de olika handlingsplanerna.  
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Tabell 3. Sammanfattning av hur övergödning beskrivs i de olika handlingsplanerna. 

 

I den danska handlingsplanen ges ingen specifik beskrivning av övergödning eller dess status, 

varken för Östersjön generellt eller för den danska delen av Östersjön. I båda de fall då 

termen ”övergödning” förekommer i handlingsplanen finns det en anknytning till biologisk 

mångfald och ekosystemens hälsotillstånd. Det förklaras att målen i BSAP:s segment om 

övergödning, miljöfarliga ämnen samt verksamheter till havs måste uppfyllas för att målen för 

biologisk mångfald och naturvård ska kunna förverkligas. Nedanstående citat visar detta: 

 
”... the measures contained in the remaining sections of the Baltic Sea Action Plan on 

eutrophication, environmental pollutants and maritime activities must be fully 

implemented if the plan’s goal of biodiversity and conservation of nature is to be met.” 

 

Det citerade stycket skildrar en förståelse för att problemen är komplexa och påverkar 

varandra. 

 

I den finska handlingsplanen beskrivs övergödning som ett av de allvarligaste problemen i 

Östersjön. Dagens situation beskrivs som resultatet av en process som pågått de senaste 

hundra åren. Flera gånger i texten skildras övergödning som ett allvarligt problem: 

 
 ”Eutrophication is the Baltic Sea’s most serious problem.” 

 

”Both the HELCOM action plan and Finland’s national programmes for the protection of the 

seas and waterways have stated that eutrophication is the single most severe problem threatening 

the good status of the Baltic Sea.” 

 

Det antyds också att det är viktigare att komma till rätta med övergödning än de andra 

segmenten i BSAP: 

 
 ”The most important target of the Water Protection Policy Outlines to 2015 programme, as well 

as the HELCOM Baltic Sea Action Plan, is the reduction of nutrient loads that cause 

eutrophication.” 

 

I styckena ovan hänvisar den finska handlingsplanen till BSAP. Det är intressant att notera att 

det i BSAP inte finns någon utsaga om vilket problem som skulle vara det mest allvarliga av 

de fyra identifierade riskerna. Severe (’sträng’, ’svår’) och threatening (’hotande’) är 

Land Så beskrivs övergödning 

Danmark Anknytning till biologisk mångfald och ekosystemens hälsotillstånd. 

Estland Anknytning till mänskliga aktiviteter. 

Finland Allvarligaste problemet i Östersjön, resultatet av en hundraårig process, viktigaste målet i 

BSAP, svår/hotande/lida kopplas till övergödning, ekologiskt problem. 

Lettland Risk som påverkar kusten och människors hälsa. 

Litauen Förorening av kväve och fosfor. 

Polen Största problemet i Östersjön, stort hot, särskild risk för vissa områden. 

Ryssland Resultatet av en process. 

Sverige Hänger ihop med de övriga segmenten. 

Tyskland Ett av de största hoten mot Östersjöns miljöstatus, risk för miljö och människors hälsa. 
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värdeladdade ord som ger läsaren en känsla av allvar. Ett annat värdeladdat ord som används i 

samband med termen ”övergödning” är suffer (’lida’). 

  
 ”...the Gulf of Bothnia does not suffer from eutrophication…” 

 

Ordet används i samband med en negation men säger ändå något om hur övergödning ska 

uppfattas, övergödning är något som naturen ”lider” av.  

 

I den lettiska handlingsplanen uttrycks det att frånvaro av avloppsreningsverk kan utgöra en 

risk för människors hälsa: 

 
”This funding can be also used for settlements of less than 200 inhabitants, establishment of 

autonomous water supply and sewage systems in schools etc., if significant environmental or 

human health risks exist, or if such infrastructure contributes to regional development.” 

 

Övergödning beskrivs även som en risk som hotar kusten med tillväxt av giftiga 

cyanobakterier som konsekvens. 

 

I den litauiska handlingsplanen beskrivs övergödning som en förorening av kväve och fosfor 

som orsakar algblomning, störningar i den naturliga balansen i havet och försämrad 

vattenkvalitet. En stor del av handlingsplanen ägnas åt beskrivningar av statusen för BSAP:s 

fyra segment i den litauiska delen av Östersjön. Sambanden mellan övergödning och syrefria 

bottnar, vattenkvalitet och algblomning förklaras och beskrivs.  

 

På flera ställen i den polska handlingsplanen beskrivs övergödning som det största problemet 

i Östersjön: 

 
”…the sea is extremely sensitive to nutrient enrichments and consequently to eutrophication – 

currently the greatest threat for the Baltic Sea.” 

 

”Eutrophication is currently the biggest problem of the Baltic Sea, which in the 20
th 

century, 

changed from oligotrophic with clear water to very eutrophicated environment.” 

 

Nedanstående citat är ett av målen i övergödningssegmentet som formuleras i termer som 

förmedlar en känsla av att övergödning är ett stort hot: 
 

”A superior strategic objective of this segment of the Baltic Sea Action Plan is the Baltic Sea not 

threatened by eutrophication.” 

 

I den polska handlingsplanen beskrivs det även att utflöde av kväve utgör en särskild risk för 

vissa områden (se nedanstående citat). Men det ges ingen mer detaljerad förklaring av vad en 

sådan risk innebär. 

 
”Strengthening of action programmes effectiveness aiming at reduction of outflow of nitrogen 

from agricultural sources within the areas of particular risk inter alia through further educational 

and consulting activities in respect of application of good agricultural practice.” 

 
”The requirements for solid manure, liquid manure and slurry in building with capacity equal to 

minimum 6-month production of this fertilizer was introduced in farms located within areas of 

particular risk of agriculture-origin nitrates pollution (OSN
5
) covering.” 

 

                                                        
5
 OSN är en förkortning av obszary szczególnie narazóne (’särskilt känsligt område’). 
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”This is of priority importance for areas of particular risk from which the outflow of nitrogen 

from agricultural sources to water must be limited (OSN).” 

 

 

I den ryska handlingsplanen beskrivs övergödning som en process och en kortfattad 

beskrivning ges över konsekvenser som algblomning och syrefria bottnar. 

 

I den svenska handlingsplanen beskrivs måluppfyllelse av åtagande inom 

övergödningssegmentet som synergistiska och förstärkande av andra mål och lagar. Detta ger 

en bild av att de olika riskområdena hänger ihop. I en stor del av kapitlet om övergödning 

beskrivs vad som redan har gjorts i Sverige. Det beror på att stora delar av utsläppsmålen 

redan har uppnåtts. 

 

I den tyska handlingsplanen beskrivs övergödning som ett av de största hoten mot Östersjöns 

miljöstatus:  

 
”… the waterborne transport, discharges, losses and airborne emissions of excessive amounts of 

nutrients still as one of the key threats to the well-being of the Baltic Sea ecosystem.” 

 

Skadliga effekter beskrivs som en risk som övergödning kan medföra. Här klumpas 

övergödning ihop med försurning och marknära ozon, två fenomen som traditionellt 

förknippats med risker för människa och miljö.  

 
”… of the environment and human health against risks of adverse effects from acidification, soil 

eutrophication and ground-level ozone.” 

 

 

I tabell 4 sammanfattas hur övergödning kopplas till säkerheten i det vetenskapliga underlaget 

för övergödningsmålen.    
 

Tabell 4. Sammanfattning av handlingsplanernas beskrivning av övergödning i termer av säkerhet eller osäkerhet. 

 

 

I den danska handlingsplanen nämns det två gånger att BSAP:s utsläppsminskningsbeting är 

preliminära. Inget resonemang förs om vad detta beror på, varken vetenskaplig osäkerhet eller 

andra orsaker nämns.  

 

Land Beskrivs övergödning i termer av säkerhet eller osäkerhet? 

Danmark Preliminära utsläppsbeting (kopplas ej till vetenskaplig osäkerhet). 

Estland - 

Finland Osäkert om åtgärderna kommer leda till god status, osäkerhet kring effekter av åtgärder 

inom jordbruket, osäkerhet i beräkningarna av åtgärdsbehov i Skärgårdshavet.  

Lettland Klimatförändring kan påverka, osäkerhet i underlaget för utsläppsminskningsbetingen, 

ingen hänsyn till naturliga processer. 

Litauen - 

Polen Brist på säkra och otvetydiga besked kopplat till kostnader för åtgärder. 

Ryssland - 

Sverige Preliminära utsläppsbeting (revideras när nya forskningsrön kommer), osäkerhet kring hur 

betydande antropogena utsläpp är, osäkerhet kring kostnader för åtgärder. 

Tyskland Det vetenskapliga underlaget behöver stärkas (Targrev). 
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I den finländska handlingsplanen uttrycks en viss osäkerhet i samband med beskrivningen av 

beräkningsmodellen för vilka nivåer av näringsämnen som Östersjön kan ta emot och ändå 

uppnå god status samt de nationella utsläppsbetingen. Att utsläppsmålen är preliminära till sin 

natur kommenteras kort och det konstateras att målen med jämna mellanrum kommer att 

granskas och omdefinieras. Nedanstående citat rör beräkningsmodellen för nivåer av 

näringsämnen: 

 
 ”... estimates were made of the maximum acceptable load that might still result in the Baltic Sea 

achieving a good status.” 

 

Ordet ”might” betecknar ett visst mått av osäkerhet kring om de beräknade nivåerna verkligen 

kommer att leda till att Östersjön uppnår en god status. Även osäkerhet kring effekten av 

åtgärder inom jordbruket visualiseras i texten: 

 
”The effect of the current and future measures within agriculture for reducing eutrophing loads 

is difficult to assess, and the impact on waterways will also become evident only after some time 

has passed.” 

 

I handlingsplanen beskrivs det också att reduceringar av utsläpp från punktkällor har varit mer 

framgångsrika än utsläpp från diffusa källor. Det finns även skillnader i hur tillförlitliga 

uppskattningarna är mellan de olika typerna av utsläpp: 

  
”Trends of point loads can be estimated with fairly good reliability. Estimating agricultural load 

and other types of non-point load development is, by contrast, fairly unreliable.” 

 

I handlingsplanen konstateras det att utsläppsmål för Skärgårdshavet saknas i BSAP. 

Förklaringen som ges i handlingsplanen är att det beror på brister i beräkningsmodellen: 

 
”The figures do not include reduction needs concerning the Archipelago Sea, as it has been left 

out of the calculations as a result of deficiencies in the model’s separating capability.” 

 

Men eftersom Skärgårdshavet är en av Finlands så kallade hot-spots har man beslutat sig för 

att minska utsläppen av näringsämnen till Skärgårdshavet trots att det redan klassas som i god 

status. Detta visar på en osäkerhet i beräkningarna och att Finland har beslutat att handla 

annorlunda än forskningsresultatens anvisningar. Målen för Skärgårdshavet beräknas inte 

kunna uppnås förrän 2027 med nuvarande åtgärder, därför planerades det för ytterligare 

insatser.  

 

I den lettiska handlingsplanen diskuteras inte klimatförändringarnas påverkan på Östersjöns 

miljöstatus i någon större utsträckning, men nedanstående citat synliggör vissa av de 

osäkerheter som förekommer kring klimatförändringarnas effekter: 

 
”During the last decades saltwater exchange between the Baltic Sea and the North Sea is 

decreasing which could be related to the effects of climate change.”  

 

En relativt lång utläggning om beräkningsmodellens underlag görs i handlingsplanen. I 

nedanstående citat beskrivs underlaget som osäkert och en antydan ges om att mer kunskap 

behövs om de naturliga processernas inverkan på utsläppsminskningskraven: 

 
”Also there are a lot of uncertainties regarding natural background loads and natural retention of 

nutrients in the drainage basins of the Latvian rivers and lakes, making the current nutrient 

reduction commitments highly sensitive to coincidence of unmanageable natural circumstances.” 
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I nedanstående citat tydliggörs även att utsläppsmålen endast är preliminära och att det är 

möjligt att de kommer att ändras: 

 
”Therefore the reduction targets and action programmes can be revised, if necessary, and 

decision on the ultimate reduction needs could be taken at the meeting of environmental 

ministers in 2013. Therefore, it is possible that the reduction requirements imposed on Latvia 

may change.”  

 

Ordvalet impose är intressant då det är ett värdeladdat ord som enligt Norstedts översätts till 

svenska med ’lägga på/införa/tvinga (pracka/lura) på någon något’.  

 

I den svenska handlingsplanen kommenteras det att utsläppsbetingen i BSAP är preliminära, 

vilket visas i nedanstående citat: 

 
”The preliminary nutrient reduction targets will be periodically revised to match best available 

knowledge which is of utmost importance for designing matching programmes of measures.” 

 

Citatet visar på en uppfattning om att det är mycket viktigt att forskningen uppdateras 

regelbundet. Detta stämmer även in på andra beräkningar, till exempel beskrivs det i 

handlingsplanen att nya beräkningar har visat att antropogena utsläpp inte är lika stora som 

man tidigare trodde. Enligt nedanstående citat uttrycks svårigheter kring identifieringen av 

nya åtgärder: 

 
”Recent calculations also show that anthropogenic load is lower than earlier estimated, although 

there are still regional problems, and that the reduction potential is limited resulting in 

difficulties in identifying new measures to reduce load to the different basins.”  

 

Osäkerhet utrycks även i samband med de beräknade kostnaderna för genomförandet av 

åtgärderna i BSAP, men en majoritet av kostnaderna beräknas gå till övergödningssegmentet.  

 

I den tyska handlingsplanen beskrivs osäkerhet kopplat till målen för övergödning. 

Nedanstående citat beskriver syftet med Helcoms projekt Targrev som är att hantera den 

vetenskapliga osäkerheten kring övergödning.  

 
”The project aims at strengthening the scientific basis for the ecological targets for 

eutrophication by e.g. statistical analyses of trends and pressure-response relationships and 

simulating studies using mechanistic models.”  

 

Citatet illustrerar den osäkerhet som till viss del fortfarande råder kring effekten av BSAP:s 

ekologiska mål för övergödning.  

 

I Tabell 5 ges en översiktlig bild över hur utvecklingen (i samband med övergödningsfrågor) 

skildras i handlingsplanerna. 
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Tabell 5. Sammanfattning av handlingsplanernas bild av framtiden. 

 

I den danska handlingsplanen tecknas en positiv bild av uppfyllelsen av BSAP:s 

utsläppsminskningsbeting. Målet för fosfor hade när planen skrevs redan uppnåtts och 

resultaten av åtgärder för reducering av kväveutsläpp inom Danmarks Green Growth 

agreement förväntas överskrida BSAP-målet med 5 500 ton. Vidare beskrivs det hur 

Danmark vid tidpunkten då handlingsplanen skrevs hade minskat kväveutsläppen med 4 773 

ton (av det totala utsläppsbetinget på 17 210 ton till 2021). Ingen närmre förklaring ges till 

skillnaderna mellan de olika betingen och varför fosforutsläppen hade minskat mer än 

kväveutsläppen. 

 

I den finländska handlingsplanen ges på det stora hela en positiv bild eftersom 

implementerade och framtida åtgärder beräknas uppfylla målen i BSAP. Däremot ges en mer 

negativ bild kring BSAP i sig, då det ifrågasätts om målen i BSAP är tillräckliga för att uppnå 

en god miljöstatus i Östersjön till år 2021.   

 

I både den lettiska och litauiska handlingsplanen tecknas en delvis positiv och delvis negativ 

bild av framtiden. I den lettiska handlingsplanen ges en positiv bild av utvecklingen för 

tillflöde av kväve, men en negativ utveckling skildras kring utsläppen av fosfor. I den 

litauiska handlingsplanen beskrivs tillflödena av kväve och fosfor i stort vara på väg att 

minskas. De förbättringar som beskrivs i landets del av Östersjön antas bero på förbättringar 

på grund av vattenkvalitetsåtgärder. I följande citat konstateras dock att det finns en viss 

tröghet i ekosystemen och att resultaten av de åtgärder som genomförs nu kan dröja flera år: 

 
”However, it should be noted that the Baltic Sea ecosystem is inertial and the Baltic Sea 

environmental measures for improvement can last for decades.” 

  

Ekosystemens tröghet identifieras som ett hot mot de föreslagna åtgärderna. Även det faktum 

att Ryssland och Vitryssland inte är medlemmar i EU ses som ett hot eftersom delar av dessa 

länder är belägna i Östersjöns avrinningsområde och bidrar till övergödning men inte har 

bindande krav från EU att införa förbättrande åtgärder.  

 

I både den svenska och tyska handlingsplanen tecknas en positiv bild av respektive lands 

måluppfyllelser då det beskrivs att en stor del av målen redan var uppnådda när 

handlingsplanerna skrevs. 

 

 

Land Positiv eller negativ bild av framtiden? 

Danmark Positiv (mål för fosfor redan uppnått 2007, målet för kväve förväntas överskridas). 

Estland Varken positiv eller negativ. 

Finland Positiv när det gäller måluppfyllelsen, delvis negativ när det gäller om målen i BSAP är 

tillräckliga. 

Lettland Delvis positiv (långsiktiga positiva trender i tillflödet av kväve) och delvis negativ 

(utsläppen av fosfor ökar). 

Litauen Delvis positiv (tillflödena av kväve och fosfor minskar) och delvis negativ (trögheten i 

ekosystemen, Ryssland och Vitryssland ej EU-medlemmar). 

Polen Varken positiv eller negativ. 

Ryssland Varken positiv eller negativ. 

Sverige Positiv (stor del av utsläppsmålen redan uppfyllda). 

Tyskland Positiv (stor del av utsläppsmålen redan uppfyllda). 



 28 

Vad identifieras som övergödningens orsaker, konsekvenser och lösningar? 

 

De problem som övergödning kan ge upphov till, dess orsaker samt lösningar beskrivs i 

varierande grad i de olika handlingsplanerna. Överlag ges få beskrivningar över 

övergödningens konsekvenser (se tabell 6). 
 

I den danska handlingsplanen ges inga förklaringar till den överdrivna näringstillförseln. Det 

beskrivs att övergödningens konsekvenser, som algblomning och syrebrist, tillsammans med 

miljöfarliga ämnen bidrar till att de marina habitaten klassas som ogynnsamma. I citatet nedan 

räknas konsekvenser till den överdrivna näringstillförseln upp:  

 
  ”... the condition of natural habitats in marine areas as unfavorable. This is due not 

only to the effects of excessive nutrient input, including elevated nutrient 

concentrations, sporadic blooming of plankton algae, growth of eutrophication 

macroalgae, overshading of perennial seabed plants, oxygen depletion, and degradation 

of seabed fauna, but also to environmentally-hazardous substances.” 

 

Åtgärder inom jordbruket, avloppsvattenhantering och industri anges som lösningar för att 

minska den överdrivna näringstillförseln. Åtgärder som anläggning av våtmarker, 

buffertzoner, regler för jordbearbetning, krav på fånggrödor samt förbud mot att plöja gräsfält 

under vissa perioder framställs som de huvudsakliga insatserna för att minska näringsförluster 

från jordbruket. Förbättrad hantering av avloppsvatten från spridd bebyggelse, minskning av 

översvämning av dagvatten från gemensamma avlopp, regleringar för fiskfarmar samt en 

minskning av industriutsläpp nämns som viktiga åtgärder från andra källor än jordbruket. 

Kommunerna framstår också som viktiga aktörer med ansvar för att vidta åtgärder som har 

med våtmarker, vattendrag, grundvatten och avloppsvatten att göra. 
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Tabell 6. Sammanfattning av hur övergödningens orsak, konsekvenser och lösningar beskrivs i 

handlingsplanerna. 
 

 

 

I den estländska handlingsplanen konstateras att det är utsläpp av näringsämnen av ”mänskligt 

ursprung” som ska stoppas:  

 
 ”… the targets described in the eutrophication segment of the HELCOM Baltic Sea Action Plan 

 should enable suppressing and/or stopping eutrophication from nutrients of human origin 

 (mainly phosphates and nitrates)”. 
 

Vad detta innebär förklaras inte men det ges en fingervisning om att det även finns en naturlig 

källa till utsläpp av näringsämnen. Att åtgärder ska sättas in för att ”i huvudsak” minska 

utsläpp av fosfor och kväve antyder att det även finns andra näringsämnen som bidrar till 

övergödningen. Citatet nedan ger liknande antydningar: 

 

Land Orsak Konsekvenser Lösning 

Danmark - Förhöjda nivåer av 

näringsämnen, sporadiska 

algblomningar, tillväxt av 

makroalger, överskuggning 

av växter på havsbotten, 

syrebrist samt degradering 

av faunan på havsbotten. 

Minskning av tillförsel av kväve och 

fosfor genom åtgärder inom jordbruk, 

avloppsvattenhantering samt industri. 

Estland ”Mänskliga aktiviteter” 

(även vaga antydningar om 

andra orsaker). 

- Åtgärder inom kommunal 

avloppsvattenhantering och jordbruk. 

Finland Ökat tillflöde av kväve och 

fosfor från Östersjöns 

avrinningsområde. 

- Åtgärder inom jordbruket (fokus på 

kväverelaterade åtgärder). 

Lettland Ökad skogsavverkning 

(fosfor), tillflöde från andra 

länder (kväve). 

Tillväxt av cyanobakterier. Åtgärder inom skogsindustrin. 

Litauen Ökad nivå av ”förorening”, 

meteorologiska villkor, 

vattenutbyte med Nordsjön. 

Algblomning, syrefria 

bottnar, försämrad 

vattenkvalitet. 

Åtgärder inom jordbruk, 

avloppsvattenhantering och 

tvättmedelsindustrin. 

Polen (känsligt ekosystem) Obalans i ekosystemet, 

algblomning, syrefria 

bottnar. 

Åtgärder inom jordbruk och 

skogsnäring. 

Ryssland Orenat avloppsvatten från 

kommunala- och industriella 

avloppshanteringssystem, 

avsaknad av 

avloppshanteringssystem i 

glesbygden, jordbruket 

(bristande gödselhantering). 

Algblomning och syrefria 

bottnar. 

Bygga nya stora avloppsreningsverk, 

åtgärder inom jordbruket och 

tvättmedelsproduktion, stöd för 

forskning och metodutveckling. 

Sverige - - Åtgärder inom jordbruk, sjöfart, 

kommunala avloppsreningsverk och 

enskilda hushåll genom 
stärkt lagstiftning, frivilliga åtgärder, 

ekonomiska incitament och 

upplysningskampanjer. 

Tyskland Utsläpp från jordbruk (för 

kväve även luftburna 

utsläpp från jordbruk, 

industri och sjöfart). 

- Minskningar av luftburna utsläpp. 
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 ”Limitation and prevention of the additional impact of human activities on eutrophication of the 

marine environment (reduction of nutrient input to the marine environment).” 

 

Inte heller här förklaras det vad ”additional impact of human activities” innebär, men det 

faktum att mänskliga aktiviteter beskrivs som en ytterligare bidragande faktor till 

övergödningen innebär att det även finns något annat än mänskliga aktiviteter som ger 

upphov till övergödning. 

 

I den estländska handlingsplanen lyfts åtgärder för att förbättra hanteringen av kommunalt 

avloppsvatten samt modernisering av jordbruksmetoder fram som viktiga åtgärder för att 

minska övergödningen. Ingen specifik beskrivning av de problem som övergödning utgör ges. 

Överlag innehåller den estländska handlingsplanen få deskriptiva delar och utgörs till stor del 

av tabeller med nödvändiga åtgärder och deras finansiering. Nio åtgärder föreslås för att 

minska utsläpp av kväve och fosfor i den estländska handlingsplanen. Sju av åtgärderna har 

med jordbruket att göra och innebär bland annat att ekologisk odling ska premieras, 

regleringar för gödsling och kartläggning av områden som är känsliga för kväve. Således kan 

jordbruket urskiljas som en viktig aktör. Också nya hårdare utsläppsgränser för kommunalt 

avloppsvatten presenteras som en viktig åtgärd.  

 

På flera ställen i den finska handlingsplanen ges beskrivningar av övergödning som ett 

ekologiskt problem. Orsakerna förklaras vara ett utökat tillflöde av kväve och fosfor. Flödena 

förklaras vidare komma från Östersjöns omgivande länder, men också från andra länder i 

upptagningsområdet. Det uttrycks också hur näringsämnena når Östersjön via floder, direkt 

genom vatten eller genom luften. Utsläppen ska hejdas genom att diffusa utsläpp, speciellt 

från jordbruket, ska minskas. Mål har satts för att jordbruket ska minska sina utsläpp av 

näringsämnen med minst en tredjedel jämfört med medelnivåerna mellan åren 2001–2005. 

Det beskrivs att åtgärder för att halvera utsläppen från jordbruket ska implementeras så snart 

som möjligt.  

 

I den finska handlingsplanen särskiljs åtgärder för att handskas med reduceringen av kväve 

och fosfor genom separata underkapitel. Kapitlet om kväve är betydligt längre än kapitlet om 

fosfor. En förklaring till detta kan vara att avloppsreningsverken i Finland redan uppfyller 

kraven för fosfor. I hela handlingsplanen nämns fosfor 29 gånger, medan kväve nämns 49 

gånger. Detta visar på en viss dominans av kväverelaterade åtgärder.  
 

Hela Lettland är klassat som känslig zon för kväve (enligt Nitratdirektivet). Det betonas i 

handlingsplanen att tillflöde av kväve från den känsliga zonen till Östersjön också härstammar 

från föroreningar i andra länder. Ungefär hälften av kvävet som släpps ut i Östersjön från 

lettiska floder har sitt ursprung i andra länder. Nedan fastslås det att utsläpp av kväve från 

jordbruk och andra källor är obetydliga i Lettland: 

 
”Monitoring results demonstrate hat, except for few rivers within the vulnerable zone, nitrates 

pollution is insignificant, therefore proving insignificance of agricultural and other pollution 

sources in the territory of Latvia.” 

 

Enligt den beskrivna miljöstatusen i lettiska kustvatten finns vissa positiva trender som visar 

på långsiktiga förbättringar avseende tillflödet av kväve. Detta ska bero på en minskning av 

industriell och agrar verksamhet, framgångsrik avloppsvattenhantering samt nya metoder 

inom jordbruket som förbättrad gödselhantering och begränsad användning av konstgödsel. 

Däremot har utsläppen av fosfor ökat vilket beskrivs som en konsekvens av ökad ekonomisk 

verksamhet inom skogsavverkning. Fosforhalten antas minska i takt med att inlagring i 
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sedimenten i Rigabukten intensifieras. Reduceringen av fosfor förväntas ske mycket långsamt 

men kan påskyndas genom att bättre metoder införs inom skogsindustrin:  

 
”This process could be accelerated by a well-considered approach to logging, e.g, by prevention 

of clear-cutting causing the release of biogenic substances or by limiting cutting areas located 

nearby rivers.” 

 

Skogsindustrin kan således urskiljas som en viktig aktör. Som nämnts tidigare beskrivs 

tillväxt av cyanobakterier som en konsekvens av övergödning. 

 

Algblomning, syrefria bottnar och försämrad vattenkvalitet beskrivs som konsekvenser av 

övergödning i den litauiska handlingsplanen. Förutom ett ökat tillflöde av näringsämnen 

anges också meteorologiska villkor och vattenutbyte med Nordsjön som förstärkande faktorer 

till övergödning och syrefria bottnar. Handlingsplanen är uppdelad i fyra mål: 

havsmiljöskyddet ska baseras på ekosystemansatsen, tillflödet av näringsämnen till Östersjön 

ska minskas, säkerställande av att farliga kemiska substanser inte ska påverka Östersjöns 

ekosystem negativt samt uppfyllelse av lämpliga nivåer för skydd av den biologiska 

mångfalden i Östersjön. Vart och ett av målen har beskrivna kriterier för utförandet samt 

specificerade uppgifter. För målet om att minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön 

finns tre utförandekriterier. Det första kriteriet specificerar hur många ton kväve och fosfor 

(10 171 ton respektive 2 198 ton) som ska minskas. Åren 1997–2008 används som 

referensvärde och målet är att den angivna reduceringen ska ha skett till år 2015. Värdena kan 

jämföras med BSAP:s utsläppsminskningsbeting. Enligt dem ska Litauen minska sina utsläpp 

av kväve med 11 750 ton och av fosfor med 706 ton till år 2021 (referensvärde är åren 1997–

2003). Det andra kriteriet handlar om hantering av avloppsvatten. Reningsverkens kapacitet 

när det gäller kväverening ska öka från 73,2 % (år 2007) till minst 75 % (år 2015), och för 

fosforrening från 86,4 % (år 2007) till minst 90 % (2015). Det tredje kriteriet behandlar 

tillgången till avloppshantering. Målet är att 95 % av landets invånare ska ha tillgång till 

avloppservice år 2015, jämfört med 63 % år 2008. Det finns även fyra uppgifter under målet 

för att minska tillflöden av näringsämnen till Östersjön. De två första handlar om 

avloppsvatten. Uppgift tre och fyra fastställer att föroreningar från jordbruket ska minskas, 

samt att användningen av fosfater i tvättmedel ska begränsas. För de sistnämnda uppgifterna 

finns inga specificerade kriterier. Avloppsreningsverken framstår som de viktigaste aktörerna. 

 

I den polska handlingsplanen förklaras processerna bakom övergödning ingående. Obalans i 

ekosystemen, algblomning och syrefria bottnar nämns som konsekvenser av övergödning. 

Östersjöns speciella förutsättningar gör ekosystemen extra känsliga, särskilt för övergödning. 

Jordbruket och skogsnäringen beskrivs som de största källorna till utsläpp av näringsämnen i 

Polen. Användning av gödningsmedel beskrivs som ett område där åtgärder är särskilt viktiga.  

 

Som tidigare nämnts beskrivs övergödning som en process i den ryska handlingsplanen. 

Algblomning och syrefria bottnar berörs som konsekvenser av övergödning. De viktigaste 

källorna till utsläpp av kväve och fosfor i Ryssland anses vara kommunalt- och industriellt 

avfallsvatten, jordbruk samt glesbygd som saknar avloppshantering.    

 
”The sources of excessive nutrient inputs in the Baltic Sea are untreated or insufficiently treated 

municipal and industrial wastewater (point sources); diffuse sources: agriculture (improper 

storage and use of animal waste, excessive field application of mineral fertilizers); scattered 

aggregations that have no sewer and wastewater treatment systems.” 
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För jordbruket anses gödselhanteringen vara särskilt problematisk. För att minska utsläppen 

av näringsämnen har Ryssland upprättat sju mål. Tre av dem berör åtgärder för att få 

effektivare och fler reningsverk, medan tre handlar om åtgärder inom jordbruket med fokus på 

gödselhantering och genomförande av miljövänliga metoder. Det sjunde målet innebär mer 

stöd för forskning och metodutveckling. 

 

En majoritet av den ryska handlingsplanens budget planeras för övergödningssegmentet. 

Genomförandet är uppdelat i två faser. I den första fasen ligger fokus på byggande av stora 

kommunala reningsverk samt åtgärder inom jordbrukssektorn. Förutom reningsverk och 

jordbruk identifieras i nedanstående citat tvättmedelsproduktion som ett viktigt område att 

införa åtgärder inom:  

 
”Synthetic detergents containing polyphosphates account for a significant share in phosphorus 

inputs from the municipal wastewater.” 

 

I den svenska handlingsplanen konstateras det att det är viktigt att alla sektorer agerar, vilket 

innebär att åtgärder introduceras inom jordbruket, industrin, sjöfart, kommunala 

avloppsreningsverk samt enskilda hushåll. De föreslagna åtgärderna består av stärkt 

lagstiftning, frivilliga åtgärder, ekonomiska incitament och upplysningskampanjer. Ett 

konkret exempel är systemet med skattelättnader för uppdatering av avloppshantering i 

enskilda hushåll som infördes 2009. Intressant är att kväve nämns nästan dubbelt så många 

gånger som fosfor (28 respektive 16 gånger). Detta kan ge ett intryck av att det är viktigare 

med åtgärder för att minska utsläpp av kväve än med åtgärder för utsläpp av fosfor.  

 

I den tyska handlingsplanen bedöms jordbruket och kommunalt avloppsvatten vara de största 

utsläppskällorna för kväve och fosfor. En positiv bild av utvecklingen ges och många mål har 

redan uppfyllts. 

 
”Germany was during the last 20 years very successful in reducing nutrient discharges from 

point sources mainly by improvements in municipal and industrial wastewater treatment systems 

and the introduction of phosphate free laundry detergents.” 

 

I den tyska handlingsplanen bedöms det att det inte finns utrymme för fler förbättringar inom 

avloppsvattenhantering, både kommunal och för enskilda hushåll. År 2007 hade 96 % av 

befolkningen tillgång till avloppsvattenhantering.  

 

För kväve beskrivs också luftburna utsläpp från jordbruket, industri och sjöfart som 

betydelsefulla. De luftburna utsläppen bedöms i nedanstående citat vara ett problem som man 

fortfarande kämpar med: 

 
”Germany is also striving to reduce airborne nitrogen emissions that are contributing to 

eutrophication. Nevertheless, the emissions of reactive nitrogen into the atmosphere and its 

subsequent deposition to both terrestrial and aquatic ecosystems continue to be a serious 

environmental problem in Europe.” 

 

I en majoritet av handlingsplanerna lyfts jordbruket fram som en viktig aktör (se tabell 7).  
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Tabell 7. Sammanfattning av identifierade aktörer. 

 

I den lettiska och polska handlingsplanen beskrivs skogsindustrin ha en nyckelroll för 

minskningen av näringsämnen. I den finländska handlingsplanen betonas betydelsen av 

samarbete med andra länder som en viktig del för att minska övergödningen i Östersjön. 

Samarbetet med Ryssland lyfts fram som särskilt viktigt.  

 

I två av handlingsplanerna (den svenska och den tyska) ges en beskrivning av hur 

allmänhetens ska inkluderas i åtgärdsarbetet. Detta ger en antydan om att allmänheten 

betraktas som en form av aktör. I den svenska handlingsplanen beskrivs det att uppfyllelsen 

av målen i BSAP är beroende av delaktighet från regionala och lokala intressenter. Den 

svenska handlingsplanen är den enda som beskriver hur framtagandet av handlingsplanen 

sickades på remiss. Totalt skickades förslaget till 84 olika organisationer. I den tyska 

handlingsplanen beskrivs hur allmänheten ska informeras om planerade åtgärder genom 

utdelning av broschyrer, samt ett våtmarksprojekt där allmänheten, markägare och andra 

intressenter ska bjudas in till konferenser. 

 

I få av handlingsplanerna ges en beskrivning över finansieringen av åtgärderna inom 

övergödningsområdet. I tabell 8 ges en översikt. 

 
Tabell 8. Sammanfattning av handlingsplanernas koppling till ekonomiska termer. 

 

Land Viktiga aktörer 

Danmark Jordbruket, kommuner. 

Estland Jordbruket, kommuner. 

Finland Jordbruket, Ryssland (samarbete viktigt). 

Lettland Skogsindustrin. 

Litauen Avloppsreningsverk, jordbruk. 

Polen Jordbruket, skogsnäringen. 

Ryssland Kommunala reningsverk, jordbrukssektorn. 

Sverige Jordbruk, industrin, sjöfart, kommunala reningsverk, enskilda hushåll. 

Tyskland Jordbruk, industri och sjöfart (luftburna utsläpp av kväve). 

Land Beskrivs övergödning i ekonomiska termer?  

Danmark Nej. 

Estland Finansiering av föreslagna åtgärder, mest pengar avsätts till övergödningsrelaterade 

åtgärder. 

Finland Nej. 

Lettland Nej. 

Litauen Nej. 

Polen Omöjligt med ekonomiska beräkningar på grund av osäkert underlag. 

Ryssland Nej. 

Sverige Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva (synergieffekter), osäkerhet i beräkning av 

kostnader, en majoritet av de beräknande kostnaderna är kopplade till övergödning. 

Tyskland Nej. 
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Den estländska handlingsplanen är en av få som relaterar åtgärder för att minska övergödning 

till ekonomiska aspekter. Genom att jämföra finansieringen av de olika segmenten går det att 

urskilja en viss form av rangordning. Övergödning är det område till vilket avsevärt mest 

pengar har avsatts (se tabell 9). 

 
Tabell 9. Bedömd finansiering för åtgärder mot övergödning i Estland (miljoner). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att istället titta på fördelningen av åtgärder över de olika segmenten framträder en 

annan bild. Biologisk mångfald är det segment där flest åtgärder planeras, för övergödning 

planeras det knappt hälften så många åtgärder. Beräkningar av Helcom och NEFCO har visat 

att åtgärder kopplade till övergödning är mycket kostsamma (Lundberg, 2013). Detta skulle 

kunna vara en bidragande orsak till att färre åtgärder för att minska övergödning planeras.   

 

I den polska handlingsplanen beskrivs beräkningar av kostnader för åtgärder inom 

övergödningssegmentet som problematiska. I nedanstående citat förklaras bristen på säkra 

och otvetydiga besked och tidsgränser vara anledningen:  

  
”Lack of reliable and unequivocal information on costs and deadlines borne/expected towards 

measures carried out/planned under the Eutrophication segment makes provision of 

actual/possible values impossible at the present stage of WKPW BSAP study.” 

 
Begreppen cost-effective och synergies återkommer ett flertal gånger i den svenska 

handlingsplanens övergödningsdel. Nedanstående citat är ett exempel på hur begreppen 

används: 

 
”… the implementation of BSAP measures provides synergies and opportunities for cost-

effective management and measures that will significantly contribute to fulfilling Sweden’s 

commitments to reduce eutrophication.” 

 

5.2 Skillnader och likheter mellan de olika ländernas handlingsplaner  
 

I föregående kapitel redogjordes för hur övergödning framställs i parternas handlingsplaner. 

Ur denna redogörelse går det att urskilja några likheter och skillnader. 

 

Antalet gånger som begreppet ”övergödning” förekommer i handlingsplanerna skiljer sig åt. I 

den polska och den tyska handlingsplanen nämns begreppet flest gånger, 27 respektive 29 

gånger. I den danska handlingsplanen nämndes begreppet endast två gånger. Förekomsten av 

begreppet i handlingsplanerna kan säga något om hur respektive land prioriterar övergödning. 

I en majoritet av handlingsplanerna förekommer begreppet ”miljöfarliga ämnen” flest gånger 

av de fyra riskområdena, medan ”övergödning” förekommer näst flest gånger. 

 

Även beskrivningen av övergödningen i Östersjön skiljer sig åt mellan de olika 

handlingsplanerna. I tre av handlingsplanerna (den finska, polska och tyska) beskrivs 

övergödning som det största hotet mot Östersjöns ekosystem. I endast tre handlingsplaner 

Segment EEK Euro 

Övergödning 1 496  95,7 

Farliga ämnen 7,3 0,467 

Biologisk mångfald 600,3 38,4 

Sjöfart 901  57,6 
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(den lettiska, polska och tyska) beskrivs övergödning som en risk. I samtliga av 

handlingsplanerna är det övergödningens negativa konsekvenser för ekosystemet som 

identifieras som problem. Dock beskrivs dessa konsekvenser i varierande grad. I endast fyra 

av handlingsplanerna beskrivs övergödningens samband med syrefria bottnar, algblomning 

och vattenkvalitet.  

 

Tre av handlingsplanerna är varken positiva eller negativa (den estländska, polska och ryska) i 

skildringen av Östersjöns framtid när det gäller övergödning, medan tre (den danska, svenska 

och tyska) är positiva när det gäller den egna måluppfyllelsen. Tre handlingsplaner är delvis 

positiva och delvis negativa (den finska, lettiska och litauiska): positiva när det gäller 

måluppfyllelse och negativa i frågan om målen är tillräckliga. 

 

Beskrivningen av säkerheten i det vetenskapliga underlaget kring övergödning skiljer sig åt 

mellan handlingsplanerna. I fyra handlingsplaner (den danska, lettiska, svenska och tyska) 

beskrivs utsläppsmålen som preliminära. I alla utom den danska härleds detta till att det 

vetenskapliga underlaget är osäkert och att målen kommer revideras när det finns säkrare 

forskningsresultat. I den finska handlingsplanen beskrivs det att det är osäkert att målen i 

BSAP är tillräckliga. Även osäkerhet i hur stora de antropogena utsläppen är (den svenska 

handlingsplanen), hur effektiva åtgärder är inom jordbruket (den finska handlingsplanen) 

samt klimatförändringarnas påverkan på övergödning (den lettiska handlingsplanen) tas upp. I 

två av handlingsplanerna (den polska och svenska) beskrivs även kostnaderna kopplade till 

åtgärder som osäkra. 

 

I alla handlingsplaner utom den lettiska framstår jordbruket som en viktig aktör. Men även 

kommuner och avloppsreningsverk beskrivs av många länder som betydelsefulla för att 

minska övergödningen. Vilka som anses vara viktiga aktörer avspeglas i vilka åtgärder som 

anses vara lösningar på övergödningsproblematiken. Åtgärder inom jordbruk och 

avloppsvattenhantering beskrivs av de flesta länder som lösningar. I den finska och svenska 

handlingsplanen fokuseras det på kväverelaterade åtgärder. Utmärkande är att skogsindustrin 

beskrivs som en viktig aktör i den lettiska och polska handlingsplanen. Industri och sjöfart 

nämns som betydelsefulla i två handlingsplaner (den svenska och tyska).  

 

Överlag är beskrivningar av hur allmänheten ska inkluderas frånvarande i de nationella 

handlingsplanerna, endast i den svenska och tyska handlingsplanen behandlas allmänheten 

som en slags aktör. I den svenska handlingsplanen uttrycks att involverandet av regionala och 

lokala intressenter är viktigt för genomförandet av BSAP. I handlingsplanen beskrivs även 

processen med att ta fram planen och remissinstansernas åsikter om förslaget. En sådan 

procedur beskrivs inte i någon av de andra handlingsplanerna. I den tyska handlingsplanen 

ges en beskrivning av hur allmänheten ska göras delaktig genom utbildning och konferenser.  

 

I endast tre handlingsplaner kopplas föreslagna åtgärder till ekonomiska termer (den 

estländska, polska och svenska). Det är endast i den estländska handlingsplanen som en 

detaljerad finansiering ges av de föreslagna åtgärderna. 
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6. RISKPERCEPTION – SÅ BESKRIVS OCH UPPFATTAS 

ÖVERGÖDNING 
 

6.1 Hur uppfattas och beskrivs övergödning av sakkunniga, medier och 

allmänheten och hur förhåller sig detta till hur övergödning framställs i 

handlingsplanerna?  
 

Hur beskrivs övergödning i Östersjön av sakkunniga?  

 

Synen på miljöproblemen i Östersjön har varierat genom åren. 1964 skrevs en artikel av den 

svenska biologen Gunnar Otterlind som kom att bli spridd runt om i länderna kring Östersjön. 

I artikeln behandlades till största del problem med att dumpa bilar i havet och föroreningar av 

arsenik och senapsgas belystes. Även övergödning omnämndes, men bara i en mening och då 

som ett problem som endast berörde kustvatten. Artikeln kan sägas vara början till upptäckten 

av människans påverkan på Östersjöns ekosystem. I kölvattnet av Rachel Carsons tongivande 

bok Silent Spring skapade upptäckten av att Östersjön led av stora miljöproblem stor 

uppmärksamhet i medier samt ett politiskt intresse (Elmgren, 2001). 

 

Synen på övergödning och dess orsaker har förändrats sedan 1960-talet (se tabell 10). Den 

vetenskapliga debatten har präglats av diskussioner kring vilket näringsämne som är den 

begränsande faktorn för övergödning samt vilka de största källorna till förekomst av 

näringsämnen i Östersjön är (Elmgren, 2001).  

 
Tabell 10. Förändringar i synen på övergödning i Östersjön (Elmgren, 2001). 

1960-talet 1980-talet 2000-talet 
Finns det övergödning i öppet hav? 

Påvisad ökning av P
6
, förekomst av 

N
7
 ej dokumenterad. 

Övergödning på öppet hav stort 

problem, både N och P ökar 

kontinuerligt. 

Övergödning på öppet hav är 

fortfarande ett stort problem, 

utsläpp av näringsämnen ökar inte 

längre. 

Sediment kan vara källa till ökad 

koncentration av P. 

Sediment är sänka för både N och 

P, ökningar måste komma från 

land och luft och vara antropogena, 

fortsatt ökning av N och P 

misstänks. 

Samma, fast belastningen har 

skiftat lite sedan 1970, intern 

omsättning är viktig för 

förändringar av N- och P-halter, 

minskad användning av N och P i 

gödningsmedel men 

återhämtningen tar lång tid. 

Endast minskning av P behövs. Både minskning av N och P 

behövs. 

Samma för kustzoner, förnyad 

debatt om behovet av borttagning 

av N i öppet hav. 

Förekomst av N oviktigt. N är den begränsande faktorn, 

kväverening är dyrt (6–8 USD kg
-1

 

N). 

N är den huvudsakliga 

begränsande faktorn sedan 7 000 år 

tillbaka, kväverening billigare (2–4 

USD kg
-1

 N). 

 

Idag är den generella uppfattningen att det krävs minskningar av både kväve och fosfor för att 

övergödningen ska kunna bekämpas men debatten om de olika näringsämnenas roll för 

näringsberikning i havet pågår fortfarande. Förslag som att kväveutsläpp inte ska reduceras 

eftersom kvävet kan motverka giftiga algblomningar på sommaren (Håkanson och Bryhn, 

2008) visar på diskussionens bredd. 

                                                        
6
 P är tecknet för fosfor. 

7
 N är tecknet för kväve. 
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I en studie har Lundberg (2013) undersökt hur övergödning uppfattas som en risk av olika 

aktörer. Aktörerna är myndighetsrepresentanter, forskare, icke-statliga organisationer och 

intresseorganisationer från Sverige, Danmark och Finland. Gemensamt för dessa aktörer är att 

de på något sätt verkar för att Östersjöns miljöstatus ska förbättras. I studien blev 

respondenterna tillfrågade om de ansåg att riskbedömning och riskhantering är samordnade på 

ett bra sätt i Östersjöregionen. Några respondenter nämnde Baltic Nest-modellen som ett bra 

exempel på hur forskning och förvaltning samverkar. Andra menade att modellen har för 

mycket inflytande på förvaltningen, eftersom det är den enda modell som används. Negativa 

åsikter framfördes kring gapet mellan kunskap och realism, särskilt när det gäller kostnaden 

för de åtgärder som behöver vidtas för att målen ska kunna nås. Lundbergs resultat visar att en 

majoritet av de tillfrågade anser att det råder konsensus kring uppfattningen av risker med 

övergödning. Bland forskare, icke-statliga organisationer och intresseorganisationer finns det 

dock vissa uppfattningar om meningsskiljaktigheter. Detta gäller främst oenigheter om 

huruvida det är mest effektivt att minska utsläpp av kväve eller fosfor, eller av båda 

näringsämnena. Även misstänksamhet eller konkurrens mellan metoder eller forskargrupper 

tas upp som belägg för att det finns meningsskiljaktigheter i synen på övergödningens risker 

(Lundberg, 2013).  

 

När det kommer till hur respondenterna uppfattar den vetenskapliga osäkerheten i forskning 

kring övergödning och hur denna osäkerhet hanteras går det att urskilja två positioner bland 

de tillfrågade. I sammanhanget är sättet att se på samhällsproblem en viktig skillnad mellan 

forskare och politiker. Inom vetenskapen bygger ny kunskap på tidigare upptäckter för att 

undvika felaktigheter. För politikerna gäller det att rikta in sig på problem i samhället. Detta 

medför att det är svårare för forskare att förhålla sig till osäkerheter än det är för politiker och 

beslutsfattare (Kinzig et al, 2003 och Lundberg, 2013). En majoritet av respondenterna ansåg 

att tillräcklig hänsyn tas till vetenskaplig osäkerhet i anslutning till 

övergödningsproblematiken i Östersjön. Många påpekade dock att det än så länge inte finns 

några verktyg i regelverken för att hantera osäkerheten. Lundberg skriver att forskarna i 

studien uttryckte olust att kommunicera osäker information till politiker utan att ha en 

otvetydig lösning på ett problem (Lundberg, 2013).   

 

I Lundbergs studie lyfts åsikter fram som ger en bild av att ekosystemansatsen har blivit ett 

modeord som tolkas olika av olika grupper. De tillfrågade forskarna i studien menar att det är 

populärt bland politiker och beslutsfattare att använda sig av begreppet men att det egentligen 

bara är inom den marina forskningen som man förstår den sanna innebörden av begreppet 

(Lundberg, 2013).  

 

Synen på hur risker kring övergödning kommuniceras präglas av dysfunktionalitet. 

Representanter från myndigheter och icke-statliga organisationer anser att kommunikationen 

mellan forskare och intressegrupper inte fungerar. Att forskarna inte anpassar kunskapen till 

slutanvändare ses som ett problem. Även kommunikationen mellan olika myndigheter ses 

som ett problem i vissa länder. Helcom ses som ett bra exempel på hur rapporter och 

information är lättillgängliga via internet. Men fortfarande erbjuds ingen interaktivitet vilket 

ses som en nackdel av en myndighetsrepresentant. Generellt upplevs kommunikation vara av 

envägs karaktär. Lundberg (2013) menar att allmänhetens uppfattning och kunskap om 

övergödning skulle förbättras om kommunikationen istället skedde genom dialoger och 

diskussioner.  
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Pihlajamäki och Tynkkynen (2011) har i en studie undersökt hur forskare ser på komplicerad 

vetenskaplig kunskap som påverkar interaktionen mellan forskning och policy avseende 

övergödningshantering i Östersjön. Baserat på intervjumaterialet har Pihlajamäki och 

Tynkkynen delat in kunskapen om övergödning i fem olika typer som reflekterar olika 

problem i mötet mellan vetenskap och politik. De olika typerna är (1) osäkerhet kring 

ekologiska processer, (2) heterogen kunskap, (3) samhällets och politikers behov av särskild 

kunskap, (4) förenklingar som omvandlas till allmänt accepterade fakta samt (5) 

förutsättningar och egenskaper hos individuella forskare. Osäkerhet kring ekologiska 

processer innefattar faktorer som ömsesidigt beroende, slumpmässighet och synergieffekter. 

Klimatförändringens effekter för övergödning är ett exempel på sådan osäkerhet. De 

intervjuade forskarna menar att det behövs mer kunskap om olika dynamiska processer och 

oförutsedda händelser. Interna kretslopp av näringsämnen (bland annat frisläppande av 

näringsämnen från bottensedimenten) är en nyckelfaktor för övergödning och ett exempel på 

en ekologisk process som det fortfarande inte finns så mycket forskning om. En annan 

osäkerhet som har med ekologiska processer att göra är hur Östersjön kommer att reagera på 

minskande tillflöden av näringsämnen och hur lång tid det kommer ta för ekosystemet att 

återhämta sig. Osäkerheten kan leda till problem i interaktionen mellan forskare och politiker 

eftersom den öppnar upp för kritik och huvudbudskapet riskerar att hamna i skymundan. 

Osäkerhet kan leda vidare till heterogen kunskap vilket är den andra identifierade typen. Men 

heterogen kunskap kan också bero på tolkningar av resultat ur olika perspektiv eller 

användning av olika indikatorer. I fallet med övergödning i Östersjön är det främst tre 

faktorer som det råder delade meningar om, varav som tidigare nämnts betydelsen av interna 

kretslopp av näringsämnen är en. Forskarna är även oense om huruvida kväve eller fosfor har 

mest betydelse samt hur mycket näringsämnen som når Östersjön via inlandsvatten. Den 

tredje aspekten har att göra med att samhället, medier, myndigheter och beslutsfattare ofta 

efterfrågar särskild kunskap som gör att forskning som svarar mot behovet prioriteras. Detta 

kan göra att annan viktig forskning försummas. Den fjärde aspekten rör den kunskap som 

fungerar som grund för beslut och vidare forskning. Förenklingar och generaliseringar är ofta 

nödvändiga för att nå ut med ett budskap. Detta kan bli problematiskt då förenklingar används 

som grundstenar i handlingsplaner. För övergödning baseras till exempel referensvärden för 

att uppnå god ekologisk status i Östersjön (enligt Vattendirektivet) på godtyckliga definitioner. 

Den femte och sista typen som identifierades i studien handlar om att förutsättningar och 

egenskaper hos individuella forskare och forskarsamhällen kan avgöra hur forskningen når ut 

till beslutsfattare (Pihlajamäki och Tynkkynen, 2011).   

 

Haahti et al. (2010) har också intervjuat forskare om uppfattningen om övergödning i 

Östersjön. Många åtgärder fokuserar på att minska utsläpp som orsakas av mänskliga 

aktiviteter. Men forskning har visat att det kan vara minst lika viktigt att bevara 

näringsvävarnas sammansättning i ekosystemet. Dessutom har forskning visat att det kanske 

inte räcker att minska den mänskliga påverkan. När ett ekosystem väl har skiftat och passerat 

en tröskel är det mycket svårt att få ekosystemet att återgå till det ursprungliga tillståndet. 

Ekosystemets näringsvävar och resiliens hänger således ihop. Några av de intervjuade 

forskarna anser därför att åtgärder inom fiskenäringen för att minska övergödningen kan bli 

nödvändiga. Forskning har till exempel visat att åtgärder för att återställa torskpopulationen i 

Östersjön skulle förbättra vattenkvaliteten fort (Casini et al., 2008). Sådana åtgärder löser 

dock inte problemet med höga nivåer av näringsämnen och därför råder det konsensus kring 

att minskning av tillförsel av näringsämnen är den enda långsiktiga strategin. Haahti et al. 

(2010) identifierar i analysen av intervjuerna också en risk för att vetenskapen kring 

övergödning kan förlora trovärdighet eftersom det vetenskapliga underlaget endast utgörs av 

Baltic Nest-modellen. Andra vetenskapliga (eller ovetenskapliga) åsikter får inget utrymme i 
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denna besluts- och hanteringsprocess. Målet om att uppnå en gynnsam status vad gäller 

övergödning till år 2021 anses av många av de intervjuade forskarna som något helt orimligt.  

 

Hur beskrivs övergödning i Östersjön av medier? 

 

I en analys av artiklar från Dagens Nyheter (1992–2009) konstaterades det att övergödning är 

det miljöproblem i Östersjön som får mest uppmärksamhet (i antal artiklar). Övergödning 

nämns flest gånger medan överfiske är det problem som oftast förekommer som huvudtema i 

artiklarna (Jönsson, 2011).  

 

Eftersom algblomning är ett av de mer synliga problemen innebär det att övergödning ofta får 

ett högre nyhetsvärde än andra miljöproblem. Kopplingen till semester, negativa hälsoeffekter 

och badmöjligheter gör övergödning till ett problem som många kan identifiera sig med. 

Dessa faktorer innebär att övergödning är en risk som det ett relativt lätt för journalister att 

popularisera (Jönsson, 2011). 

 

Övergödning beskrivs flera gånger som den farligaste miljörisken och som det mest allvarliga 

problemet i Östersjön i de analyserade artiklarna. Ofta nämns övergödning också som orsak 

till andra miljöproblem som förlorad biologisk mångfald. Många gånger beskrivs riskerna 

som beroende av varandra, till exempel kan ett problem som framställs som en risk i en 

artikel anges som orsak till en annan risk i en annan artikel. Jordbruket nämns oftast som den 

största bidragande faktorn till övergödning och restriktioner för jordbruket presenteras därför 

också ofta som lösningar. Trafik och fiskenäring nämns ibland som utsläppskällor medan 

skogsbruk och sjöfart är nästintill frånvarande i artiklarna. Intressant är att hinder för 

riskhanteringen nämns som problem, bland annat övergödningens transnationella karaktär 

vilket innebär svårigheter eftersom flera olika länders åtgärder måste samordnas. Att 

åtgärderna inom jordbruket är dyra berörs också (Jönsson, 2011).  

 

Väldigt få av artiklarna nämner ekosystemansatsen, Helcom och BSAP. De huvudsakliga 

aktörerna i mediediskursen om övergödning är myndigheter och vetenskapliga experter. 

Politiker och intressegrupper som Svenska Naturskyddsföreningen får också stort utrymme. 

Företag och den breda allmänheten har en mer anonym roll. Individuella medborgare 

refereras till i endast två av artiklarna. Detta innebär att det är myndigheter, experter och 

beslutsfattare som får definiera problemet (Jönsson, 2011).  

 

Vetenskaplig osäkerhet tar sig uttryck i artiklarna i frågor om övergödningens orsaker och 

lösningar. Osäkerheten beskrivs som brist på kunskap, ett exempel är konstaterandet att man 

inte vet om kväve eller fosfor är det största hotet och följaktligen inte vet vilka åtgärder som 

är mest effektiva. Osäkerheten tar sig också mer implicita uttryck genom att olika artiklar 

fokuserar på olika aspekter av problemet. I få fall speglas vetenskapliga oenigheter, vanligare 

är att myndigheter framför olika åsikter. Övergödning och dess konsekvenser skildras inte i 

termer av vetenskaplig osäkerhet (Jönsson, 2011).  

 

Även i Finland har övergödning varit det miljöproblem som har fått mest uppmärksamhet i 

medier det senaste decenniet. Långsiktiga perspektiv och samband kring övergödning 

tenderar att få lite uppmärksamhet medan stort fokus läggs på händelser i nutid som 

algblomningar (Lyytimäki, 2007).  
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Hur uppfattas övergödning i Östersjön av allmänheten? 

 

Övergödningens konsekvenser i form av algblomning och grumligt vatten är lätta att upptäcka 

för de som på olika sätt använder sig av havet. Men de komplexa samband som orsakar 

symptomen är inte lika lätta att förstå. Oftast gör sig problemen förstådda endast genom 

vetenskaplig kunskap (Pihlajamäki och Tynkkynen, 2011).  

 

I en studie undersökte Söderqvist et al (2010) attityder till och användning av Östersjön. 

Omkring 1 000 personer från vart och ett av de nio länderna runt Östersjön intervjuades. 

Frågorna handlade bland annat om hur allvarliga Östersjöns miljöproblem anses vara, hur stor 

del man själv har till olika problem och vilka som är de viktigaste aktörerna för en förbättring 

av havsmiljöstatusen. Respondenterna i Sverige, Danmark och Finland var de som mest 

frekvent besökte havet på fritiden. Svaren från letter, tyskar, litauer och polacker indikerade 

att det var de som besökte havet minst ofta. Generellt bestod besöken av bad i havet och 

promenader längs stranden.  

 

Respondenterna tenderar att värdera statusen i det egna landets del av Östersjön som bättre än 

miljöstatusen generellt i Östersjön. Detta gäller för alla länder utom Polen och Ryssland. 

Angående havsmiljöns utveckling de senaste tio åren var tendensen att det uppfattas ha skett 

en försämring snarare än en förbättring. Ryssland utmärkte sig som särskilt pessimistiska. 

Däremot tenderade tyskar och polacker att bedöma utvecklingen som mer positiv än övriga 

respondenter. En majoritet av de tillfrågade ansåg att ens egen påverkan på havsmiljön inte 

var betydelsefull. Undantaget var Polen och Sverige. I Polen bor största delen av 

befolkningen långt från havet. I Sverige råder motsatt förhållande, större delen av 

befolkningen bor nära havet. Trots denna olikhet ansåg en betydande del av de tillfrågade i 

dessa länder att man som privatperson påverkar Östersjön (Söderqvist et al, 2010). 

 

Totalt sett var det fler som inte höll med än som höll med om påståendet att man själv har en 

viktig roll att spela i förbättringen av Östersjön. En majoritet av polackerna och svenskarna 

höll med om påståendet, medan en majoritet av de tillfrågade i Tyskland, Lettland och 

Litauen inte höll med om påståendet (se figur 2). Bland de polska respondenterna höll 42,1 % 

helt med om att de själva kunde göra skillnad för Östersjöns miljö. De litauiska 

respondenterna var mest negativa, 42,7 % höll inte alls med om att de själva kunde göra 

någon skillnad. Frågan var inte specificerad på övergödning men det antas här att 

övergödning täcks in i ”Östersjöns miljö”.  
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Figur 2. Känsla av att själv kunna göra skillnad för förbättringen av Östersjöns miljöstatus (Söderqvist et al, 

2010). 

 

Respondenterna ombads att bedöma hur allvarliga (på en skala 1–5) några utvalda 

miljöproblem i Östersjön är. Figur 3 visar antalet länder där en majoritet av de tillfrågade 

ansåg att problemet var ”ganska stort” eller ”mycket stort”. En majoritet av respondenterna i 

alla länder tyckte att nedskräpning var ett ganska eller mycket stort problem. Av 

valalternativen kan algblomning, syrefria bottnar, kustvattenkvalitet, grumligt vatten och 

vattenkvalitet i öppet hav kopplas till övergödning. Av dessa ansågs algblomning vara det 

allvarligaste problemet, en majoritet i sju av länderna ansåg att det var ett ganska eller mycket 

stort problem. De polska respondenterna var minst bekymrade över algblomning, 38,2 % 

svarade att algblomning är ett ganska litet eller inget problem. De finska och svenska 

respondenterna var mest oroade över algblomning, 77,3 % av de finska respondenterna och 

72,7 % av de svenska respondenterna ansåg att algblomning är ett ganska stort eller mycket 

stort problem i Östersjön (se figur 4). Vattenkvalitet i öppet hav ansågs däremot utgöra ett 

problem av majoriteten i endast fyra länder (Lettland, Litauen, Polen och Ryssland). 

Forskarna som utförde studien lade märke till att vissa av miljöproblemen var svåra att 

gradera för respondenterna. Ett skäl till detta kan vara att man inte kände till problemen och 

vad de innebär. Syrefria bottnar utmärkte sig särskilt som ett miljöproblem där många 

respondenter inte kunde svara (Söderqvist et al, 2010).  
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Figur 3. Miljöproblem bedömda av en majoritet i länderna som ”ganska stort” eller ”mycket stort” (Söderqvist et 

al, 2010). 

 

 
Figur 4. Uppfattning om algblomning (Söderqvist et al, 2010). 
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antalet respondenter som tyckte att åtgärder inom respektive område var ganska nödvändiga 

eller mycket nödvändiga. 
 

 
Figur 5. Aktörer viktiga för förbättringen av Östersjön (andel i procent av totala antalet respondenter) 

(Söderqvist et al, 2010). 

 

I SOM-institutets opinionsundersökning som publicerades 2012 ingick ett antal frågor om 

havsmiljön vilka 1 484 svenskar besvarade. Många saknade uppfattning (24 %) om 

miljöstatusen i Östersjön men en majoritet, ungefär 60 %, av de som svarade ansåg att 

tillståndet var ganska eller mycket dåligt. Västerhavets miljöstatus uppfattades som något 

bättre, men fler av de svarande hade ingen uppfattning (37 %). Fler verkar således ha kunskap 

om miljötillståndet i Östersjön än i Västerhavet. Den verksamhet som bedömdes ha störst 

påverkan på ekosystemen i havet ansågs vara industriutsläpp, ungefär 80 % ansåg att denna 

faktor hade ganska eller mycket negativ inverkan. För jordbruk var samma siffra 55 %, medan 

30 % ansåg att reningsverk hade en negativ påverkan (Sundblad och Grimvall, 2012).  

 

Människors villighet att betala för att ett problem ska lösas säger något om hur människorna 

ser på problemet i fråga (Kinzig och Starrett, 2003). Betalningsviljan för att minska 

övergödningen i Östersjön har undersökts i en studie från forskarnätverket Baltic Stern
8
 

baserat på data från de nio Östersjöländerna. Studien visar att Sverige har den befolkning som 

är villiga att betala mest för att övergödningssituationen ska förbättras, medan befolkningen i 

Lettland, Ryssland och Litauen har minst betalningsvilja per person. I genomsnitt hade 80 % 

av de tillfrågade någon gång besökt Östersjön. Samma siffra för den svenska befolkningen var 

98 %, vilket kan förklara den höga betalningsviljan hos svenskarna. Även kunskaperna om de 

fem övergödningseffekterna grumligt vatten, blågrönalgblomningar, minskad utbredning av 

undervattensängar/ålgräs, förändringar i fiskens artsammansättning samt syrebrist vid djupa 

havsbottnar undersöktes. Detta baserades på om den tillfrågade hade hört talas om 

övergödningseffekterna. Störst kunskap verkar allmänheten ha om algblomningar, medan 

kunskapen om minskad utbredning av undervattensängar och ålgräs var minst av de fem 

övergödningseffekterna. Studiens slutsats är att det finns ett starkt stöd bland allmänheten för 

kraftiga åtgärder som minskar övergödningen (Sundblad och Grimvall, 2012).  
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7. DISKUSSION 
 

7.1 Riskhantering och övergödning – beröringspunkter mellan handlingsplaner 

och vetenskaplig kunskap 
 

Genom BSAP fick Helcoms medlemmar ett nytt verktyg för att minska övergödningen i 

Östersjön. Utformningen av handlingsplanerna skiljer sig åt både vad gäller innehåll och 

ambitionsnivå. Ländernas hantering av risker med övergödning följer inte en traditionell 

miljöriskanalysprocess. Däremot vilar bedömningen på ett objektivistiskt synsätt vad gäller 

den vetenskapliga kunskapen kring övergödning. Ekosystemansatsen kan vara ett bra verktyg 

för att kombinera objektivistiska och konstruktivistiska perspektiv på risker. Genom BSAP 

har Helcoms parter förbundit sig till att genomföra ekosystemansatsen med syfte att förbättra 

miljöstatusen för Östersjön till år 2021. Beskrivningar av hur detta ska gå till saknas i nästan 

alla nationella handlingsplaner. Baltic Nest-modellen är basen för 

utsläppsminskningsbetingen definierade i BSAP och samtliga länder följer dessa riktvärden. 

Dock betonas det i många av handlingsplanerna att betingen endast är preliminära till dess att 

det finns mer vetenskaplig kunskap för att stärka beläggen.  

 

Antalet gånger som begreppet ”övergödning” förekommer i handlingsplanerna skiljer sig åt. I 

den polska och den tyska handlingsplanen nämndes begreppet flest gånger, 27 respektive 29 

gånger. I den danska handlingsplanen nämndes begreppet endast två gånger. Förekomsten av 

begreppet i handlingsplanerna kan säga något om hur viktigt respektive land anser att 

problemet är. Det kan vara intressant att jämföra dessa värden med ländernas 

genomförandestatus. Enligt WWF (2013) har Finland och Tyskland lyckats bäst med att 

genomföra åtgärder för att minska övergödningen. I den tyska handlingsplanen nämndes 

övergödning flest gånger. I den finska handlingsplanen nämndes övergödning 24 gånger. Om 

man tittar på statusen för Danmark, vars handlingsplan endast innehåll begreppet övergödning 

två gånger, ser det inte lika bra ut. Danmark hamnar på delad åttondeplats. Således 

sammanfaller WWF:s (2013) bedömning till viss del med hur många gånger övergödning 

nämns. Samtidigt beskrivs det i den danska handlingsplanen att betydande 

utsläppsminskningar redan har gjorts, särskilt när det gäller fosfor. 

 

I tre av handlingsplanerna (den finska, polska och tyska) beskrivs övergödning som det största 

hotet mot Östersjöns ekosystem. I endast tre handlingsplaner (den lettiska, polska och tyska) 

beskrivs övergödning som en risk. I samtliga av handlingsplanerna är det övergödningens 

negativa konsekvenser för ekosystemet som identifieras som problem. Dock beskrivs dessa 

konsekvenser i varierande grad. I endast fyra av handlingsplanerna beskrivs övergödningens 

samband med syrefria bottnar, algblomning och vattenkvalitet. Övergödningsproblemet 

beskrivs som allvarligt, hotande och svårt. Orsaken till problemet identifieras som för stora 

utsläpp av kväve och fosfor som orsakas av människor. I den finska och svenska 

handlingsplanen är en majoritet av de föreslagna åtgärderna inriktad på kväveutsläppen. Detta 

ger en bild av att det är viktigare att minska på dessa utsläpp än på utsläpp av fosfor. Detta 

kan kopplas till vetenskapliga kontroverser till vilket näringsämne som är den begränsande 

faktorn. Lösningen på övergödningsproblemet beskrivs i handlingsplanerna vara att minska 

på utsläppen av kväve och fosfor enligt BSAP:s mål. Detta kan jämföras med vissa forskares 

åsikter om att det även är nödvändigt att sätta in åtgärder för att undvika stora förändringar i 

ekosystemets näringsväv för att komma till rätta med övergödningen (Haahti et al., 2010). 

Några sådana åtgärder nämns inte i någon av handlingsplanerna utan alla åtgärder är 

fokuserade på utsläpp orsakade av mänskliga aktiviteter. Rent teoretiskt skulle ett varmare 
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klimat kunna innebära en intensifiering av jordbruket vilket i sin tur skulle leda till att mer 

näringsämnen släpps ut i Östersjön och därmed öka övergödningen. Men vetenskaplig 

osäkerhet kring klimatförändringens påverkan på övergödningsprocessen är något som inte 

heller nämns i de flesta av handlingsplanerna. Undantaget är den lettiska handlingsplanen där 

det kortfattat nämns att minskande saltvattenutbyte som försvårar övergödningshanteringen 

kan vara en orsak av ett förändrat klimat. Den vetenskapliga debatten som pågår om 

betydelsen av intern frisläppning av näringsämnen (Pihlajamäki och Tynkkynen, 2011) är 

också något som inte berörs i handlingsplanerna. 

 

Inom vilka sektorer de huvudsakliga åtgärderna ska sättas in varierar mellan de olika 

handlingsplanerna. En majoritet nämner jordbruket som en stor källa till utsläpp och därför en 

viktig aktör att få med i åtgärdsarbetet. Kommuner och reningsverk identifieras också som 

betydelsefulla aktörer i många av handlingsplanerna. I den lettiska och polska 

handlingsplanen identifieras skogsindustrin som en huvudaktör för åtgärder för att minska 

övergödningen. 

 

I några av handlingsplanerna ges en positiv bild av effekten av de planerade åtgärderna för 

den framtida utvecklingen i Östersjön. Men det nämns även att de insatta åtgärdernas effekter 

kommer att dröja som en konsekvens av ekosystemens tröghet. Detta stämmer väl överens 

med forskarnas bild av hur lång tid det kommer att ta innan de insatta åtgärderna kommer att 

ge effekt. Vissa forskare menar att målet att utsläppsminskningsbetingen ska vara uppnådda 

till 2021 är helt orealistiskt (Haahti, 2010). Gapet mellan vetenskaplig kunskap och realism 

visar sig även när det gäller kostnaden för de åtgärder som behöver genomföras för att 

BSAP:s övergödningsmål ska kunna uppnås (Lundberg, 2013). Sammanfattningsvis ställer 

sig många forskare tveksamma till att det är möjligt att uppnå målen på utsatt tid medan 

beslutsfattare är något mer positiva. Skillnaden mellan forskare och politiker i sättet att se på 

samhällsproblem kan vara en bidragande faktor till detta. Detta kan kopplas till teorin om 

olika perspektiv på aktuella samhällsproblem. Om ett mål med en tydlig deadline inte är 

100 % vetenskapligt belagd kanske spelar mindre roll om det medför att en process startas 

och tvingar aktörer att agera. Ur ett vetenskapligt perspektiv är det viktigaste att undvika att 

ha fel och följaktligen måste osäkerheter tas hänsyn till (Kinzig et al., 2003). Lundberg (2013) 

menar även att detta leder till att många forskare tvekar att kommunicera information som inte 

är helt säker till beslutsfattare. Till exempel kan osäkerheten på hur lång tid det kommer att ta 

för Östersjön att återhämta sig skapa en misstro mellan beslutsfattare och forskare. Ytterligare 

en aspekt av detta problem är att forskningsresultat som förenklas och generaliseras för att 

vara kommunicerbara kan tas för en allmän sanning och sedan fungera som bas för 

förvaltningsmodeller (Pihlajamäki och Tynkkynen, 2011).  

 

Samspelet mellan den vetenskapliga kunskapen om övergödning och hantering av 

övergödningen beskrivs som fungerande (Haahti et al., 2010). Detta visas också i 

handlingsplanerna som analyserats i denna uppsats. Baltic Nest-modellen ger länderna en 

konkret modell med tydliga mål att förhålla sig till. Trots att kritik om Baltic Nest-modellens 

dominans har framförts av vissa forskare kan den sägas vara ett i sammanhanget ovanligt 

lättolkat verktyg i den annars svårtolkade kunskapen om risker kring övergödning. Dock 

tillåter modellen inte andra vetenskapliga (eller ovetenskapliga) åsikter. Intressenter har 

således inte inkluderats i framtagandet av förvaltningsförfarandet för övergödning. Detta är 

inte i linje med ekosystemansatsens syfte att alla berörda sektorer inklusive allmänheten ska 

inkluderas i förvaltningsprocessen. Många forskare anser dessutom att ekosystemansatsen har 

blivit ett modeord och att få förstår begreppets verkliga innebörd (Lundberg, 2013). Haahti et 

al. (2010) menar att dominansen av en enda modell har resulterat i att det inte finns några 
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verktyg i BSAP för att hantera vetenskaplig osäkerhet. Inför Helcoms ministermöte under 

2013 förbättrades och förfinades Baltic Nest-modellen för att stärka det vetenskapliga 

underlaget för Helcoms övergödningsmål. Med försiktighetsprincipen som grund har även 

atmosfäriskt kväve inkluderats i modellen som allokerar utsläpp och därmed hur mycket 

länderna ska minska på sina utsläpp (Helcom, 2013b).  

 

Förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och beslutsfattande kring övergödning i Östersjön 

som har beskrivits i denna diskussion visar att de tre utmaningarna som identifierats av Renn 

(2008) kan appliceras på övergödning. Hantering av övergödning med tillhörande 

förvaltningsprocess omges av komplexa samband, osäkerhet i det vetenskapliga underlaget 

samt tvetydiga åsikter. Men det går också att argumentera för att det råder ett okomplicerat 

förhållande mellan vetenskap och beslutsfattande med Baltic Nest-modellen i åtanke. Frågan 

är om detta beror på att andra intressenter helt har uteslutits ur beslutsprocessen. Detta kan 

också vara en förklaring till varför det inte finns några verktyg för att hantera den 

vetenskapliga osäkerheten (Haahti, 2010).  

 

7.2 Riskperception och övergödning – beröringspunkter mellan handlingsplaner 

och sakkunniga, medier samt allmänheten 
 

Oberoende av hur mycket allmänheten vet om de naturvetenskapliga fakta som ligger till 

grund för övergödning ger allmänhetens bedömning av problemet en bild av den upplevda 

välfärden i förhållande till övergödning. En sannolik tolkning är att de som uppfattar miljön 

som dålig också vill se förbättringar (Sundblad och Grimvall, 2012).  

 

Nästan 73 % av svenskarna ansåg att algblomning är ett ganska stort eller mycket stort 

problem i Östersjön. Detta kan jämföras med svenska mediers bild av miljöproblemen i 

Östersjön, där övergödning får mest utrymme. Övergödning har ett relativt stort nyhetsvärde i 

förhållande till andra miljöproblem i Östersjön på grund av dess synliga konsekvenser som 

algblomning. I svenska medier får denna aspekt stort utrymme. Detta är också något som 

visar sig i allmänhetens uppfattning om vad som är det allvarligaste problemet i Östersjön. I 

sju av Östersjöns länder ansåg en majoritet att algblomning var det allvarligaste problemet. 

Algblomning verkar även vara den övergödningseffekt som allmänheten har störst kunskap 

om. Syrefria bottnar verkar vara ett problem som få anser betydande vilket enligt Söderqvist 

et al (2010) kan bero på att många inte har någon kunskap om problemet. Å andra sidan visas 

i Sundblads och Grimvalls (2012) undersökning att relativt många har hört talas om syrebrist 

vid djupa havsbottnar. 

 

Jordbruk, trafik och fiskenäring nämns som utsläppskällor i det svenska mediet Dagens 

Nyheter. Detta är intressant att jämföra med SOM-institutets resultat som visar att 80 % av de 

tillfrågade svenskarna ansåg att industriutsläpp har stor negativ påverkan, medan 55 % ansåg 

att jordbruket bidrar negativt till miljöstatusen. I detta fall verkar det inte finnas ett klart 

orsakssammanhang mellan information som förmedlas av medier och allmänhetens 

uppfattning. Bland allmänheten i alla länder kring Östersjön ansågs avloppsreningsverken, tätt 

följt av industrier samt sjöfart och hamnar, vara de viktigaste aktörerna för Östersjöns 

miljöförbättring. Uppfattningen att miljöproblem hör ihop med punktkällor som industrier och 

tätorter har varit dominerande historiskt sett. Detta kan vara en uppfattning som fortfarande 

hänger kvar och som kan förklara varför industriutsläpp är den faktor som flest anser har en 

negativ inverkan. Idag visar forskning att miljöproblemen är mer komplexa och kan bero på 

indirekta aktörer och verksamheter. Sundblad och Grimvall (2012) öppnar för möjligheten att 
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medier har fungerat som en huvudkälla för respondenternas uppfattningar. Detta grundas på 

att uppfattningarna om Östersjön var samma bland närboende som bland inlandsboende vilket 

indikerar att det inte bara är egna erfarenheter som avgör åsikterna.  

 

Ur ett ekosystemansatsperspektiv är det viktigt att allmänheten inkluderas i beslutsfattande. 

Därför är det viktigt att allmänheten förstår orsaker och samband kring övergödning. Bland 

allmänheten i Östersjöländerna är det fler som inte håller med om påståendet att man själv är 

viktig för förbättringen av Östersjöns miljöförbättring än som håller med. Påståendet speglar 

känslan av delaktighet och påverkansgrad bland allmänheten. Om invånare känner att de inte 

kan göra någon skillnad minskar sannolikheten för att de ska vara intresserade av att delta i 

beslutsprocessen. Att många inte verkar känna sig delaktiga eller betydelsefulla i 

sammanhanget kan därför vara problematiskt för beslutsfattandet inom området eftersom det 

är viktigt att allmänheten görs delaktiga i besluten (Enander, 2010 och Renn, 2008). Den 

individuella medborgaren får lite utrymme även i Dagens Nyheter vilket förstärker bilden av 

att övergödningsfrågan är något som främst berör forskare och myndigheter. Individens roll i 

att lösa övergödning tonas således ned i mediet. Detta förstärks av att det i de flesta av de 

politiska handlingsplanerna saknas beskrivningar för hur allmänheten ska inkluderas. 

Pihlajamäki och Tynkkynen (2011) menar att intressenter som jordbrukare måste blir mer 

involverade i beslutsprocesser och förvaltning. För att länkar mellan samhälle och forskning 

ska kunna synliggöras måste de starka kulturella uppfattningar som finns kring vetenskap 

(idén om vetenskap som objektiv är konstruerad av människor) luckras upp. Detta skulle även 

underlätta och öppna upp för allmänhetens deltagande.    

 

Känslan av att själv inte vara viktig för miljöförbättringen verkar dock inte påverka stödet för 

åtgärder. Baserat på betalningsviljan bland allmänheten kan det konstateras att det överlag 

finns ett starkt stöd för åtgärder mot övergödning i Östersjön bland Östersjöländernas 

invånare. 

 

8. SLUTSATSER 
 
I nedanstående avsnitt besvaras frågeställningarna från uppsatsens inledning.  

 

1) Hur framställs övergödning i de nationella handlingsplanerna?  

 

Framställningen av övergödning i handlingsplanerna innehåller både likheter och skillnader. 

Det finns skillnader i hur många gånger begreppet övergödning nämns och därmed skillnader 

i vilket utrymme övergödning får i respektive handlingsplan. Till exempel nämns 

övergödning 29 gånger i den tyska handlingsplanen, medan övergödning nämns två gånger i 

den danska handlingsplanen.  

 

Parternas beskrivning av övergödning skiljer sig även åt. I några handlingsplaner beskrivs 

övergödning som ett stort hot (i den finska, polska och tyska) och i vissa handlingsplaner 

beskrivs övergödning som en risk (i den lettiska, polska och tyska). Säkerheten i det 

vetenskapliga underlaget berörs i varierande grad i fem av handlingsplanerna. Till exempel 

nämns det i den finska handlingsplanen att det är osäkert om målen (osäkerhet i 

beräkningarna) i BSAP är tillräckliga medan det i den danska handlingsplanen endast 

konstateras att utsläppsmålen är preliminära. I tre handlingsplaner beskrivs framtiden som 
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positiv när det gäller måluppfyllelsen medan det i till exempel den finska handlingsplanen ges 

en mer negativ bild av utvecklingen då målen och åtgärderna anses vara osäkra. 

 

Övergödningens orsaker, konsekvenser och lösningar beskrivs i varierande grad. I de 

handlingsplaner där en beskrivning av övergödningens orsaker ges fokuseras det på utsläpp 

orsakade av mänsklig aktivitet, till exempel utsläpp från jordbruk och 

avloppshanteringssystem. I den estländska handlingsplanen ges även vaga antydningar om att 

det kan finnas andra orsaker än mänskliga aktiviteter, medan det i den litauiska 

handlingsplanen ges tydligare hänvisningar till meteorologiska villkor och vattenutbyte med 

Nordsjön. I fem av handlingsplanerna kopplas övergödning till konsekvenser som 

algblomning och syrefria bottnar. I en majoritet av handlingsplanerna beskrivs åtgärder inom 

jordbruket och avloppsreningsverk som lösningen på övergödningsproblematiken. Därmed 

framstår också dessa som viktiga aktörer. I endast två handlingsplaner (den svenska och 

tyska) identifieras allmänheten som en aktör. I tre handlingsplaner ges en ekonomisk aspekt 

av de föreslagna åtgärderna, men endast i den estländska handlingsplanen ges en detaljerad 

finansieringsplan.  

 

 

2) Hur uppfattas och beskrivs övergödning av sakkunniga, medier och allmänheten och 

hur förhåller sig detta till hur övergödning framställs i handlingsplanerna?  

 

Bland forskare dominerar idag uppfattningen att både minskningar av kväve och fosfor är 

nödvändiga för att övergödningen ska kunna minskas. Det råder däremot delade meningar om 

betydelsen av interna kretslopp av näringsämnen samt hur stor andel näringsämnen som når 

Östersjön via inlandsvatten. Flera forskare anser att det tas tillräcklig hänsyn till vetenskaplig 

osäkerhet. Däremot upplevs osäkerhet vara problematisk att kommunicera till beslutsfattare. 

Även myndighetsrepresentanter och icke-statliga organisationer upplever att det finns 

kommunikationsproblem på grund av att den vetenskapliga kunskapen inte anpassas till 

slutanvändaren. Sakkunniga anser att det behövs mer kunskap om ömsesidigt beroende, 

slumpmässighet och synergieffekter hos ekologiska processer som påverkar övergödning. Det 

råder konsensus kring att minskning av tillförseln av näringsämnen är den enda långsiktiga 

lösningen. Många anser även att det är orimligt att Östersjön ska ha uppnått en gynnsam 

status till år 2021. 

 

Övergödning framställs i svensk det svenska mediet Dagens Nyheter som Östersjöns 

allvarligaste hot och som en stor miljörisk. Jordbruket beskrivs som den största bidragande 

faktorn till övergödning. Övergödningens transnationella karaktär framställs som ett problem 

och som en bidragande faktor till att problemet är svårt att komma till rätta med. I de 

analyserade artiklarna är det främst myndighetsrepresentanter, experter och beslutsfattare som 

intervjuas och som definierar problemet. Få individuella medborgare får komma till tals. I 

artiklarna beskrivs en osäkerhet i om det är kväve eller fosfor som är det största hotet, vilket 

medför en osäkerhet i vilka åtgärder som är mest effektiva.  

 

Allmänheten uppfattar inte övergödningens konsekvenser som ett problem i lika stor 

utsträckning som nedskräpning. Algblomning är den övergödningskonsekvens som en 

majoritet i flest länder uppfattar som ett ganska eller mycket stort problem. Svenskar och 

finländare oroar sig mest över algblomning, medan polacker är minst bekymrade över 

algblomning. Syrefria bottnar verkar vara ett problem som många inte har någon kunskap om. 

Avloppsreningsverk, industri samt sjöfart och hamnar är aktörer som uppfattas som områden 

där åtgärder är viktiga för att Östersjöns miljö ska förbättras. I Sverige anses industriutsläpp 



 49 

vara den största källan till miljöproblem i Östersjön. Jordbruk och reningsverk som 

förknippas med övergödning ansågs inte påverka Östersjön i lika hög grad. Av 

övergödningens effekter verkar allmänheten ha störst kunskap om algblomning. Baserat på 

betalningsvilja kan det konstateras att det finns ett starkt stöd hos allmänheten för åtgärder 

som minskar övergödning.  

 

I flera nationella handlingsplaner beskrivs övergödning som det allvarligaste problemet i 

Östersjön. Denna beskrivning överensstämmer med Dagens Nyheters framställning av 

övergödning som det allvarligaste miljöproblemet i Östersjön. I mediet beskrivs även 

övergödning som en stor miljörisk. I endast tre handlingsplaner beskrivs övergödning som en 

risk. Trots denna allvarliga beskrivning av övergödning är nedskräpning det miljöproblem 

som en majoritet i samtliga nio Östersjöländer tycker är ett stort problem. Algblomning och 

syrefria bottnar som förknippas med övergödning anses jämförelsevis vara ett problem av 

majoriteten i sex respektive fem länder.  

 

Bland sakkunniga råder uppfattningen att målen i BSAP är orealistiska och inte kommer att 

kunna uppnås till år 2021. Detta uttrycks även direkt i den finska handlingsplanen. Överlag 

behandlas den vetenskapliga osäkerheten kring övergödning väldigt lite i handlingsplanerna. 

Detta kan jämföras med att forskare menar att det är problematiskt att kommunicera 

vetenskaplig osäkerhet till beslutsfattare.  

 

Bland sakkunniga är den allmänna uppfattningen att det krävs minskningar av både kväve och 

fosfor för att övergödningen ska kunna åtgärdas. I Dagens Nyheter ges en annan bild. Här 

uttrycks osäkerhet kring om kväve eller fosfor är det största hotet och således vilka åtgärder 

som är mest effektiva. I de nationella handlingsplanerna fokuseras det på att minska tillförseln 

av både kväve och fosfor, men i den svenska och finska handlingsplanen dominerar 

kväverelaterade åtgärder.  

 

Både nationella handlingsplaner och Dagens Nyheter lyfter fram jordbruket och 

avloppsreningsverk som viktiga områden för åtgärder. Detta kan jämföras med allmänhetens 

uppfattning om att avloppsreningsverk, industri samt sjöfart och hamnar är de viktigaste 

aktörerna för att Östersjöns miljö ska förbättras.  

 

Allmänheten har en hög betalningsvilja för övergödningsåtgärder men många upplever att de 

inte kan göra någon skillnad (för Östersjöns miljö i stort) vilket bör påverka viljan att delta i 

beslutsprocesser. Varken i Dagens Nyheter eller i de nationella handlingsplanerna ges 

utrymme åt den individuella medborgaren vilket kan antas förstärka känslan hos allmänheten 

av att inte vara en viktig aktör.  

 

9. REFLEKTIONER  
 

Ambitionen och detaljrikedomen varierar mellan de olika Östersjöländernas handlingsplaner 

för att genomföra övergödningsmålen i BSAP. En gemensam nämnare är däremot frånvaron 

av riskbegreppet i förhållande till övergödning. Analysen av handlingsplanernas innehåll visar 

att man inte har lyckats utnyttja riskbegreppet fullt ut i samband med övergödningsfrågor. 

Detta kan påverka riskhanteringen, men även olika intressenters uppfattningar om 

övergödning.   
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Kommunikationen mellan forskare och beslutsfattare kan vara en barriär när kunskap om 

riskerna med övergödningens konsekvenser ska översättas till handling och förvaltning. 

Genomgången av de politiska handlingsplanerna och den vetenskapliga kunskapen om 

övergödning tydliggör bilden av att det finns vissa svårigheter i kommunikationen mellan 

vetenskap och politik. Detta gäller framför allt de båda disciplinernas syn på osäkerhet. 

Politikernas roll i förvaltningen innebär ett behov av att handla, medan forskare inte vill ge en 

alltför enkel bild av verkligheten.  

 

I få av handlingsplanerna ges beskrivningar av de effekter som övergödningen medför. Endast 

i fyra handlingsplaner förklaras sambandet mellan övergödning och syrefria bottnar, 

algblomning samt vattenkvalitet. De komplexa samspel som ligger till grund för relationen 

mellan vetenskaplig kunskap och riskmedvetenhet bland allmänheten påverkas av både 

medier och politik. Allmänheten uppfattar algblomningen som övergödningens allvarligaste 

konsekvens och i mediet Dagens Nyheter får denna fråga stort utrymme. Det kan således 

finnas en koppling mellan svenska mediers framställning av övergödning och de svenska 

respondenternas uppfattningar och kunskaper.  

 

Uppfattningar och hantering av övergödning i Östersjön kringgärdas av komplexa samband, 

osäkerhet i det vetenskapliga underlaget samt tvetydiga åsikter. BSAP var ett försök att 

angripa övergödning och andra miljöproblem i Östersjön på ett nytt sätt och med ekosystemet 

som utgångspunkt. För att genomförandet av handlingsplanerna ska lyckas är det viktigt att 

allmänheten får delta i utformandet av riskåtgärder. I handlingsplanerna finns ett sådant 

förfarande endast beskrivet i den svenska och tyska handlingsplanen. För att verklig 

förbättring ska ske kan det vara nödvändigt att de komplexa sambanden synliggörs och att 

allmänheten görs mer delaktig.  
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BILAGA 1 
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BILAGA 2 
Riskanalysprocessen 

 
Riskbegreppet 

 

Riskbegreppet har tillkommit som ett resultat av människans försök att klargöra nuet och 

förutse framtiden. I den fysiska verkligheten existerar inte risker. En risk kan förenklat 

beskrivas som produkten av sannolikhet och konsekvens. En risk är inte detsamma som fara. 

En fara är fysiskt verklig och kan definieras som ”en påverkande faktor eller en situation som 

har potential att skada organismer, system eller populationer som exponeras för denna”. Idag 

finns det många tolkningar av vad begreppet ”risk” innebär. Öberg (2009) definierar risk 

som ”möjligheten att något oönskat ska inträffa”. Klinke och Renn använder i en artikel från 

1992 följande definition: 

 
”We define risk as the possibility that human actions or events lead to consequences that harm 

aspects of things that human beings value” 

     (Klinke och Renn, 1992) 

 

När riskbegreppet används i samband med ekonomiska teorier kan det både vara positivt och 

negativt laddat. När begreppet används i en miljökontext är däremot den generella 

uppfattningen att begreppet står för något ogynnsamt eftersom innebörden är negativa 

konsekvenser för miljön och människors hälsa (Klinke och Renn, 1992). Renn (2008) menar 

att alla tolkningar av riskbegreppet har gemensamt att det finns en åtskillnad mellan möjliga 

och valda händelser. Skillnader i hur risk har konceptualiserats finns också mellan olika 

samhällsgrupper (experter, intressegrupper och allmänhet) och mellan olika 

forskningsdiscipliner (naturvetenskap och samhällsvetenskap).   

 

Miljöriskanalysprocessen  

 

Miljöriskanalys är ett verktyg som används för att synliggöra risker och beslut inom ett 

miljöområde på ett strukturerat sätt. Resultatet av analysen ska kunna användas som underlag 

för beslutsfattare. Miljöriskanalysen består huvudsakligen av de tre momenten riskbedömning, 

riskkommunikation och riskhantering. Riskbedömningen och riskhanteringen utgörs av ett 

antal delmoment (se figur 2). Öberg (2009) menar att miljöriskanalysen bör ses som en 

dynamisk process eftersom det genom hela analysen sker ett ständigt informationsutbyte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
Figur 6. Riskanalysprocessen (Öberg, 2009). 
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En riskbedömning består av farobedömning, exponeringsbedömning och riskkaraktärisering. 

Farobedömningen består i sin tur av en faroidentifiering och en farokaraktärisering. 

Miljöriskanalysen inleds alltid med att farorna för det aktuella området kartläggs i en så kallad 

faroidentifiering. De aktuella farorna är de som till exempel påverkar människors och olika 

ekosystems hälsa. I en farokaraktärisering ges en noggrannare och mer uttömmande 

beskrivning av farorna. I detta moment utreds dos-responssamband för kemiska ämnen. I en 

exponeringsbedömning mäts exponeringens storlek, frekvens och varaktighet. En så 

heltäckande bild som möjligt görs genom att även källor, transportvägar, upptag i organismen 

och osäkerhet beskrivs. Eftersom det många gånger finns flera olika spridningsvägar för ett 

ämne är det viktigt att alla vägs in i exponeringsbedömningen. Det sista steget i 

riskbedömningen är riskkaraktäriseringen. Då miljöriskanalysen berör en kemisk miljörisk 

sammanvägs dos-effektsamband och exponeringsbedömningen i detta moment (Öberg, 2009). 

 

Genom riskkommunikation kommuniceras resultat och bedömningar. Optimalt är om 

kommunikationen sker både före och efter riskbedömningen som i figur 2. Beslutsfattare och 

andra intressenter har nytta av att ta del av resultat under själva riskbedömningsprocessen 

eftersom denna process till viss del bygger på antaganden och övervägande. Detta innebär att 

det inte finns några garantier för att en riskbedömning är helt objektiv eftersom det alltid finns 

utrymme för subjektiva värderingar. Riskanalysen anses vara objektiv, men den som beställer 

analysen har kontroll över problemformuleringen (och därmed kontexten) vilket gör att 

objektiviteten kan ifrågasättas (Burgman, 2005). Riskkommunikation är ett samspel och 

utbyte mellan olika intressenter. Allmänhetens deltagande är viktigt för kommunikationens 

faktiska resultat. Avgörande för om kommunikationen når fram eller ej är ärlighet, samspel 

med trovärdiga aktörer, uppföljning av åtaganden samt att hänsyn tas till allmänheten. 

Riskperception, trovärdighet och tillit är också viktiga komponenter i riskkommunikation 

(Öberg, 2009). 

 

Riskhantering är det sista steget i riskanalysen och består av riskvärdering, riskbegränsning 

och riskövervakning. I en riskvärdering bestäms förhållandet mellan risker och nytta. Nytta 

kan både var ekonomiskt värde eller bättre livskvalitet. Efter att en riskvärdering har gjorts 

kan rekommendationer om beslut ges. De åtgärder som kan förebygga eller kontrollera risker 

sammanställs i en riskbegränsning och riskernas utveckling följs upp i en riskövervakning 

(Öberg, 2009). 

 

Riskperception 

 

Begreppet riskperception är ett försök att förklara de uppfattningar och tolkningar olika 

människor gör av risker. Eftersom risk är en sorts mental konstruktion finns det många olika 

förklaringsmodeller av hur risker förstås och vilka faktorer som påverkar denna förståelse 

(Renn, 2008). Några olika faktorer som diskuteras är mentala processer, personliga 

karaktärsdrag och beteende (Williamson och Weyman, 2005). Hedman (1999) menar att 

erfarenheter, referensramar och personlig uppfattning i hög grad styr riskperceptionen. 

Riskperception är således beroende av psykologiska, sociala och kulturella faktorer. Hur 

riskerna ramas in och kommuniceras har stor betydelse för hur samhället ser på och svarar på 

riskerna. Vilka samhällsgrupper som drabbas av riskernas konsekvenser är också 

betydelsefullt för riskperceptionen (Öberg, 2009).  

 

Det har föreslagits att det finns en skillnad mellan hur allmänheten och experter uppfattar 

risker. Medan allmänhetens uppfattning av risk baseras på en rad olika faktorer är det 

sannolikheten för skador som styr experters uppfattningar av risker (Williamson och Weyman, 
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2005). Generellt upplevs personliga risker mindre än den allmänna risken. Kunskap om en 

verksamhet och dess fördelar påverkar acceptansen för risken. Ett sätt att mäta de 

psykologiska aspekterna av riskperception är att använda sig av psykometriska modeller. I en 

psykometrisk modell beskrivs hur risker uppfattas utifrån två eller tre faktorer. Riskkällor 

placeras sedan längs de olika faktorerna i en så kallad psykometrisk karta. Generellt visar 

kartorna att en risk rangordnas efter dess konsekvenser istället för hur sannolik risken är. Ett 

annat sätt att bedöma riskperception är att använda mentala modeller. Dessa grundar sig på 

influensdiagram och intervjuer med de människor som utsätts för den aktuella risken. 

Representativitet, tillgänglighet samt förankring och justering kan påverka resultatet av 

modelleringen och därför är det viktigt att dessa faktorer tas i beaktande. Tillgänglighet 

innebär att människor tenderar att överskatta risker som går att föreställa sig medan risker 

som inte går att relatera till underskattas. Förankring och justering innebär att startvärdet som 

bedömningen utgår ifrån påverkar hela bedömningen. Situationsbaserade faktorer som 

förtroende för informationskällor och den offentliga kontrollen kan också påverka 

riskperceptionen (Öberg, 2009).   

 

Renn understryker att det är viktigt att ha i åtanke att mänskligt beteende i stor utsträckning 

styrs av uppfattning snarare än av fakta. En vanlig föreställning bland psykologer är att 

uppfattningar formas av sunt förnuft, personliga erfarenheter, social kontakt och kulturell 

tradition. När denna tes har kopplats till risker har det visat sig att människor i hög grad 

tenderar att koppla ihop speciella förväntningar, idéer, hopp, rädslor och känslor med 

händelser som har osäkra konsekvenser. Detta betyder inte att människor skapar sina 

uppfattningar om risker på helt irrationella grunder, men det går att uttyda vissa mönster av 

hur människor skapar sig uppfattningar av en risk och hur denna värderas som kan kopplas till 

evolutionära resultat av hur människor hanterar farliga situationer. Att fly, slåss, spela död 

eller experimentera är de grundläggande strategier som människor har använt sig av i farliga 

situationer. Men genom den kulturella evolutionen har kulturella aspekter tillkommit. Slovic 

(1992) har beskrivit de kulturella aspekterna som kvalitativa riskvärderingsaspekter. De 

kvalitativa evolutionära aspekterna förklarar risker ur andra perspektiv än sannolikhet och 

grad av möjliga skador. Aspekterna kan delas upp i riskrelaterade- och situationsrelaterade 

mönster. Riskrelaterade mönster hänger ihop med upplevelsen av de följder en skadlig 

händelse får medan situationsbaserade mönster har att göra med upplevelsen av frivillighet 

och möjligheten till personlig kontroll. Genom att dela upp de kvalitativa evolutionära 

aspekterna i undergrupper (semantiska riskmönster) har Renn (2008) definierat följande typer 

av risker som beskriver hur risker karaktäriseras och uppfattas: 

 

 Risker som innebär en omedelbar fara, t.ex. kärnkraftsolyckor. 

 Risker som beror på ödet, t.ex. naturkatastrofer. 

 Risker som är kopplade till och är en utmaning för ens egen styrka, t.ex. 

sportaktiviteter. 

 Risker som är spel, t.ex. börshandel eller försäkringar. 

 Risker som är tidiga indikationer på en smygande fara, t.ex. tillsatser i mat och virus. 

 

När en människa ställs inför en risk eller får information om en risk försöker de flesta sortera 

in information under någon av ovanstående typer. Vidare är det vanligt att riskkällor som 

associeras med ”hemska” följder stigmatiseras. Följande fyra mönster är resultat av 

psykologisk forskning och beskriver hur människor tenderar att fatta beslut som inte bygger 

på sannolikhet och fakta (Renn, 2008):  
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 Availability bias – Ju snabbare en risk upptäcks desto mer medvetna blir individer om 

risken och sannolikheten för att risken ska överskattas ökar. 

 Anchoring effect – Om en risk associeras till kända händelser ökar sannolikheten att 

den överskattas. 

 Distribution of risk over time – Om risker resulterar i konstanta och liknande skador 

under en längre tid ökar sannolikheten för att den genomsnittliga skadan underskattas. 

 Assessment bias – Ju högre osäkerhet som råder kring en risks förväntade skador, 

desto större är sannolikheten att risken bedöms kring medianen av alla förväntade 

alternativ. Detta innebär ofta att låga risker överskattas och höga risker underskattas. 

 

Att underskatta eller överskatta skadorna en risk kan resultera i har stor betydelse för hur 

risker värderas och hanteras. För riskperceptionen har dock kontexten för riskbedömningen 

större betydelse och är den avgörande faktorn. Här ingår de kvalitativa 

riskvärderingsaspekterna, de semantiska bilderna och effekterna av stigmatisering. Dessutom 

har affekt och känslor stor betydelse för riskperceptionen. I de fall då det råder stor 

tvetydighet om riskens utfall tenderar människor att fokusera på de uppgifter som sänder ut de 

starkaste känslomässiga signalerna (Renn, 2008).   

 

Uppfattningar och attityder avseende risker influeras av mediers rapportering och förmedling 

av information och värderingar. Den information som förmedlas av medier är 

andrahandsinformation som härstammar från primärkällor. Informationen transformeras 

oundvikligen på denna väg genom sållning, tolkning och kommentarer (Renn, 2008). Idag 

råder det ingen tvekan om att medier påverkar riskhantering, handlingsplaner och 

kommunikation. Framförallt har det visat sig att nyhetsmedier spelar en avgörande roll för 

deltagande och representation eftersom de kan påverka vem som har tillgång till 

informationen, vilka som kan delta i diskursen och vilka problem som får utrymme i medierna. 

På så sätt medverkar nyhetsmedierna till att skapa en allmän diskurs. Vidare har medierna 

betydelse för problemdefinitionen och hur miljöfrågor ringas in som risker (Jönsson, 2011). 

Agenda-setting är ett begrepp som beskriver mediers roll för den politiska diskursen 

(McCombs och Shaw, 1972) och som också är användbart för att beskriva relationen mellan 

medier och samhället. Den idé som begreppet bygger på går ut på att det finns ett förhållande 

mellan det utrymme en viss fråga får i medier och hur viktig allmänheten tycker att frågan är. 

Med andra ord tycker allmänheten att det som är viktigt är det som medier tycker är viktigt. 

Till skillnad mot agenda-setting är framing en metod för att beskriva hur problem rapporteras. 

Framing används ofta för att analysera handlingsplaner och de aktörer som är aktiva i 

debatten och för att definiera sakfrågan. I medieanalyser förekommer två dimensioner av 

begreppet. Dels hur vissa delar av frågan görs mer framträdande än andra, dels hur detta 

påverkar hur människor upplever och skapar sin verklighet (Jönsson, 2011).   

 

Många miljöproblem är komplexa och präglas av vetenskaplig osäkerhet. Forskning har visat 

att när risker är både komplexa och osäkra tenderar människor att vända sig till medier för att 

få förståelse för problemet. På så sätt bidrar medier och journalister till att rama in vad som är 

säker och osäker kunskap. Eftersom det inte finns några garantier för att medier rapporterar 

om de risker som forskare anser vara mest problematiska kan det finnas motsägelser i hur 

medier och forskare framställer en risk. En annan aspekt av osäkra vetenskapliga resultat är 

att medier tenderar till att popularisera vetenskapliga forskningsresultat vilket i sig innebär att 

frågan görs mindre komplex och att endast enkla orsaker och förklaringar ges. Hur medier 

väljer att framställa och rama in ett problem (framing) är således förknippat med risker och 

osäkerhet. Medier kan i hög grad påverka vad som anses vara ett viktigt problem och vad som 

definieras som en risk (Jönsson, 2011).   
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Det finns olika sätt att uppfatta och definiera risker även inom forskarvärlden. Dels kan man 

ha ett objektivistiskt perspektiv på risker, dels kan man ha ett konstruktivistiskt riskperspektiv. 

Enligt ett objektivistiskt riskperspektiv är tekniska riskbedömningar objektiva avbilder av 

företeelser som kommer att påverka människor på det beräknade sättet oberoende av 

värderingar hos inblandade analytiker. Ett konstruktivistiskt riskperspektiv innebär att risker 

är socialt och kulturellt konstruerade. Följaktligen anses inte riskbedömningar vara oberoende 

av värderingar och intressen (Klinke och Renn, 2002). För att få en övergripande bild av 

riskperception behövs det båda perspektiven kombineras (Williamson och Weyman, 2005). 

Att endast fokusera på ett av perspektiven kan medföra att viktiga aspekter av en risk inte tas i 

beaktande (Klinke och Renn, 2002). 

 

Hantering av risker 
 

Renn definierar risk governance (riskstyrning, riskhantering) som helheten av alla de aktörer, 

regler, konventioner, processer och mekanismer som påverkar hur information om relevanta 

risker samlas in, analyseras och kommuniceras, och hur beslut fattas. Vidare menar Renn att 

riskhantering är särskilt viktig i de fall då det inte bara är en myndighet som ska fatta ett 

beslut utan där speciella förhållande kring den aktuella risken kräver samarbete och 

koordination mellan en rad olika intressenter. Kontextuella faktorer är viktiga för 

riskhanteringens utfall. Institutionella arrangemang, politisk kultur och riskperception är 

exempel på sådana faktorer. Riskperception påverkar uppfyllelsen av politiskt satta mål (Renn, 

2008).  

 

Riskperception har en viktig roll för resultatet och genomförandet av olika handlingsplaner. 

Renn (2008) menar att det kan vara lika viktigt att ta hänsyn till allmänhetens uppfattningar 

om en risk som till experters kunskap om risken när en handlingsplan ska utarbetas. Detta 

innebär att det kring politiska processer behöver inrättas system för att fånga upp feedback 

från samhället för att möjliggöra beslutsfattande om riskåtgärder. Enander (2010) beskriver 

vikten av att göra allmänheten delaktiga i beslut. Allmänhetens uppfattningar är särskilt 

viktiga att ta hänsyn till vad gäller avvägning av vad som är acceptabelt eller ej, val av olika 

kriterier och strategier för hantering av osäkerheter. 

 

Vid beslut för hur risker ska hanteras är det speciellt följande tre utmaningar som 

beslutsfattare ställs inför: komplexitet, osäkerhet och tvetydighet. Komplexitet uppstår när 

flera olika aktörer är inblandade och samverkar i en händelses orsak och samband. För att 

kunna hantera ett sådant förhållande krävs förfinade modeller. Osäkerhet i kunskap om 

orsakskedjan minskar förtroendet för det samma. Därför är det av stor vikt att beslutsfattare 

beaktar osäkerheter i både fördelar och risker. Tvetydighet kan uppstå när olika aktörer 

värderar orsak och verkan olika. Tvetydighetens inverkan på riskhantering innebär att det kan 

vara svårt att förena olika forskningsresultat och åsikter kring dessa, vilket kan leda till 

svårigheter att uppnå konsensus kring ett beslut (Renn, 2008).   

 

Riskhantering påverkas av en rad olika faktorer och kan inte existera i ett vakuum. 

Riskhanteringsprocessen kan inte heller fungera på samma sätt i olika situationer och 

institutioner. Därför måste processen kunna anpassas efter de speciella förutsättningar som 

råder kring en viss situation. Renn har identifierat följande dimensioner av kontexten kring en 

risk som påverkar riskhanteringsprocessen: organisationskapacitet, politisk och reglerande 

kultur, aktörsnätverk samt socialt klimat och riskkultur. Organisationskapaciteten syftar till de 

olika nivåer och grupper inom en organisation som har ansvar för att hantera en viss risk. 
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Olika länder har olika politiska och reglerande kulturer vilket påverkar infallsvinkeln till hur 

risken ska hanteras. Nationell kultur, politisk tradition och sociala normer gör att 

förvaltningsbeslut tar en viss riktning. I fråga om riskhantering finns det inget globalt och 

gemensamt hanteringsförfarande. I vissa länder hanteras beslutsfattandet genom en vertikal 

organisation (top-down) och i andra länder sker beslutsfattandet genom en horisontell 

organisation som är mer inkluderande. Nätverket av aktörer ser olika ut beroende på risken. 

Nationella, regionala och lokala myndigheter, NGO:s, medier, näringsliv och allmänhet är 

alla exempel på aktörer som kan ingå i nätverket. Dessa aktörer har uppfattningar kring hur 

allvarlig risken är samt hur accepterad den är och därför är det viktigt att kommunikation sker 

mellan alla inblandade aktörer för att kunna fatta ett välgrundat beslut kring hur risken ska 

hanteras. Det sociala klimatet och riskkulturen kan påverka hur beslutet tas emot, t.ex. i fråga 

om hur ett beslut anses vara rättvist, lämpligt och genomförbart. Dessa uppfattningar kommer 

också att påverka uppfyllelsen av hanteringsbeslutet (Renn, 2008). 

 

Förståelse för de vetenskapliga osäkerheterna som finns kring en risk är viktigt som underlag 

för beslutsfattande. Men osäkerheter behöver inte alltid innebära något dåligt utan kan också 

underlätta beslutsprocessen eftersom ett förhandlingsutrymme skapas (Öberg, 2009).  

 

Det moderna samhället är beroende av vetenskaplig kunskap och expertsystem. Dagens risker 

kräver vetenskaplig kunskap för att bli förstådda. Forskarsamhället kan därför ses som den 

primära institutionen där det finns kunskap om risker. Trots detta ignorerar många människor 

vetenskapliga bevis för att något är skadligt eller utgör en risk (Lidskog, 1996).  

En betydelsefull aspekt av riskhanteringsprocessen är mötet mellan den vetenskapliga världen 

och den politiska världen. Dessa världar har olika syn på vad som är sanning och uttrycker 

risker och osäkerheter på olika sätt. Vetenskapen vill öka kunskapen genom att bygga vidare 

på vad som tidigare är känt. Osäkerheter i forskningen kan därför få stora konsekvenser för 

kommande forskning. För beslutsfattare är fokus däremot på att adressera problem och 

utmaningar i realtid. Ibland prioriteras därför handling framför kunskap. Konkret kan 

skillnaderna innebära att vetenskap och beslutsfattandet följer olika principer, att forskare inte 

kan förse beslutsfattare med den information de behöver för forskarna har misslyckats med att 

rikta in forskningen på lämpliga fenomen, osäkerheter beskrivs inte alls om de är svåra att 

kvantifiera samt att diskussioner om standarder ibland kan maskera en diskussion om 

individuella värderingar. Dessa skillnader innebär att det är viktigt att kommunikationen 

mellan forskare och beslutsfattare fungerar på ett bra sätt (Kinzig och Starrett, 2003). 
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