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Ekologisk kompensation är ett verktyg som kan användas för att skydda eller återskapa natur 

som påverkas negativt i samband med exploatering. Bristen på lämplig mark att tillgå vid 

kompensation är ett dilemma många ofta står inför, ineffektiva processer är ett annat. En lösning 

på detta kan vara kompensationspooler – ett koncept där markägare avsätter ytor och skapar 

naturvärden som sedan säljs till den som behöver kompensera. Nackdelen kan vara att ytan ofta 

ligger långt bort, vilket står i motsättning till den generella principen om att kompensera så nära 

exploateringsområdet som möjligt. Även om kompensation genom en kompensationspool 

fördelaktigt kan ske i ett landskapsperspektiv, riskerar de småskaliga och lokala sociala värdena 

att gå förlorade för personerna som bor i området. 

I den statliga utredningen om ekologisk kompensation (SOU 2017:34) föreslås bland annat 

försöksverksamheter med kompensationspooler. Denna studie inriktar sig på två frågor; 1) vad 

skrivs i de kommunala remissvaren om kompensationspooler och sociala värden? och 2) vad 

tycker kommunala tjänstepersoner kring detta ämne? Den första frågan besvaras av en 

innehållsanalys och den andra av djupintervjuer. Resultaten visar en spridning i åsikter, vilket 

möjligen kan förklaras av att kommunerna har olika arbetssätt för ekologisk kompensation. 

Resultaten ger inte ett entydigt svar på om konceptet med kompensationspooler är förenligt med 

kompensation av sociala värden, men troligen blir det svårt med tanke på avstånd mellan 

exploateringsområde och plats för kompensation. Detta problem skulle kunna lösas genom en 

uppdelning av kompensation av sociala och ekologiska värden, där sociala värden kompenseras 

på lokal nivå i stället för landskapsnivå. 
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1. Inledning 
Ekologisk kompensation är ett verktyg som kan användas för att bevara och förbättra biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster då negativ påverkan på naturen sker i samband med 

exploatering. Grundprincipen lyder att den som exploaterar ett område ska kompensera för 

eventuella skadade naturmiljöer, genom att skapa nya värden eller skydda befintliga. I dagsläget 

används detta verktyg i Sverige i begränsad omfattning då det saknas ett lagstöd för en stor del 

av den kompensation som sker, liksom avsaknad av ett standardiserat arbetssätt. Det forskas 

aktivt inom ämnet, med en målsättning om att i större utsträckning integrera ekologisk 

kompensation i fysisk planering. 

För att förenkla och effektivisera arbetet med ekologisk kompensation, och lösa bristen på 

tillgänglig mark att använda för kompensation, använder sig vissa länder (exempelvis Tyskland 

och USA) av så kallade kompensationspooler. Konceptet innebär att markägare avsätter ytor 

där naturvärden skapas, och säljer sedan dessa till exploatörer som behöver kompensera. 

Principen om att kompensera så nära det exploaterade området kan försvåras vid användandet 

av kompensationspooler. Det gäller i synnerhet sociala värden som oftast har en tät koppling 

till de boende i området, och riskerar att gå förlorade om platsen för kompensation ligger långt 

bort.  

2017 presenterades en utredning (SOU 2017:34) om ekologisk kompensation på uppdrag av 

regeringen, där det bland annat föreslogs att kompensationspooler skulle testas som 

försöksverksamheter i tre län i Sverige. Förslaget har i skrivande stund inte genomförts eftersom 

någon proposition inte lagts fram i riksdagen. Jag vill med min studie undersöka möjligheten 

att kompensera för sociala värden med en kompensationspool, och jag hoppas kunna bidra med 

användbar kunskap inför vidare forskning och eventuella försöksverksamheter. 

Mitt intresse för ämnet väcktes när jag hösten 2021 lyssnade på slutseminariet för ett 

forskningsprojekt kallat MuniComp. Projektet syftade till att undersöka förutsättningarna att 

tillämpa ekologisk kompensation i det kommunala planarbetet. Den här studiens kommunala 

perspektiv baseras på att det i dagsläget främst är planerare som arbetar med ekologisk 

kompensation, och att det kommunala planmonopolet styr mark- och vattenanvändningen. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för om konceptet med kompensationspooler kan 

förenas med kompensation av sociala värden vid exploatering, och hur kommunerna ser på 

denna fråga. 

1.2 Frågeställningar 
Studien är inriktad på följande frågeställningar 

• Vilka synpunkter kring kompensationspooler och sociala värden framkom i de 

remissvar som tillfrågade kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

lämnade in på SOU 2017:34? 

• Vilken syn på kompensationspooler och möjliga effekter på sociala värden har 

kommunala tjänstepersoner med flerårig erfarenhet av att tillämpa ekologisk 

kompensation i fysisk planering? 
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2. Bakgrund 
Följande avsnitt ger inledningsvis en översiktlig presentation av studiens teoretiska ramverk. I 

Sverige pågår arbetet för en hållbar miljö ständigt, och en uppsjö av styrande och vägledande 

mål och riktlinjer säger hur vi ska nå en långsiktig hållbarhet ur en social, ekologisk och 

ekonomisk aspekt. De svenska miljömålen är grunden för det strategiska miljöarbetet och har 

ett övergripande fokus på nationell nivå (Sveriges miljömål 2020a). Den europeiska 

landskapskonventionen kan ses som en inspiration för ett helhetsperspektiv och fyller ingen 

laglig funktion i sig, men Sverige har förbundit sig att arbeta verkande för att uppnå dess 

intentioner (Boverket 2021a). Enligt forskning är naturen en viktig del i människans liv och 

regelbunden utevistelse har många fördelar. Fysisk aktivitet främjar en bättre hälsa, naturen är 

en mötesplats för social interaktion och rekreation möjliggör återhämtning och avkoppling. 

Listan över de värden naturen ger oss kan göras lång och stödjer konstaterandet att naturen 

spelar en central roll för vår hälsa (Folkhälsomyndigheten 2021). 

Efter presentationen följer en beskrivning av de centrala begreppen sociala värden, ekologisk 

kompensation och kompensationspooler, samt en redogörelse för utredningen om ekologisk 

kompensation SOU 2017:34. Slutligen presenteras en överblick av forskningsläget om sociala 

värden kopplat till användandet av ekologisk kompensation och kompensationspooler. 

2.1 Europeiska landskapskonventionen 
Den europeiska landskapskonventionen upprättades i Florens år 2000. Medlemsstater som 

undertecknar konventionen står bakom flertalet gemensamma värderingar, mål och ambitioner 

kopplade till hållbar landskapsutveckling (Europarådet 2000). I kapitel 1 av konventionen 

presenteras sex begreppsdefinitioner och följande tre har en koppling till den här studien: 

• Landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 

resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer 

• Landskapspolitik: berörda myndigheters utformning av generella principer, strategier 

och riktlinjer som gör det möjligt att vidta särskilda åtgärder i syfte att skydda, förvalta 

och planera landskap 

• Landskapsplanering: kraftfulla framtidsinriktade åtgärder för att förbättra, återställa 

eller skapa landskap 

Medlemsländerna har förbundit sig att arbeta med ett antal allmänna åtgärder. Bland annat 

genom att driva en landskapspolitik utformad av berörda aktörer med fokus på skydd, 

förvaltning och planering av landskap, och att integrera landskapsfrågor i samtliga politiska 

områden som på något sätt berör landskap. Medlemsländerna har också en plikt att upprätta 

verktyg som syftar till att skydda, förvalta och/eller planera landskap. Det är upp till varje 

medlemsland att utforma strategier för genomförandet (Europarådet 2000).  

Den europeiska landskapskonventionen ratificerades i Sverige år 2011, vilket innebär att 

Sverige är bundna till att implementera konventionens syfte i både lagstiftning och politik. 

Landskapsrelaterade åtgärder ska göras med en helhetssyn och på ett demokratiskt sätt med en 

medborgerlig förankring. Alla typer av landskap innefattas och det är främst myndigheter och 

kommuner som bär ansvaret för en implementering av konventionen. Sedan ratificeringen har 

ingen lagändring skett, utan det nuvarande arbetet anses tillräckligt i enlighet med 

konventionens innebörd (Boverket 2021a). 
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Enligt Boverket (2021a) är översiktsplaneringen ett verktyg att arbeta med 

landskapskonventionen. Kopplingar till relevanta mål och strategier kan utarbetas i det 

kommunala planarbetet, med en betoning på landskapssammanhang. Att medborgare dessutom 

har möjlighet att påverka planerna, knyter an till den demokratiska aspekten av konventionen. 

Den fysiska planeringen är förvisso ett verktyg i sig, men bjuder också till möjligheter för fler, 

mer konkreta styrmedel som andra planer och redskap. 

Min studie om ekologisk kompensation och kompensationspooler har dels stöd i 

landskapskonventionens särskilda fokus på människan och sociala värden. Dels finns en 

koppling till konventionens mål om att utveckla verktyg för att nå en hållbar 

landskapsutveckling, där ekologisk kompensation och kompensationspooler kan vara ett 

exempel på ett sådant verktyg. 

2.2 Miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv 

Sveriges miljömålssystem antogs av riksdagen 1999. Det övergripande målet 

(generationsmålet) är att lämna över en hållbar värld till kommande generationer, vilket ska 

uppnås med hjälp av 16 miljökvalitetsmål (miljömålen), och ett antal preciserande mål 

(etappmål) som ska underlätta arbetet i att nå miljömålen. Miljömålen är en central 

utgångspunkt på nationell, regional och kommunal nivå och Sveriges myndigheter har det 

yttersta ansvaret för uppföljning och utvärdering. Kommunerna gör ett viktigt arbete med att 

koppla planarbetet till miljömålen (Sveriges miljömål 2020b). 

Ett miljömål som fokuserar på människan och naturen är God bebyggd miljö. Den bebyggda 

miljön ska vara klimat- och miljöanpassad och tillgodose behoven för natur och kultur med en 

långsiktig hållbarhet (Sveriges miljömål 2018b). Regeringen har fastställt tio preciseringar av 

målet, relevant i detta sammanhang är framför allt Hållbar samhällsplanering och Natur- och 

grönområden. Kort förklarat ska bebyggd miljö planeras utifrån sociala, ekologiska och 

ekonomiska behov, och alla människor har rätt till lättillgänglig grönska i sin närhet. 

Etappmålet Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer fastslår att 

kommuner ska ta vara på grönytor i planarbetet. Målsättningen är att nå målet år 2025. I 

dagsläget erbjuds flertalet vägledningar framtagna av bland annat Boverket och länsstyrelser, 

som kommunerna kan välja att använda (Sveriges miljömål 2021c). 

Att sträva efter en god bebyggd miljö är av stor vikt. I takt med att befolkningen ökar, ökar 

också andelen mark som behöver tas i anspråk. Inte sällan är det grönytor som bebyggs när 

städer förtätas, samtidigt som behovet av grönytor växer desto fler vi blir. Miljömålet God 

bebyggd miljö styr exploatering i rätt riktning, där en effektiv fysisk planering är ett av de 

viktigaste verktygen (Sveriges miljömål 2021b). 

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv syftar till att biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska 

bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Samhället har förändrats i takt med utveckling och detta 

påverkar våra arter, vars livsmiljöer förändras eller försvinner. Sveriges miljömål (2018a) 

beskriver att preciseringen Tätortsnära natur i stora drag innebär att tätortsnära grönytor ska 

vara en fortsatt tillgång för människan. Preciseringen Grön infrastruktur hjälper oss att undvika 

en fragmentering av värdefulla naturvärden- och miljöer och bevara biologisk mångfald 

fördelat över hela landskapet. 

Ekosystemtjänster är viktiga för våra samhällen. Dessa grundar sig på en rik biologisk 

mångfald, som idag är hotad av utnyttjandet av ändliga resurser. Förändrad markanvändning 
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sätter press på ekosystemen och för att värna dessa krävs en omställning. Naturvårdsverket är 

ansvarig myndighet för Ett rikt växt- och djurliv (Sveriges miljömål 2021a), och de anser att 

tillämpning av ekologisk kompensation i den kommunala planeringen kan vara ett viktigt bidrag 

i miljömålsarbetet (Naturvårdsverket 2016). 

2.3 Naturens roll för människans välbefinnande 
Forskning visar på att naturen bidrar till vårt välmående. Enligt Capaldi, Dopko, Nisbet, 

Passmore och Zelenski (2015) bottnar det i tre teorier: biofilihypotesen, teorin om mental 

återhämtning och naturen som stressminskande. Författarna förklarar att biofili innebär att vi 

sedan urminnes tider har ett behov av naturen; till exempel hämtade människan mat och vatten 

ute i det vilda, använde solen för att förutspå vädret och landskapet för att navigera. Denna 

kontakt är djupt rotad och det kan ses som ett biologiskt arv att naturen är en del av oss alla. De 

klargör att enligt teorin om mental återhämtning ses naturen som återhämtande – en kravlös 

plats där människan kan slappna av och hämta kraft. Vidare skriver Capaldi et al. (2015) att 

studier visar att vi bland annat kan prestera bättre efter att ha vistats i naturen, och denna teori 

om naturen som stressminskande har stöd i forskningen långt tillbaka. Genom att vara i 

natursköna miljöer kan stressnivåerna minska automatiskt, och god tillgång till nära natur kan 

även verka förebyggande mot höga stressnivåer. 

Statens folkhälsoinstitut publicerade år 2009 en vägledning om grönområden, särskilt riktad till 

planerare, för bedömning av närhet och attraktivitet för en bättre hälsa. En aspekt som lyfts 

fram är närheten till naturen, där forskning visar att 300 meter är den ungefärliga gränsen för 

hur långt bort ett grönområde kan ligga för att bli regelbundet nyttjat. Särskilt viktig är närheten 

för utsatta individer eller grupper, som exempelvis barn, äldre eller sjuka (Statens 

folkhälsoinstitut 2009).  

Det är även ett politiskt mål att bevara grönområden lättillgängliga för människan. Detta går 

bland annat att läsa i regeringens skrivelse från 2017 (Skr. 2017/18:230) om hållbar 

stadsutveckling, där det lyfts fram att grönområden, såväl i tätorter som på landsbygder, är ett 

betydelsefullt bidrag till människans välbefinnande. Dessa områden bör kommuner därför 

utveckla och bevara med hjälp av planarbetet, och med utgångspunkten att de ska vara 

tillgängliga för alla grupper av människor. 

2.3.1 Naturens sociala värden – en begreppsdefinition  

Naturen erbjuder en mångfald av sociala värden och en sammanställning av dessa anses 

omöjligt. Dessutom varierar uppfattningen om vad som är ett värde eller en nytta för varje 

enskild individ världen över, vilket gör ämnet ännu mer komplext (Bas, Calvet, Jacob och 

Vaissiere 2016). 

Inte bara internationellt utan även i Sverige förekommer olika begrepp och definitioner: 

• Skogsstyrelsen definierar skogens sociala värden som sådana människan skapar när hon 

vistas i naturen: ”Skogens sociala värden är de värden som skapas av människors 

upplevelser. De är en viktig resurs för samhället när det gäller människors 

välbefinnande, hälsa, boende/livsmiljö, regional utveckling och turism.” 

(Skogsstyrelsen 2021). 

 

• Boverket har, tillsammans med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 

Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och 
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Landsting, drivit ett projekt kallat Landskapets upplevelsevärden – vilka är de och var 

finns de?. I rapporten från 2007 identifierades fyra upplevelsevärden i naturen kopplat 

till välbefinnande; ostördhet, naturpräglad miljö, återhämtning och trygghet. Boverket 

(2007) identifierar dessa värden som nyttor, tjänster och upplevelser framkomna utifrån 

människans behov och synsätt på naturen, och kan ses som en sammanfattning av flera 

olika kvaliteter naturen ger oss. 

 

• Begreppet kulturella ekosystemtjänster innefattar förenklat de nyttor människan erhåller 

av ekosystem, kopplat till välbefinnande. Boverket (2021b) definierar begreppet som: 

”Kulturella tjänster är alla typer av immateriella funktioner som naturen 

tillhandahåller. Exempel är olika upplevelsevärden, naturens betydelse för människors 

hälsa och kognitiva utveckling, rekreation och estetiska värden.”  

Kulturella ekosystemtjänster och dess innebörd ligger nära de värden denna studie undersöker. 

I studien används begreppet sociala värden och syftar till immateriella värden i form av olika 

nyttor och upplevelser. Då det saknas en specifik definition av naturens sociala värden i svensk 

litteratur är studiens definition inte helt strikt, men begreppet sociala värden används då det ofta 

förekommer i relevant litteratur. I vetenskaplig litteratur (till exempel Stålhammar 2021) 

uttrycks det att naturens sociala värden och dess egenskaper associerar till innebörden av 

kulturella ekosystemtjänster, eftersom ett socialt värde är immateriellt och svårt att värdera 

såväl monetärt som kvantitativt. 

2.4 Verktyget ekologisk kompensation 
I särskilt värdefulla områden, som exempelvis naturreservat eller andra skyddade områden, 

krävs ekologisk kompensation enligt miljöbalken (Boverket 2018). Denna studie fokuserar på 

frivillig ekologisk kompensation i vardagslandskapet, som idag blir allt vanligare i 

kommunerna.  

När mark tas i anspråk riskerar naturmiljöer eller arter att påverkas negativt. Ekosystem kan 

störas, vilket gör att dess nyttor och funktioner minskar (Naturvårdsverket u.å.). Enligt Polluter 

Pays Principle, som har stöd i EU:s miljöpolitik, är det internationellt vedertaget att vid sådan 

påverkan ska skadegöraren gottgöra för de värden som skadas eller går förlorade. Ekologisk 

kompensation har en stark koppling till denna princip, men eftersom lagstöd saknas kan krav 

på kompensation inte alltid ställas på den som orsakar miljöskada (Naturvårdsverket 2016).   

Ofta tillämpas den så kallade skadelindringshierarkin (se tabell 1). Det första steget i denna 

hierarki, enligt den internationella standarden för ekologisk kompensation BBOP (2012), är att 

försöka att undvika skada. Detta kan exempelvis göras genom att välja en annan plats. I det 

andra steget minimeras skadan genom att vidta olika skyddsåtgärder. I det tredje steget 

görs återställningsåtgärder där den negativa påverkan restaureras, genom att återskapa 

liknande värden inom området. Kompensation tillämpas i det fjärde och sista steget, då 

förlorade värden ersätts på annan plats. Kompensation är alltså en sista utväg, när försök i de 

tidigare stegen inte anses tillräckligt.  

Boverket (2018) beskriver skadelindringshierarkin något annorlunda, där det tredje steget 

kallas att utjämna, vilket innebär att återskapa värdet nära i plats. Det fjärde steget benämns 

ersätta och innebär att åtgärder sker på annan plats eller med ett annat värde. Skärbäcks 

(2015) balanseringsprincip, som är en kompensationsmodell där skadelindringshierarkin 

ingår, skiljer sig något och kan anses aningen striktare. Användandet av 
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skadelindringshierarkin förekommer i olika former i det kommunala arbetet med ekologisk 

kompensation (Jönsson et al. 2021). 

Tabell 1. Jämförelse över skadelindringshierarkin och balanseringsprincipen. Källa: Tabell 1 i Jönsson et al. 

(2021). Ekologisk kompensation som styrmedel i kommunal planering. Naturvårdsverket, Rapport 6992. 

Steg  Skadelindringshierarkin 
enligt BBOP (2012, 
översatt från engelska) 

Skadelindringshierarkin 
enligt Boverket (2018) 

Balanseringsprincipen 
enligt Skärbäck (2015) 

1 Undvika: Noggrann 

lokalisering av infrastrukturen 

i tid och rum för att helt 

undvika negativ påverkan på 

specifika värden. 

Undvika: Välja annan plats, 

skyddsåtgärder, 

förstärkningsåtgärder. 

Undvika: Ändra den fysiska 

lokaliseringen eller storleken, men 

också att överge exploateringen. 

2 Minimera: Reducera 

varaktighet, intensitet och/eller 

utbredning av negativ 

påverkan. 

Minimera: Skydds- och 

förstärkningsåtgärder. 

Minimera: Justera exploateringens 

läge och utbredning på platsen. 

3 Restaurera: Återställ 

degraderade ekosystem eller 

återskapa förlorade ekosystem 

till följd av ingreppet. 

Utjämna: Återskapa värdet i 

närområdet, vissa 

förstärkningsåtgärder. 

Utjämna: Reparera skadorna på 

naturen på samma plats. 

4 Kompensera: T.ex. 

restaurering av degraderade 

habitat, avbruten degradering, 

undvikande av risker, skydd av 

områden med överhängande 

eller förutsedd förlust av 

biodiversitet. 

Ersätta: Åtgärder på annan 

plats eller av annat värde. 

Ersätta: Nya åtgärder genomförs 

som ersätter skadorna på en viss 

natur (resursfunktion) med 

förbättringar av annan natur 

(resursfunktioner) på samma 

plats. Alternativt kan förbättringar 

genomföras på annan plats, 

utanför exploateringsområdet, 

men helst i samma 

landskapsfunktionella 

sammanhang så nära ingreppet 

som möjligt. 

 

Den internationella standarden för ekologisk kompensation enligt BBOP (2012) innefattar tio 

principer. Följande principer berör den här studien: 

• Princip 3: Kompensation ska ske i ett landskapssammanhang 

Kompensation i en rumslig kontext ska ha ett landskapsperspektiv, vilket innebär att man ska 

ta hänsyn till ekosystemtjänster i ett större sammanhang. Platsen för kompensation ska väljas 

ut efter var åtgärden gör bäst nytta och såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter 

ska vägas in. 

• Princip 7: Kompensationsåtgärder ska ske rättvist med hänsyn till människan 

Lokalsamhällen och sårbara grupper ska visas särskild hänsyn till vid kompensationsåtgärder. 

Berörda parter ska alltid involveras och åtgärderna för kompensation ska ske rättvist, 

transparent och genomtänkt. Den mänskliga aspekten, såsom sociala värden, ska vägas in vid 

kompensationsarbetet. 

I det fall kompensation är aktuellt kan utformningen se olika ut beroende på vilket värde som 

berörs och platsens egenskaper. Valet av värde står mellan in-kind och out-of-kind, där in-kind 

oftast är att föredra. Det innebär att det förlorade värdet ersätts med samma typ av värde till 
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skillnad från out-of-kind, då ett annat värde skapas. Valet av plats är antingen on-site eller off-

site, det vill säga på/nära exploateringsområdet eller längre bort (Jönsson et al. 2021). Genom 

att använda sig av olika beräkningsmodeller kan man bedöma förlusten av ett värde och vinsten 

kompensationen ger. Ett värde kan värderas kvantitativt, semi-kvantitativt eller monetärt. 

Värderingen kan sedan vara till hjälp i utformningen av kompensationsåtgärden (Söderqvist 

2021). 

Från att enbart ha kompenserat för biologisk mångfald ses idag även ekosystemtjänster lika 

värdefulla att bevara. Att inkludera ekosystemtjänster öppnar för den mänskliga aspekten, 

eftersom inte enbart ekologiska värden utan även sociala kopplingar till dessa bör tas med i 

arbetet med kompensation (Bas et al. 2016). Sammanfattat syftar ekologisk kompensation till 

att minimera skada på naturen, förbättra livsmiljöer för växt- och djurarter och säkerställa 

robusta och levererande ekosystemtjänster. Det är i enlighet med vissa svenska miljömål, 

framför allt Ett rikt växt- och djurliv (Naturvårdsverket 2016). 

2.5 Konceptet kompensationspooler 
Kompensationspooler är ett system där markägare avsätter ytor för att skapa ekologiska värden 

eller miljöer, och sedan säljes dessa via en pool till exploatörer som behöver kompensera för 

någon form av miljöskada. Systemet tillämpas inte i Sverige idag, men det har gjorts ett antal 

studier med syftet att få fram kunskap om förutsättningarna för att etablera den här typen av 

kompensation (Enetjärn Natur AB 2015). Det bedöms finnas möjligheter att utveckla ett system 

för kompensationspooler. 

Den kompensation som vanligen görs i Sverige kallas direktkompensation, vilket innebär att 

kompensationsåtgärder utformas efter varje enskilt fall och att kompensationen ofta sker on-

site. Fördelarna med en kompensationspool, till skillnad från direktkompensation, kan vara 

många. Exempelvis skapas möjligheter för en enhetlig kompensationsmetod samtidigt som 

processen är smidig och kostnadseffektiv då värdena redan är skapade, eller 

kompensationsområden redan är förberedda. Dessutom finns potential för att skapa stora, 

sammanhängande områden med höga naturvärden som kanske gör mer nytta än små och 

spridda kompensationsåtgärder. Systemet öppnar för en ny marknad där ekonomiska incitament 

kan bidra till att markägare gör naturvårdande insatser på sin mark (Nordin et al. 2016). 

Nordin et al. (2016) uttrycker att en del utmaningar och nackdelar med kompensationspooler 

behöver lösas för att få ett väl fungerande system. Långsiktigt skydd och förvaltning behöver 

tryggas för att de skapade värdena inte ska gå förlorade. Finansiering och ansvarsfördelning är 

en annan utmaning. Uppföljning och en metod för mätning av värdena behövs för att veta om 

de insatser som utförs verkligen gör nytta. 

Internationellt finns ett antal etablerade system med kompensationspooler och exempelvis 

Tyskland är en av föregångarna. Systemet har där stöd i lagstiftningen, med fokus på enstaka 

ekologiska värden såväl som biologisk mångfald i ett landskapssammanhang. Sociala värden 

behandlas inte. Den övergripande lagstiftningen möjliggör för varje delstat att själv utforma 

bestämmelser för kompensation, varför systemen är många och varierade. Framför allt är 

tydliga regler och flera utpekade myndigheter som samverkar möjliggörande för ett lyckat 

system med kompensationspooler (Josefsson 2020). 
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Trots mångfalden av system för kompensationspooler har det utarbetats en standard som flera 

av de tyska delstaterna följer. Josefsson (2020) beskriver principerna enligt den tyska 

standarden: 

1) Kompensationspooler måste alltid förbättra ekologiska värden, dvs. inte nöja sig med 

den befintliga statusen 

2) Skydd för värdena och förvaltning ska långsiktigt säkras genom avtal, helst på minst 

25–30 år 

3) Effekterna av kompensationsåtgärder ska följas upp regelbundet och dokumenteras 

skriftligt 

4) Hänsyn ska tas till befintliga planer som rör landskap och natur 

5) Hög kvalitet ska säkras genom stöd från experter och konsulter 

Herberg, Hertzberg och Wende (2005) lyfter fram att en flexibilitet i kompensationsarbetet 

möjliggör ett brett användande av kompensationspooler, och att kompensationspoolerna i sig 

kan leda till en kvalitetssäkrad och bättre kompensation. De kan även i många fall lösa bristen 

på lämplig mark, samtidigt som ett svalt intresse bland markägare är en tydlig svag punkt. 

Sammantaget ses kompensationspooler som ett lyft för de som idag arbetar med ekologisk 

kompensation implementerad i fysisk planering.  

Även i USA finns kompensationspooler, fast med ett fokus på våtmarker. Konceptet kallas 

Wetland Mitigation Banking Program och syftar till att skapa, återskapa eller förbättra 

våtmarksområden som förstörs antingen vid exploatering eller inom jordbruket, genom en 

kompensationspool (USDA u.å.). Josefsson (2020) beskriver att genom systemet, som infördes 

på 1970-talet och har stöd i federal lagstiftning, är exploatörer skyldiga att följa 

skadelindringshierarkin vid ingrepp i våtmarksområden och vattendrag.  

Josefsson (2020) redogör för de krav som finns på en kompensationspool i USA: 

1) En områdesbeskrivning inkluderande ekologiska värden och utformning av 

kompensation  

2) Redogörelse över vilka faktorer som beaktades vid val av plats för kompensationsåtgärd 

3) Redogörelse för hur långsiktigt skydd och förvaltning säkrats för området 

4) En plan för tillsyn, inklusive vad som ska kontrolleras och hur det ska rapporteras 

5) Upplösning av kompensationspool efter alla värden på platsen är sålda 

2.6 Utredningen om ekologisk kompensation, SOU 2017:34 
Följande avsnitt sammanfattar resultatet av utredningen Ekologisk kompensation – Åtgärder för 

att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet 

av markexploatering tillgodoses om sociala värden kopplat till ekologisk kompensation och 

kompensationspooler (SOU 2017:34). 

I mars 2016 beslutade regeringen om en utredning gällande ekologisk kompensation. En grupp 

experter har arbetat med uppdraget att ”identifiera och föreslå åtgärder för att åstadkomma en 

effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större 

exploatering och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden” (SOU 2017:34, s. 15). Målet 

var att motverka förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

Utredningen kom fram till tre åtgärdsförslag: ändringar i lagstiftning till fördel för ett ökat 

användande av ekologisk kompensation, försöksverksamhet med kompensationspooler och 
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fortsatt forskning samt framtagning av vägledningar. Lagstiftning som berörs i utredningen är 

framför allt miljöbalken och PBL, men även väglagen, järnvägslagen, ellagen, 

kontinentalsockellagen och lagen om ekonomisk zon. Föreslagna ändringar förväntas leda till 

ett enkelt, effektivt och enhetligt användande av såväl frivillig som lagbunden kompensation. 

Förslaget om försöksverksamhet med kompensationspooler ansågs ha flera fördelar. Bland 

annat att tillgång till värden underlättar kompensation, att åtgärderna redan finns på plats och 

att ansvaret läggs hos en aktör med rätt kompetens. Försöksverksamheterna föreslogs ligga i 

Skåne, Stockholm och Västra Götaland där länsstyrelserna i samarbete med relevanta 

myndigheter och kommuner skulle arbeta fram ett upplägg med kompensationspooler. För att 

underlätta användandet av ekologisk kompensation föreslår utredningen också att särskilda 

vägledningar och handböcker ska tas fram. Ett förslag syftar till att Boverket och andra berörda 

myndigheter ska skapa en handbok för kompensering där ekosystemtjänster går förlorade i 

planlagda områden. Denna handbok ska ha ett särskilt fokus på sociala värden och kulturella 

ekosystemtjänster som exempelvis rekreation, friluftsliv, hälsa och sinnliga upplevelser. 

2.6.1 Vad säger utredningen om kompensationspooler? 

Kompensationspooler, eller internationella begrepp som exempelvis habitat banking, eco bank 

och compensation pools, är i Sverige ett relativt outforskat koncept. Utredningen använder 

följande definition: ”En förmedlare av kompensationsåtgärder, en förvaltare eller ägare av 

mark för kompensation. En kompensationspool kan utföra nödvändiga initiala restaurerings- 

och nyskapande åtgärder, samt kan ansvara för långsiktig skötsel av sådana marker. 

Omfattningen av vad en kompensationspool erbjuder varierar.” (SOU 2017:34, s. 27).  

Ett ökat användande av ekologisk kompensation leder till ett ökat krav på lämplig mark för 

åtgärder, och enligt utredningen kan kompensationspooler vara ett sätt att möta detta krav. 

Förutom fördelar såsom ett tids- och kostnadseffektivt arbete, uppstår även en marknad för 

affärsmöjligheter. De på förhand skapade värdena bildar en efterfrågan och blir en ekonomisk 

tillgång för markägare. De kompensationsvärden som ska skapas är inte bara naturvärden utan 

även sociala värden och kulturella ekosystemtjänster. Utredningen betonar särskilt det sociala 

perspektivet och människans koppling till naturen. 

Ett annat perspektiv som behandlas är landskapsperspektivet, som beskrivs vara den största 

fördelen med att kompensera via kompensationspooler eftersom det bidrar till lämpliga och 

sammanhängande områden med särskilda värden och miljöer. Större ytor pekas ut för 

naturvårdande insatser och kan innefattas i diverse planer som exempelvis översiktsplan och 

regionala planer. Således blir åtgärderna en del av ett större komplex och kan bidra till ett 

mervärde och en ökad ekologisk nytta. 

Förutsättningarna för att bygga upp en kompensationspool behöver vara tydligt definierade. 

Utredningen tar upp några väsentliga utgångspunkter: en gemensamt förankrad 

värderingsgrund, en tillsynsorganisation, ett långsiktigt skydd, en långsiktig förvaltning och en 

mötesplats för säljare och köpare. Tre faktorer för kompensering är tid, typ och plats, vilka inte 

alltid går att uppfylla samtidigt. Detta innebär en svårighet i bedömningen av lämplighet för en 

åtgärd och därmed förespråkas en viss flexibilitet i val av plats, typ av värde och givna 

tidsramar. 

Rent juridiskt bedöms det inte vara helt oproblematiskt att organisera en kompensationspool 

och utredningen föreslår ett antal olika typer av strukturer. Det kan vara en juridisk person med 

eller utan koppling till en kommun eller länsstyrelse, eller kan näringslivet skapa en 



14 
 

kompensationspool exempelvis i form av en stiftelse. Även privata markägare föreslås kunna 

ingå i en kompensationspool. 

2.6.2 Vad säger utredningen om sociala värden? 

Utredningen definierar inte sociala värden, men skriver att det ingår i begreppet kulturella 

ekosystemtjänster. Det lyfts fram att vid en kompensationsutredning ska indelningen av sociala 

värden göras enligt en sociotopkartering eller rekreationsanalys. Det betonas också att det är av 

vikt att se ett socialt värde som särskilt viktigt att kompensera, men det uttrycks en medvetenhet 

om att det inte alltid sker i dagsläget.  

Utredningen skiljer på ekologisk och social kompensation. ”I en eventuell försöksverksamhet 

med kompensationspooler vore det enligt utredningen intressant att se på dessa ur olika 

aspekter. Det vore t.ex. intressant att undersöka skillnader i fokus på biologisk mångfald, 

habitat, ekosystemtjänster av olika slag och sociala värden kopplade till olika naturtyper. 

Försök skulle kunna göras med att kompensera för vissa naturvärden på en plats och andra på 

andra platser. Exempelvis kan habitat kompenseras på en kompensationsplats och 

rekreationsmöjligheterna på en annan (förslagsvis närmare skadan). Ofta finns synergier, men 

ibland kan det vara en fördel att kompensera på olika ställen för att uppnå ett så högt värde 

som möjligt för en viss given en kostnad.” (SOU 2017:34, s. 160). Det nämns däremot inte hur 

detta skulle ske i praktiken. 

2.6.3 Remissvar 

Innan regeringen kan ta ställning till en utrednings förslag skickas det ut på en remissrunda, där 

berörda aktörer ges möjlighet att lämna synpunkter. Svaren ger en indikation på stödet för 

förslaget, och ger alltifrån allmänheten till myndigheter och kommuner möjligheten att säga 

vad de tycker (Miljödepartementet 2018). 

Utredningen skickades ut på remiss 2018 till bland annat länsstyrelser, kommuner, föreningar 

och näringsliv. Totalt 28 kommuner fick remissen och av dessa svarade 14 (se tabell 2). 10 

kommuner hade synpunkter som berör kompensationspooler och/eller sociala värden. Även 

förbundet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL; idag Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR)) svarade på remissen och är med i denna studie eftersom de representerar kommunerna. 

Samtliga remissvar är tillgängliga på regeringens hemsida. 

Tabell 2. Tabell över de kommuner som svarat på remissen på SOU 2017:34 

Kommun Är med i denna studie 

Enköping kommun                   

Gävle kommun             x 

Göteborgs stad                                  x 

Huddinge kommun                        x 

Järfälla kommun 

Kiruna kommun                             x 

Lomma kommun                            x 

Malmö stad                                  x 

Norrköpings kommun             x 

Oskarshamns kommun 

Stockholms stad             x 

Umeå kommun         x 

Uppsala kommun               x 

Växjö kommun x 
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2.7 Forskningsöversikt: ekologisk kompensation + sociala värden 
Generellt sett är det sällan de sociala värdena som gynnas av en kompensation eftersom störst 

fokus ligger på ekologiska värden (Bas et al 2016). Persson (2013) anser att ämnet är relevant 

att undersöka då landskapskonventionen belyser den sociala aspekten och betonar vikten av att 

bära med det mänskliga perspektivet i bevarandet och utvecklingen av landskapet.  

Vetenskapliga publikationer har berört frågan om sociala värden går att inkludera i ekologisk 

kompensation eller om en uppdelning av sådana värden och ekologiska bör göras. Till exempel 

Kotiaho och Moilanen (2018) menar att en uppdelning mellan biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster, där sociala värden inkluderas, kan förenkla kompensationsprocessen. 

Genom en nivåindelning, där biologisk mångfald eller ekologiska värden behandlas på ett 

regionalt eller nationellt plan, och ekosystemtjänster behandlas i ett mer lokalt perspektiv, kan 

kompensation bli mer gynnsamt för människan. 

Problematiken med att kompensera för sociala värden, som oftast är platsbundna och 

individuella, grundar sig mångt och mycket i valet av plats. Om platsen för en åtgärd ligger 

långt bort, förlorar de som nyttjat platsen tillgång till kompensationen (Kotiaho och Moilanen 

2018). Detta gäller för alla typer av sociala värden. Koh (2020) antyder att det i vissa fall kan 

leda till drastiska konsekvenser som exempelvis fattigdom, om ett socialt värde som folk livnär 

sig på försvinner. 

Baker, Bull, Griffiths och Milner-Gulland (2018) förklarar riskerna mer fördjupat. Människor 

i särskilt utsatta områden, och i synnerhet i låginkomstländer, har ofta ett stort behov av 

naturens resurser. Vissa grundar sin överlevnad på dessa, exempelvis i form av fiske och 

jordbruk, och blir per automatik utsatta om mark tas i anspråk och kompenseras för på en plats 

längre bort. Baker et al (2018) menar att genom att inkludera det mänskliga perspektivet 

minskar också sårbarheten hos dessa människor. 

Bekessy et al (2016) menar att vissa värden, som exempelvis platsbundna sociala värden, är 

omöjliga att kompensera på en annan plats. Komplexiteten med variationen av värden och 

tillhörande faktorer försvårar kompensationsarbetet och därför kan en uppdelning av ekologiska 

och sociala värden vara nödvändigt. Många forskare är alltså eniga om att frågan om lämpligt 

avstånd är komplicerad. Kompensering på plats är att föredra men inte alltid en möjlighet på 

grund av bristen på tillgång till mark (Kotiaho och Moilanen 2018).  

En annan problematik med sociala värden är att de är individuella och huruvida en person 

accepterar kompensationens utformning, exempelvis värde och plats, skiljer sig beroende på 

vem du frågar (Cole och Hasselström 2021). Studien av dessa författare grundas på en 

enkätundersökning, där resultaten visar att en större kompensationsyta föredras framför en 

mindre, särskilt om den nya platsen för kompensation ligger långt bort. Avståndet mellan 

exploateringsområde och kompensationsyta är viktigast när det gäller sociala värden, och 

mindre viktigt för de ekologiska. 

2.8 Forskningsöversikt: kompensationspooler + sociala värden 
Framför allt i USA har en problematik med sociala värden och användandet av 

kompensationspooler uppmärksammats. I tidigare diskussioner om för- och nackdelar har detta 

ämne oftast hamnat i skymundan men åtminstone en omfattande, empirisk studie har gjorts på 

kompensationspoolernas påverkan på människor (Ruhl och Salzman 2006). I studien förklaras 

det att anläggandet av nya våtmarker oftast sker ute på landsbygden och inte i de tätbebyggda 
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områdena där den ursprungliga våtmarken låg. Detta förklaras bland annat av markpriserna och 

ekonomiska incitament är till viss del styrande där såväl markägare, poolförvaltare och 

skadegörare ska spara eller tjäna pengar. Få verkar tänka på de ekonomiska och sociala effekter 

omlokaliseringen ger på människorna som ursprungligen nyttjat naturresurserna.  

Vidare visar studien att fördelningen av naturresurserna blir skev och ofördelaktig för 

människan vid användandet av kompensationspooler. Det är aldrig, eller sällan, samma 

människor som får ta del av kompensationen för skadan eller förlusten. Faktum är att det tycks 

oundvikligt att vissa personer, främst bland lokalbefolkningen, alltid står som förlorare. Att 

mäta och bedöma konsekvenserna är komplicerat, enligt Ruhl och Salzman (2006). De föreslår 

exempelvis vidare forskning på de socioekonomiska effekterna av kompensationspooler, och 

att med ekonomiska incitament locka poolförvaltare att välja kompensationsmarker närmare 

tätorterna. 

En annan amerikansk studie, av BenDor, Brozovic och Pallathucheril (2008), undersöker det 

rumsliga sambandet mellan kompensationspooler och människan. Många värden från naturen 

är platsbundna, i synnerhet sett ur det mänskliga perspektivet. Det exemplifieras genom att 

lokalbefolkningen kan drabbas negativt när en naturmiljö ska kompenseras på en annan plats 

långt bort (BenDor, Brozovic, och Pallathucheril 2008). Författarna föreslår att det vid 

kompensationsarbetet bör göras en analys som inte enbart innefattar ekologiska utan även 

sociala och ekonomiska konsekvenser vid kompensation genom en kompensationspool. Främst 

ska då det rumsliga sambandet, dvs. hur långt bort platsen för kompensation får ligga, 

undersökas.  

 

3. Material och metod 
Studien är uppbyggd på två metoder; en innehållsanalys av kommunernas och SKL:s remissvar 

på den statliga utredningen om ekologisk kompensation (SOU 2017:34) och djupintervjuer med 

tjänstepersoner från tre kommuner. 

Valet att låta SOU 2017:34 och remissvaren utgöra materialgrunden i min studie baseras på att 

det är den senaste och största utredningen i Sverige om ämnet. 2018 var ett stormigt år politiskt 

sett, vilket kan vara ett skäl till att utredningen ”lagts på is”. Trots att ingen proposition lagts 

fram i riksdagen, än, är det inte omöjligt att det kan komma att ske. Intresset för att arbeta med 

ekologisk kompensation är stort och ämnet är därmed mycket aktuellt. Det föll sig naturligt att 

välja ett kommunalt perspektiv på studien, och därmed rikta studiens metoder på kommuner, 

eftersom det är där arbetet med ekologisk kompensation till största del sker i praktiken. 

Deltagande kommuner i djupintervjuerna är Helsingborg, Lomma och Svedala. Samtliga är 

belägna i Skåne län och arbetar aktivt med kompensation enligt framtagna rutiner. Fredrik 

Bengtsson och Katia Lilja, kommunekologer, är informanter från Helsingborgs stad. I 

Helsingborg arbetar man sedan många år med balanseringsprincipen, med ett mål om att 

ekologiska och sociala värden inte får gå förlorade (Helsingborg u.å.). Helena Björn, 

miljöstrategiskt ansvarig, är informant från Lomma kommun. I Lomma har man också länge 

arbetat med miljökompensation, och pekar ut områden för kompensation i översiktsplanen. Där 

är det inskrivet att bortfall eller skada på natur i samband med exploatering ska balanseras 

(Lomma kommun 2011). Jeanette Widén Gabrielsson, planarkitekt, är informant från Svedala 
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kommun.  I Svedala arbetar man också med balanseringsprincipen enligt rutiner som är tydligt 

inarbetade i detaljplaneprocessen (Svedala kommun 2019). 

3.1 Innehållsanalys 
För att redogöra för vad som sägs om kompensationspooler och sociala värden i kommunernas 

(se tabell 2) och SKL:s remissvar valdes en metod kallad innehållsanalys. En innehållsanalys 

kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ, där den senare innebär att mäta eller räkna 

förekomsten av ett begrepp, tema eller liknande. För att få ett djup i studien valdes en kvalitativ 

metod, vilken öppnar för tolkningar av innehållet. 

En kvalitativ innehållsanalys kan utföras med olika tekniker, men tillvägagångssätten är 

liknande. Inledningsvis görs en eller flera läsningar av den analysenhet som valts. 

Analysenheten kan vara olika typer av skriftliga dokument. Analysen är gjord i fyra steg enligt 

en metodbeskrivning av Danielsson (2012), vilka beskrivs här: 

1) Från analysenheten plockas så kallade meningsenheter ut; ord eller meningar som berör 

de frågeställningar som ska undersökas 

2) Dessa enheter kodas sedan, vilket innebär att de får en etikett efter sitt innehåll. Koden 

är vanligen ett eller några enstaka ord 

3) Därefter sorteras koderna i olika beskrivande kategorier 

4) Slutligen bildas teman utifrån kategorierna, vilka representerar innehållet i 

analysenheten. Temana binder samman de olika kategorierna 

Danielsson (2012) beskriver att genom en induktiv teknik får texten tala fritt, och 

kodningsschemat upprättas efterhand efter den inledande genomläsningen. Motsatsen innebär 

att ett kodningsschema bestämt på förhand styr analysen, där teman, kategorier och koder redan 

är bestämda utifrån exempelvis tidigare forskning.  

3.1.1 Genomförandet av innehållsanalys på kommunernas remissvar på SOU 2017:34 

Remissvaren från kommunerna, liksom SKL, består av en PDF-fil. Svaren lästes igenom 

noggrant och därefter gjordes sökningar i dessa filer utifrån studiens frågeställningar om 

kompensationspooler och sociala värden. Då det förekommer olika begrepp för dessa ämnen 

gjordes flera olika sökningar; för sociala värden användes sökorden sociala värden, rekreation, 

rekreativa värden och kulturella ekosystemtjänster och förutom kompensationspool gjordes 

även en sökning på habitatbank. Olika ändelser testades också. 

Från sökresultaten plockades de så kallade meningsenheterna ut, och ett kodningsschema med 

citat tog form enligt den ovan nämnda induktiva tekniken. Dessa enheter var alltifrån en mening 

till ett helt stycke, och vid behov kortades citaten ner för att utesluta irrelevant material. Citaten 

kondenserades ner till koder, tex. bra förslag utifrån dess innebörd. Koderna i sin tur sorterades 

in under olika kategorier, tex. åsikt om kompensationspoolernas utformning för att slutligen 

generera ett tema, tex. positiv inställning. Det upprättades separata scheman för kommunsvaren 

och SKL. Kodningsschemana är indelade i olika tabeller (se Bilaga 1) utifrån ovan nämnda 

sökord. De delar som är gulmarkerade i schemana är citat som specifikt berör sociala värden 

kopplat till kompensationspooler. 

3.1.2 Kvalitet på kvalitativa studier 

För att bedöma kvaliteten på genomförandet och resultaten av analysen finns enligt Denscombe 

(2018) fyra kriterier att utgå från: trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. 

Det första kriteriet (1) innebär att reflektera över hur trovärdigt resultatet är och om det rättvist 



18 
 

förmedlar textens budskap, samt att forskningen utförts på ett godtyckligt sätt. Andra kriteriet 

(2) utgår från ett genomskinligt tillvägagångssätt där det tydligt framgår hur resultaten har 

uppkommit, och att förfarandet är detsamma oavsett forskare. Enligt det tredje kriteriet (3) kan 

man fråga sig om det är troligt att liknande forskning ger liknande resultat i andra studier, om 

resultatet är generaliserbart. Det fjärde och sista kriteriet (4) fokuserar på forskarens ”jag” och 

huruvida objektiva inslag förekommer i metoden och resultatet. 

Granskning av min innehållsanalys enligt de fyra kriterierna: 

1) Trovärdighet: Huruvida resultaten rättvist förmedlar kommunernas åsikter eller inte är 

svårt att avgöra. Jag har upprepade gånger läst och gjort tolkningar för att verkligen 

förstå vad som sägs. Processen har varit lång och det arbete jag lagt ner har nog lönat 

sig i form av en rättvis förmedling av åsikter och synpunkter. 

2) Pålitlighet: Min studie har följt beskrivet tillvägagångssätt enligt litteratur, utan 

avvikelser. Jag redogör för processen detaljerat och presenterar resultaten på ett 

transparent sätt utan efterhandskonstruktioner. 

3) Överförbarhet: Resultatet kan troligen inte anses generaliserbart på grund av det låga 

antalet svarande kommuner, totalt 14 av 290. Dessutom är de svenska kommunernas 

arbete med ekologisk kompensation väldigt varierat. Däremot är de svarande eniga om 

många punkter och tänker i samma banor om flertalet aspekter så det är inte omöjligt att 

liknande studier hade gett liknande resultat. 

4) Bekräftelsebarhet: Ett visst mått av ”jag” återspeglas nog i de flesta former av 

kvalitativa innehållsanalyser eftersom det är upp till forskaren att utföra 

tolkningsarbetet, vilket kan präglas av egna erfarenheter och åsikter. Då min 

bakgrundskunskap inom ämnet är liten och jag inte är bekant med remissvaren eller 

kommuners syn på ämnet sedan tidigare, tror jag att mina tolkningar inte är betydande 

färgade av mitt ”jag”. 

3.1.3 Metodkritik 

Å ena sidan är fördelarna med en kvalitativ innehållsanalys flera. Ofta utförs forskningen på 

detaljerat och verklighetsförankrat material, vilket gör att komplexa fenomen kan undersökas. 

Den tolkande tekniken öppnar för flera olika förklaringsmodeller beroende på vem forskaren är 

och hur tolkningarna görs. Detta innebär i sin tur att det finns en acceptans för tvetydigheter 

som sig bör när den verkliga världen undersöks (Denscombe 2018). Jag frågade mig själv ett 

antal gånger under analysarbetet om jag som enskild person skulle kunna göra en analys som 

representerar kommunernas åsikter om kompensationspooler och sociala värden. Det hade 

kanske varit enklare med en kvantitativ undersökning, men det hade troligen inte besvarat 

studiens frågeställning. Den tolkande processen ser jag i efterhand som rätt val och jag tror mitt 

neutrala förhållningssätt till ämnet har varit hjälpande. Däremot är det eventuellt av värde att 

det framgår hur många kommuner som tycker si och så, eftersom det säger en del om hur vanligt 

förekommande en viss åsikt är. Så på ett sätt hade en kvantitativ analys också varit intressant. 

Å andra sidan listar Denscombe (2018) ett antal nackdelar med metoden. Resultaten kan vara 

svåra att generalisera eftersom de ofta bygger på ett litet antal analysenheter och kanske inte är 

applicerbara på andra studier. Analysenheterna är som ovan nämnt ofta detaljrika och därför 

kan tidsåtgången bli ett problem om mycket material ska analyseras. Frågan om objektivitet är 

inte heller helt oproblematisk, samtidigt som jaget måste få en viss plats får det inte genomsyra 

tolkningarna för mycket. Min analysprocess var som tidigare nämnt inte ett engångsjobb utan 
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har gjorts i omgångar. Om remissvaren varit fler till antalet hade det varit än mer tidskrävande, 

men samtidigt hade kanske inte djupintervjuerna behövts. För att få ett generaliserbart resultat 

vore det dock önskvärt med fler remissvar. Om studien inte haft ett kommunalt fokus kunde 

remissvar från andra parter varit intressant att undersöka, för att jämföra skillnader och likheter 

bland synpunkterna. 

3.2 Djupintervju 
För att kunna besvara frågeställningen ”Vilken syn på kompensationspooler och möjliga 

effekter på sociala värden har kommunala tjänstepersoner med flerårig erfarenhet av att tillämpa 

ekologisk kompensation i fysisk planering?” genomfördes tre djupintervjuer. Dels eftersom 

remissvaren från kommunerna inte bedömdes ge en heltäckande bild, dels för att få en 

nyanserad skildring av erfarna tjänstepersoner genom den möjlighet till följdfrågor och 

diskussion som en intervju ger.  

Intervjuer anses lämpligt i småskaliga studier där forskaren strävar efter att gå mer på djupet 

och behöver privilegierad information från experter inom ämnet. Intervjuerna kan vara 

strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade och dessa klasser ger olika utrymme för 

diskussioner, flexibilitet och således resultat. De intervjuer som genomförs i studien är 

semistrukturerade, vilket innebär att forskaren på förhand skapar ett dokument med vissa frågor 

och/eller teman som är utgångspunkten vid intervjutillfället. Tekniken öppnar för ett friare 

samtal med diskussioner och nya frågor kan utvecklas utifrån deltagarens svar (Denscombe 

2018).  

3.2.1 Etik  

Vid forskning som rör människor måste det enligt lag ske utifrån vissa etiska krav (Dalen 

2015): 

1) Krav på samtycke: Deltagandet i intervjun måste ske frivilligt, utan yttre påtryckning. 

Ett informerat samtycke betyder att deltagaren på förhand är medveten om vad 

deltagandet innebär, detta sker vanligen via kontakt med personen innan 

intervjutillfället. Forskaren ska då på ett enkelt sätt redogöra för vad studien går ut på 

och deltagarens roll. 

2) Krav på information: Information om forskningen, som exempelvis syfte, metoder och 

annan övergripande information, ges ofta i samband med frågan om samtycke. Annan 

relevant information såsom ansvarig forskare och eventuella risker med studien ges 

också. Det är också klokt att meddela deltagaren att denne när som helst kan välja att 

avbryta sitt deltagande. 

3) Krav på konfidentialitet: Alla uppgifter om deltagare ska under hela 

forskningsprocessen, alltifrån förvaring till publicering, behandlas så att utomstående 

personer inte kan koppla information till en deltagare. Forskaren måste meddela 

deltagaren om att denne har rätt till att vara helt anonym. 

3.2.2 Genomförandet av djupintervjuer med kommunala tjänstepersoner 

Avgränsningen till kommunala tjänstepersoner med en flerårig erfarenhet av ekologisk 

kompensation ställde vissa krav på deltagaren och därför blev urvalet subjektivt, dvs. valda av 

forskaren för att passa till studiens ämne. Valet, som skedde i samråd med studiens handledare, 

grundades på dokumenterad erfarenhet från MuniComp 2021 (se delrapport 1 och 4:3). Enligt 

Denscombe (2018) passar ett subjektivt urval när forskaren behöver handplocka deltagare för 

att kunna uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna. 
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Via mailkontakt bokades digitala intervjuer in med de utvalda deltagarna. Valet att genomföra 

digitala intervjuer bottnar delvis i rådande Covid-19situation, och med hänsyn till 

smittspridning kändes det säkrare än att träffas fysiskt. Tidsfaktorn var också avgörande och 

digitala intervjuer är mer tidseffektivt än att resa till de olika arbetsplatserna. Veckan innan det 

inbokade mötet informerades deltagarna om etik och ämnen som kommer behandlas under 

intervjun, via mail. Dels för att säkerställa att deltagaren inte valt att avbryta sin medverkan, 

dels för att ge deltagaren en möjlighet att förbereda sig inför intervjun om så önskades.  

Genom den semistrukturerade metoden tilläts diskussioner vid intervjutillfället, vilket i sin tur 

ledde till andra funderingar som direkt kunde besvaras. I övrigt följdes den intervjuguide (se 

figur 1) som upprättats i förhand, för att säkerställa att frågor av vikt besvarades. Intervjuerna 

spelades in både med telefon och diktafon, i syftet att transkribera intervjuerna för efterarbete. 

 
Intervjuguide  

1. Vilken befattning har du inom din kommun? 

 

2. Kan du kort beskriva processen och kriterierna för kompensation av sociala värden enligt rutiner på 

din arbetsplats? 

- Skiljer de sig från rutinerna för kompensation av ekologiska värden? 

- Hur i så fall? 

 

3. Finns det några svårigheter eller utmaningar med kompensation av sociala värden? 

- Finns det några sociala värden som inte kan kompenseras överhuvudtaget? 

 

4. Hur skulle införandet av kompensationspooler påverka det nuvarande arbetet med kompensation av 

sociala värden i kommunen? 

- Kan kompensation av sociala värden bidra till ett ökat eller minskat intresse för 

kompensation bland markägare och exploatörer? 

 

5. Vilka för- och nackdelar ser du med införandet av kompensationspooler, för kompensation av sociala 

värden? 

- Är det övervägande positivt eller negativt? 

 

6. Vad tror du krävs för att sociala värden ska kunna kompenseras via en kompensationspool? 

- Finns det några aspekter som är särskilt viktiga att belysa? 

 

7. Har du något att tillägga? 

 

Figur 1. Intervjuguiden användes som utgångspunkt vid samtliga intervjuer 

3.2.3 Metodkritik och validitet 

Fördelarna med att använda sig av intervju som metod är flera (Denscombe 2018). Författaren 

nämner exempelvis att det öppnar för en fördjupad bild av ett specifikt ämne, insamling av 

utvecklade åsikter från experter inom ämnet och en flexibilitet i informationsutbytet eftersom 

forskaren kan ställa följdfrågor direkt. Den största fördelen jag kände med intervjuerna var att 

kunna be om exempel, kunna förklara frågan vid behov och kunna ställa frågor som väcktes 

efterhand. 

Denscombe (2018) listar även ett antal nackdelar. Bland annat kan forskaren påverka deltagaren 

genom ledande frågor eller sin identitet, det är tidskrävande och kan bli problematiskt om 

tekniken strular. För min del kändes det svårt att vara neutral speciellt när deltagaren bad om 

exempel, eftersom jag inte ville riskera att färga deltagarens svar. Dock, med ett stort mått av 

försiktighet, kan det vara ett sätt att väcka funderingar hos deltagaren. 
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Gällande validiteten i data insamlade från intervjuer är det en fördel att kunna ställa frågor kring 

ett uttalande direkt till deltagaren, för att bekräfta riktigheten i det som sägs. En nackdel kan 

vara att deltagaren säger en sak, men att det inte går till så i praktiken. Med andra ord behöver 

uttalandet inte alltid stämma överens med verkligheten, vilket kan vara svårt att kontrollera 

(Denscombe 2018). Att kunna ställa följdfrågor under intervjun kändes bra. Däremot vid 

transkriberingen efteråt var det vissa uttalanden som hade behövt ytterligare förtydligande från 

deltagaren för att jag som intervjuare bättre skulle förstå och placera det i sitt sammanhang.  

3.2.4 Analys av intervjuerna 

Inspelningen från samtliga intervjuer transkriberades ord för ord för att kunna bearbetas. 

Utfyllnadsord har tagits bort för att citaten ska bli tydligare att förstå. Svaren analyserades sedan 

likt förfarandet för innehållsanalysen, med kodningsschema som bildades efter läsning och 

tolkning av intervjusvaren. Dock bildades inga teman eftersom materialet ansågs för tunt och 

temana hade blivit desamma som kategorierna. Av den anledningen är det istället kategorierna 

som representerar deltagarnas åsikter.  

 

4. Resultat 

4.1 Innehållsanalys av remissvar 
Den kvalitativa innehållsanalysen av remissvaren från kommunerna och SKL resulterade i nio 

kodningsscheman (se Bilaga 1) som vardera står för ett tema. Här presenteras dessa teman 

utifrån sökningarna på kompensationspooler och sociala värden, följt av sammanfattande 

tabeller (tabell 3, 4 och 5). Slutligen presenteras de synpunkter som framkom om sociala värden 

kopplat till kompensationspooler. 

4.1.1 Kompensationspooler 

Positiv inställning 

Bland de synpunkter som framkom i remissvaren fanns en positiv tongång, där kommuner skrev 

att de ställer sig positiva till utredningens förslag. Bland annat förekom en positiv inställning 

till utredningens förslag om kompensationspooler rent allmänt, där förslaget uttryckligen 

välkomnas. Det framgår också att förslaget om försöksverksamheter med kompensationspooler 

är uppskattat, bland annat eftersom det går att dra lärdomar av den erfarenhet som då fås. 

Negativ inställning 

Förekomsten av negativa åsikter visar på en tudelad syn på kompensationspooler bland 

kommunerna. Nackdelar som tas upp är att vissa värden är lokala och inte kan ersättas på annan 

plats och att kompensationspooler inte passar alla typer av kommuner, till exempel mindre 

kommuner eller kommuner med litet markinnehav. Det finns också en oro över olika risker som 

exempelvis den etiska aspekten i att handla med naturen och att köpa sig fri genom 

kompensationsåtgärder. Detta eftersom miljöskada tros kunna rättfärdigas med kompensation. 

Förtydligat förslag 

Synpunkter om brister i förslaget som behöver utredas innan ett ställningstagande kan tas 

förekommer. Frågor som avstånd mellan exploatering och kompensationsåtgärd, skydd och 

förvaltning av kompensationsområdet och vägledningar om kompensationspooler ansågs inte 
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fullt utredda. Även ett förtydligande om vad medverkan i försöksverksamhet med 

kompensationspooler innebär önskas.  

Specifika fördelar 

Det nämns ett antal specifika fördelar med kompensationspooler. Exempelvis skulle 

kompensationspooler kunna effektivisera processen med kompensation genom att värdena 

redan är skapade i förväg. Det möjliggör även riktade insatser dit de gör mest nytta i ett 

helhetsperspektiv. 

Belyser avståndsfrågan 

Frågan om avstånd mellan exploateringsområde och plats för kompensation tas upp. Det 

understryks att kompensationen bör ske på, i närheten av eller i direktanslutning till 

exploateringsområdet, och att den inte kan placeras var som helst. Det uttrycks en oro över att 

det inte framgår några geografiska begränsningar i utredningen, när det kommer till 

användandet av kompensationspooler.  

Tabell 3. Exempel ur kodningsschema för kommunernas synpunkter om kompensationspooler i remissvaren 

Meningsenhet Kod Kategori Tema 
”Slutligen anser […] att det är 

intressanta förslag som föreslås 

avseende kompensationspooler” 

Intressanta förslag Positiv inställning till 

utredningens förslag 

på 

kompensationspooler 

Positiv 

inställning 

”Särskilt viktiga är också 

reglerande ekosystemtjänster som 

vattenfördröjning, luftrening och 

temperaturreglering. Frågan hur 

den här typen av kompensation ska 

kunna vara relevant på en annan 

plats än på just den där skadan 

sker ställs aldrig” 

Nackdel med att 

kompensera på 

annan plats 

Negativ åsikt om 

kompensationspoolers 

avstånd 

Negativ 

inställning 

”Följande frågeställningar […] 

viktiga att utreda: tidsaspekter och 

varaktighet av 

kompensationsåtgärder, 

avtalsfrågor och deras giltighet, 

finansieringen över tiden samt 

tillsyn, metoder för uppföljning och 

sanktioner” 

Önskar vidare 

utredning och 

förtydligande om 

flera aspekter 

gällande 

kompensationspooler 

Önskemål om ett 

förtydligat förslag 

gällande flera 

aspekter 

Förtydligat 

förslag 

”Den största fördelen med 

kompensationspooler/habitatbanker 

är att lämplig yta för 

kompensationsåtgärd redan är 

färdigställd innan exploateringen 

sker. Detta innebär att risken för 

att värden inte kompenseras till 

fullo minskar” 

Fördelar med 

färdigskapade 

värden 

Positiva effekter av 

användandet av 

kompensationspooler 

Specifika 

fördelar 

”Inte minst avseende förslagets syn 

på avgränsning. Kommer det att 

finnas någon begränsning i hur 

långt bort en ekologisk 

kompensation kan utföras?” 

Funderingar om 

avstånd 

Oro över utredningens 

begränsningar 

gällande avstånd 

Belyser 

avståndsfrågan 
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Positiv inställning, SKL 

SKL förmedlar en positiv inställning då det framgår att förslaget tillstyrks, det anses intressant 

samt bör utvecklas vidare. Kompensationspooler ska ske i samverkan med berörda aktörer och 

med hänsyn till aktuella lagstiftningar. Det kan även bli aktuellt med lagförändringar för att 

kunna införa kompensationspooler.  

Tabell 4. Exempel ur kodningsschema för SKL:s synpunkter om kompensationspooler i remissvaren 

Meningsenhet Kod Kategori Tema 

”SKL anser att förslaget om 

kompensationspooler är intressant 

och att det fortsatt måste utvecklas 

med bl. a. avseende på annan 

lagstiftning. Det är ett för Sverige 

nytt angreppssätt som måste 

utvecklas i samverkan med berörda 

aktörer” 

Positiv till 

förslaget 

Positiv inställning till 

kompensationspooler 

Positiv 

inställning 

 

4.1.2 Sociala värden 

Intresse för kompensation av sociala värden 

I remissvaren framgår det att kommuner tycker det är viktigt att arbeta med sociala värden: 

vissa kommuner har idag ett utvecklat arbetssätt inom ekologisk kompensation för dessa värden 

och andra önskar att det fanns ett starkare lagstöd att luta sig mot, och att det bör förtydligas att 

även sociala värden innefattas i ekologisk kompensation genom kulturella ekosystemtjänster. 

En synpunkt som dyker upp är att det i tätortsnära natur oftast är sociala värden som ska 

kompenseras och inte ekologiska värden som exempelvis förlust av en viss art eller en arts 

livsmiljö. 

Belyser avståndsfrågan 

Närhet och avstånd lyfts fram som viktigt att beakta när det kommer till sociala värden. Det 

framgår att sociala värden helst ska kompenseras inom eller i anslutning till 

exploateringsområdet och vissa menar på att ett socialt värde ofta är så pass lokalt att det inte 

kan ersättas på någon annan plats, speciellt inte långt bort.  

Svårigheter med sociala värden 

Vissa tycker att sociala värden är komplicerat. Det uttrycks svårigheter med både värdering och 

utformning av en kompensationsåtgärd. Det rör exempelvis själva inventeringen i ett tidigt 

skede och en värdering av ett naturområdes sociala värden. Det framgår också att det är särskilt 

svårt med tätortsnära natur som ofta är lokal och där kompensationen inte gör lika stor nytta 

någon annanstans om man ser till människans perspektiv. 
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Tabell 5. Exempel ur kodningsschema för kommunernas synpunkter om sociala värden i remissvaren 

Meningsenhet Kod Kategori Tema 
”Kompensation skall också ske när 

icke betydelselös lokal påverkan sker 

på rekreations- eller naturvärden” 

Viktigt med 

sociala värden 

Kompensation av sociala 

värden är viktigt att 

arbeta med 

Intresse för 

kompensation 

av sociala 

värden 

”Flera ekosystemtjänster är lokala och 

kan inte ersättas av att det finns 

bevarad natur utanför de bebyggda 

områdena” 

Svårt att 

kompensera på 

annan plats 

Viktigt att beakta 

avstånd när sociala 

värden ska kompenseras 

Belyser 

avståndsfrågan 

”Det skulle kunna vara svårt att 

värdera ett grönområdes sociala 

värden i form av exempelvis 

rekreation, naturpedagogik även om 

det finns rekreationsanalyser, 

sociotopkarteringar och mer 

kvalitativa metoder att tillgå” 

Svårighet med 

värdering 

Oklarheter kring 

värdering och 

kompensation av sociala 

värden 

Svårigheter 

med sociala 

värden 

 

Sökningen på sociala värden gav inga träffar i SKL:s remissvar.  

4.1.3 Kompensationspooler + sociala värden 

Särskilt relevant för studien är vad som sägs om sociala värden kopplat till användandet av 

kompensationspooler. Eftersom inget separat kodningsschema upprättats för den här 

kombinationen redovisas citaten här inte i en tabellform utan i löpande text. 

En synpunkt som framkom i remissvaren är en oro över den fragmentering som 

kompensationspooler kan leda till, och att detta får en negativ lokal följd i form av utebliven 

tätortsnära grönska och brist på naturområden. En dramatisk konsekvens som anses möjlig är 

då att all natur hamnar på en plats och all bebyggelse på en annan. 

”Sker all exploatering på en plats och all kompensation på en annan blir den förstnämnda 

platsen snabbt ohållbar ur ett lokalt perspektiv och den andra ett landskap som endast utgörs 

av olika grönkompensationsåtgärder, om det ska dras till sin spets” 

En fundering om avstånd mellan exploateringsområde och plats för kompensation lyfts också 

fram. Kompensation av ekosystemtjänster, som innefattar sociala värden, ska ske inom eller i 

anslutning till exploateringsområdet så de som berörs också får ta del av kompensationen. 

”[…] anser att kompensation av ekosystemtjänster ska ske i närheten av de som berörs av 

exploateringen” 

Det nämns en oro och risk med den kompensationspoolsmodell som föreslås i utredningen. Den 

anses inte vara förenlig med kompensation av sociala värden. Detta eftersom kompensation via 

en kompensationspool troligen innebär att kompensationen sker långt ifrån 

exploateringsområdet, och då förloras de sociala värdena som inte kan kompenseras på en 

avlägsen plats. 

”[…] stor osäkerhet i att hantera kompensation för förlust av social värden i den 

kompensationspoolsmodell som föreslås” 
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En annan synpunkt är att kompensationspooler skulle kunna vara till hjälp vid ekologisk 

kompensation men troligen inte när det gäller sociala värden, eftersom dessa är lokala och 

därmed kan inte platsen för kompensation vara långt bort. 

”[…] särskilda svårigheter med föreslagna försöks fokus på tätortsnära natur och områden 

för rekreation. Att ha förberedda kompensationsområden kan vara till hjälp, men risken är att 

de som blir drabbade av förlorad tätortsnära natur eller rekreationsområde inte blir 

kompenserade om kompensationsområdet ligger för långt bort” 

Liknande tankar finns om tillgängligheten för natur till allmänheten. Det konstateras att 

tätortsnära natur inte kan kompenseras på en avlägsen plats eftersom det då förlorar sitt värde 

för de personer som berörs. Då misslyckas man också med uppdraget att förse allmänheten med 

tätortsnära natur. 

”Det bör tydliggöras att ekologisk kompensation i många fall handlar om att förse 

allmänheten med tätortsnära natur. Vid genomförande […] behöver tillgängligheten för 

allmänheten utvärderas. Ett område som ligger långt ifrån tätort kan inte kompensera för ett 

tätortsnära rekreationsområde” 

4.2 Djupintervjuer 
Intervjuerna genomfördes via ett videomötesprogram under januari 2022 och tidsåtgången var 

ungefär 40 minuter per intervju. Efterföljande transkribering tog ett par timmar per intervju. 

Analysen av alla intervjusvar resulterade i 14 kategorier (se Bilaga 2). Nedan presenteras 

resultaten indelat efter kommun, med en redogörelse för deras kategorier exemplifierat med 

citat. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande tabell där det framgår vilka kommuner 

som representerar de olika kategorierna. 

1. Helsingborg  

Bedömning av sociala värden bör sättas i ett sammanhang 

I intervjun med Fredrik Bengtsson och Katia Lilja från Helsingborgs kommun lyfter Fredrik 

fram att sociala värden gärna får sättas i ett sammanhang vid planeringen för kompensation. 

Han förklarar att detta ofta görs med ekologiska värden, så att platsen för kompensation hamnar 

strategiskt rätt i ett större perspektiv och på sikt. Detta bedöms inte vara helt enkelt med just de 

sociala värdena, bland annat eftersom det då måste finnas en tydlig medborgardialog vilket det 

inte finns någon inarbetad rutin för idag. Att sociala värden dessutom oftast är lokala eller 

platsbundna och individuella från person till person spelar också roll, samt om platsen nyttjas 

ofta och av många personer. 

”Men den kanske ligger strategiskt rätt, det kanske är så att det kommer förtätas runt 

omkring i andra planer som är på gång och då får den här kvarvarande gräsmattan, hur 

trivial den än är, kanske ett högre värde, för att den ligger bra till. Det kanske är den sista 

öppna gräsmattan där man kan ha lite brännboll. Det är den potentialen som en yta har som 

kan vara svår att fånga. […] sen kan det vara svårt också när vissa platser kanske har ett 

unikt, rekreativt värde. Det kan vara en vy eller minnesplats som gör det speciellt.” 

Vissa sociala värden går inte att kompensera 

Fredrik berättar att vissa sociala värden helt enkelt inte går att kompensera. Bland dessa finns 

exempelvis platsbundna värden, som en landskapsbild eller vy, och andra värden som har 
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särskilda historiska kopplingar. Om platsen som innehåller ett sådant värde används flitigt och 

av många får den ibland ett högre skydd än om det är en plats som inte nyttjas lika frekvent. 

”Landskapsbilder kan man inte kompensera, dom är unika. Minnen, och historia kopplat till 

en plats, kan man inte heller kompensera för.” 

Närhet är viktigt vid kompensation av sociala värden 

Enligt det arbetssätt för ekologisk kompensation man jobbar med i Helsingborg idag är det sagt 

att kompensationen ska ske nära exploateringsområdet, när det gäller sociala värden. Fredrik 

nämner också att ett längre avstånd måste accepteras ibland, eftersom man i ett tidigare skede 

har godkänt en exploatering på berörd plats och därmed är införstådd med vilka konsekvenser 

det får för de sociala värdena. 

”Det vi har sagt i vår balansering är att närheten är viktig när det gäller rekreativa värden, 

eller sociala värden.” 

Fördelar med kompensationspooler 

En fördel med kompensationspooler Fredrik ser är att det kan bidra till att lösa frågan om 

lämplig mark att använda för kompensation, vilket är ett ett bekymmer. En annan fördel är att 

sociala värden skulle kunna användas som ett ”säljargument” vid kompensation eftersom det 

då skapas ett rekreationsområde för allmänheten inom kommunen. Det ses också som 

fördelaktigt att ha utpekad mark för kompensation eftersom det kan bidra till att det sker i ett 

landskapsperspektiv och blir mer värdefullt än inom ett mindre planområde. 

”Så på ett sätt är det kanske pedagogiskt att i stället för att försöka förbättra den här lilla 

ytan, så får vi någonting större där borta.” 

Kompensation av sociala värden kräver särskild expertis 

Fredrik och Katia är samstämmiga i att det hade varit bra med någon form av särskild expertis 

när det kommer till kompensation av sociala värden. Idag är det till stor del ekologer som arbetar 

med kompensation och Katia tror att de har ett naturinriktat synsätt som kanske inte innefattar 

de kunskaper och insikter som behövs när det gäller just sociala värden. Man lyfter också fram 

en koppling till aktuell forskning om att alla gynnas av närhet till grönska. 

”Jag tror nästan det krävs någon som har det uppdraget att belysa, som det är nu så sitter ju 

vi med det men vi på något sätt är ju på naturens sida lite, det kanske inte är så att vi alltid 

tänker på vad som är det bästa ur den sociala aspekten. Det kanske är där man ska börja, att 

det är någon som faktiskt bär den bollen.” 

Medborgardialog är viktigt vid kompensation av sociala värden 

Det lyfts också fram här att medborgardialogen hade varit hjälpsam för att fånga upp 

människans perspektiv i processen med kompensation. Genom att involvera de närboende, de 

som drabbas vid exploateringen, kan man erbjuda möjligheten för dem att påverka 

kompensationen och vara med och utforma åtgärderna. 

”[…] för sociala värden skulle man egentligen behöva medborgardialog, eller boendedialog, 

med dom som är drabbade. Nu kommer detta ske, vad skulle ni helst vilja ha? För att 

kompensera det, och försöka fånga upp olika perspektiv.” 
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2. Lomma 

Tillvägagångssättet vid kompensation av sociala värden är förhållandevis 

oproblematiskt 

I intervjun berättar Helena Björn att kompensation av sociala värden ofta är en ganska enkel 

process om man jämför med processen för ekologiska värden. Den stora skillnaden är att för 

ekologiska värden krävs mer omfattande inventeringar som inte görs för sociala värden. 

Däremot är det standard att involvera de personer som berörs när det ska kompenseras för 

sociala värden. 

”De rekreativa värdena kan man oftast som lekman klara av på plats så då får man fylla i om 

man ser stigar, om det finns ytor för spel och lek, om det finns rofyllda platser och sådant som 

vi har listat.” 

Svårigheter med kompensation av sociala värden 

Även om själva processen beskrivs vara oproblematiskt finns det vissa svårigheter med själva 

utformningen av kompensationen. Bland annat krävs det att man håller koll på trenderna – vad 

gör folk ute just nu? Vad nyttjas utemiljöerna till? Helena förklarar att detta behöver fångas upp 

för att kompensationsåtgärderna ska göra störst nytta. En annan svårighet är att ta vara på allas 

åsikter och inte bara de som tydligt gör sin röst hörd. Att vara inkluderande och lyssna på alla 

typer av grupper gör fler nöjda och anses vara väldigt viktigt. 

”Lite snabbt ser jag nog två svårigheter. Den ena är att hänga med i svängarna, därför att 

det kommer så mycket nya grejer hur folk vill röra sig ute och vad dom vill ha utemiljön till, 

så man måste vara lite på tårna med nya influenser.” 

Vissa sociala värden går inte att kompensera 

En del sociala värden går i princip inte att kompensera anser Helena, och det är landskapsvärden 

och historiska värden såsom kulturbärande element. Som exempel anger hon skånska 

slottsskogar med lång kontinuitet av en viss hävd, som inte skulle kunna återskapas på samma 

sätt idag.  

”Ja, det är väl ofta landskap. Landskapsvärden skulle jag säga och kulturella värden som har 

lång kontinuitet, och det kan ju också vara bundet till landskap men inte bara. […], 

kulturbärande element om man säger så.” 

Nackdel med kompensationspooler 

Spontant ser Helena en potentiell nackdel med att införa ett obligatoriskt användande av 

kompensationspooler och det är hanteringen av privata markägare. Av erfarenhet vet hon att 

det kan finnas en rädsla eller oro att det exploateras med kompensation som alibi, det vill säga 

att exploatören på något sätt ursäktar miljöskada på en plats genom att göra nytta på ett annat 

ställe. Det behöver nödvändigtvis inte vara så, men det finns en oro och det är uttryckt av 

markägare att det inte är något de vill stötta.  

”Det kan ju hända att en markägare till exempel skulle tycka att om kommunen får chans att 

kompensera så gör dom fler dåliga saker, då behöver man inte ta samma hänsyn för det ska 

ju ändå kompenseras.” 
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Fördelar med kompensationspooler 

En potentiell fördel med kompensationspooler är att själva processen blir mer uppstyrd och 

således kanske mer effektiv. Det blir också en klarhet i vem som ska göra vad. 

”Fördelarna skulle väl i så fall vara att det kanske blir en mer uppstyrd och tydlig process 

vad var och en ska bidra med.” 

Öppen inställning till kompensationspooler 

På frågan om Helena är övervägande positiv eller negativ är svaret att det är bäst att testa först 

och sedan utvärdera. Lomma kommun arbetar idag med något som liknar kompensationspooler 

genom att peka ut ytor/områden för kompensation i översiktsplanen och är van vid att tillämpa 

ett sådant system i de fall kommunen äger projektet i alla led. 

”Man måste nästan testa först för att kunna utvärdera det på ett bra sätt tror jag.” 

Privata markägares perspektiv är viktigt att beakta vid kompensationspooler 

Att det är just sociala värden som markägare skapar på sin mark vid användandet av en 

kompensationspool skulle kunna vara både en fördel och nackdel. Vissa markägare ser en 

kommersiell möjlighet med folk på sin mark, medan vissa föredrar att människor inte vistas där 

av olika skäl. Det kan vara exempelvis nedskräpning och störningar av djurlivet som gör att 

markägare har en negativ inställning till att skapa ett rekreationsområde på sina ägor. Att fånga 

upp dessa åsikter och bemöta dem genom att föra en god dialog är en förutsättning tycker 

Helena.  

”Vissa markägare vill ha folk till sina marker för att dom ser en kommersiell möjlighet till det 

till exempel. Vissa vill absolut inte det. Men det handlar om vad man har för typ av 

verksamhet på sin mark.” 

Medborgardialog är viktigt vid kompensation av sociala värden 

I Lomma kommun är medborgardialogen en del i processen för ekologisk kompensation. Detta 

eftersom man tidigare missat den här biten, vilket ledde till ett par misstag, och nu inser vikten 

av att involvera de som berörs av en exploatering. Dessutom tror Helena att en transparent 

process, med en medborgardialog där alla människor får komma till tals, är en viktig del i ett 

lyckat arbete med kompensation och framför allt kompensationspooler. 

”Det är inbakat i våra rutiner att vi ska ha medborgardialog.” 

 

3. Svedala 

Vissa sociala värden kan vara enkla att kompensera 

Processen för kompensation av ekologiska och sociala värden enligt rutiner i Svedala kommun 

är densamma. Jeanette Widén Gabrielsson förklarar att man har ganska lätt för att hitta 

kompensationsåtgärder för vissa sociala värden, som exempelvis kulturhistoriska värden i form 

av byggnader. Man har utvecklat metoder för dessa värden eftersom kommunen har gott om 

äldre byggnader. Till exempel får dessa ofta ett högt skydd och därmed helt enkelt vara kvar.   

”Sen när det gäller det kulturhistoriska så är det lättare att hitta kompensationer.” 
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Svårigheter med kompensation av sociala värden 

Dock finns det en del sociala värden som anses särskilt problematiska att kompensera och ett 

som nämns är upplevelsevärden. Det kan också vara värden som inte riktigt går att sätta en 

prislapp på. Jeanette berättar att det är viktigt att man kan meddela en summa till exploatören 

för att kunna komma överens om själva kompensationen. 

”Ja svårigheten kan vara det som går som en upplevelse.” 

Vissa sociala värden går inte att kompensera 

Vissa sociala värden går inte att kompensera anser Jeanette, och förklarar att det är platsbundna 

upplevelsevärden med en stark anknytning till en viss person som inte går att ersätta på annan 

plats. En upplevelse, till exempel en utsikt från sitt fönster, som är kopplad till en viss tid och 

plats går helt enkelt inte att återskapa någon annan stans för just den personen. 

”Men just en upplevelse som man har, och som man blir mycket besviken på om den 

försvinner, kan man inte kompensera.” 

Närhet är viktigt vid kompensation av sociala värden 

En nackdel med kompensationspooler som nämns är när kompensationen hamnar för långt ifrån 

exploateringsområdet. Då förlorar de personer som berörs av exploateringen det sociala värdet, 

även om det kompenseras för på en annan plats. På så sätt är det viktigt att försöka kompensera 

så nära det ursprungliga området som möjligt för att undvika förluster för de berörda. Jeanette 

uttrycker dock att det alltid finns både vinnare och förlorare i ekologisk kompensation. 

”Avstånd ja, det ska ju inte vara för långt borta, då går inte folk dit. Det blir ett större arbete 

och då kan man säga att man har förlorat det sociala värdet, om det blir för långt ifrån. 

Någon förlorar på det och någon vinner på det.” 

Fördelar med kompensationspooler 

Jeanette uttrycker inte bokstavligen att hon är övervägande positiv till införandet av 

kompensationspooler, men säger att det hade varit bra att veta var kompensationen kan utföras 

om den inte får plats inom planområdet. En fördel hon tar upp är att det är önskvärt med 

utpekade kompensationsområden för de tillfällen de inte får plats i det område som exploateras, 

eftersom det ibland kan vara för litet och inte rymma lämpliga kompensationsåtgärder. 

”Jag tycker det hade varit bra att ha ett ställningstagande var vi kan utföra kompensationer i 

de fall de inte görs inom eller intill exploateringen.” 

Förlust av sociala värde pga. lång tillväxttid 

Jeanette nämner att det finns en tidsaspekt när det kommer till sociala värden, att det tar lång 

tid att återskapa det som en gång varit. Därmed kanske inte samma personer får ta del av 

kompensationen även om det faktiskt utförs en kompensationsåtgärd. Om kompensationspooler 

bidrar till en förbättring eller ej framgick inte från intervjun, men med sociala värden finns det 

en problematik med själva tillväxttiden för de värden som skapas.  

”Det är ju också så att nytt blir aldrig som gammalt med en gång, det tar tid innan det har 

växt upp. Man säger att det tar ungefär 20 år innan det har blivit motsvarande det andra. Det 

är ju en tidsaspekt.” 
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En eventuell problematik när privata markägare involveras vid kompensation 

Som det ser ut i dagsläget sker kompensationen på frivillig basis, och när det gäller exploatering 

på privat mark går det inte alltid att få med sig alla intressenter på kompensation. Oftast fungerar 

processen med ekologisk kompensation bäst när det enbart är kommunen som är involverad i 

själva projektet. Jeanette berättar att privata markägare ofta har negativa åsikter om exempelvis 

nedskräpning som personer bidrar till när de vistas på deras mark. På så sätt blir de automatiskt 

negativt inställda till kompensation av just sociala värden, eftersom det bidrar till ett ökat flöde 

av människor på deras mark. 

”Det fungerar bäst när det är allmän platsmark, där kommunen själv äger och har rådighet.” 

 

Sammanfattande tabell för samtliga kategorier och kommuner 

För att tydliggöra om en kategori och den åsikt eller synsätt den står för är vanligt 

förekommande har en sammanfattande tabell tagits fram (se tabell 6). Två av kategorierna 

representeras av alla kommuner, tre kategorier representeras av två kommuner och resterande 

nio kategorier representeras av en kommun.  

Tabell 6. Sammanfattande tabell över kommunernas representation av kategorierna 

Kategori Helsingborg Lomma Svedala 

Vissa sociala värden kan vara enkla att 

kompensera 
  x 

Tillvägagångssättet vid kompensation av sociala 

värden är förhållandevis oproblematiskt 
 x  

Bedömning av sociala värden bör sättas i ett 

sammanhang x   

Svårigheter med kompensation av sociala värden 
 x x 

Vissa sociala värden går inte att kompensera 
x x x 

Närhet är viktigt vid kompensation av sociala 

värden 
x  x 

Nackdel med kompensationspooler 
 x  

Fördelar med kompensationspooler 
x x x 

Öppen inställning till kompensationspooler 
 x  

Kompensation av sociala värden kräver särskild 

expertis 
x   

Förlust av sociala värde pga. lång tillväxttid 
  x 

En eventuell problematik när privata markägare 

involveras vid kompensation   x 

Privata markägares perspektiv är viktigt att 

beakta vid kompensationspooler 
 x  

Medborgardialog är viktigt vid kompensation av 

sociala värden 
x x  
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5. Diskussion  
Diskussionen är uppdelad efter studiens frågeställningar och avslutas med en sammanfattande 

del. 

Vilka synpunkter kring kompensationspooler och sociala värden framkom i de 

remissvar som tillfrågade kommuner och SKL lämnade in på SOU 2017:34? 

Någon kvantifierande analys har inte genomförts, men av de remissvar som inkom är det 

förhållandevis få kommuner som uttalar sig specifikt om sociala värden kopplat till 

användandet av en kompensationspool. De synpunkter som uttrycks om detta är negativa och 

vissa svårigheter identifieras. Framför allt är det kompensation av tätortsnära natur som ses som 

bekymmersamt, eftersom lokalbefolkningen blir förlorare och grönskan riskerar att hamna på 

en plats medan bostäderna finns på en annan. Det är samma problem som tidigare forskning 

visar när det gäller sociala värden kopplat till användandet av kompensationspooler. 

Exempelvis framgår det i Ruhl och Salzman (2006) att det i USA ofta händer att nya 

våtmarksområden placeras långt ut på landsbygden, vilket leder till att de tätortsnära 

naturvärdena försvinner. Det blir en skev fördelning av bostadsområden och naturområden, 

vilket är samma risk som uppmärksammas i remissvaren. Vad som är ett lämpligt avstånd 

mellan exploateringsområde och plats för kompensation är en central fråga att utreda för att 

kunna besvara om kompensationspooler är förenligt med kompensation av sociala värden. 

Det konstateras i remissvaren att kompensation av sociala värden bör eller ska ske inom 

exploateringsområdet. Däremot verkar det inte finnas någon övervägande oro just med 

kompensation via kompensationspool i stället för direktkompensation, utan det är mer generella 

funderingar om avstånd som framkommer. Om man tittar på vad forskning visar om avstånd, 

finns ett riktvärde på max 300 meter till tillgänglig natur (Statens folkhälsoinstitut 2009). 

Studien av BenDor, Brozovic och Pallathucheril (2008) behandlar den avståndsproblematik 

som kan finnas för sociala värden vid användandet av kompensationspooler, och föreslår att en 

rumslig analys bör göras för att fånga upp det mänskliga perspektivet. Kanske kan en sådan 

modell utvecklas och implementeras i kompensationsprocessen som ett försök att lösa 

problematiken med platsbundna värden. 

Ett annat sätt att möta det specifika behovet av närhet för sociala värden är att skilja på 

kompensation av ekologiska och sociala värden. I remissvaren framkom funderingar om detta. 

Forskare har frågat sig samma sak, om de sociala värdena går att inkludera i ekologisk 

kompensation, eller om en uppdelning bör göras. Exempelvis ansåg Kotiaho och Moilanen 

(2018) att en uppdelning mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster möjliggör en bättre 

process där människan och de sociala värdena får större plats. Även i utredningen SOU 2017:34 

tas detta upp. Hur det ska ske i praktiken framgår inte men det kan vara lämpligt att utreda 

vidare eftersom det togs upp i remissvaren och även har behandlats i den vetenskapliga 

litteraturen. 

Persson (2013) ser en koppling mellan kompensation och den europeiska 

landskapskonventionen och betonar vikten av att bära med det mänskliga perspektivet. I 

remissvaren framkom positiva åsikter om att införa kompensationspooler eftersom det kan 

bidra till att kompensationen sker i ett landskapsperspektiv. Även tillgången på lämplig mark, 

som kan vara begränsad, tros kunna öka med kompensationspooler. Kotiaho och Moilanen 

(2018) beskriver markbristen som ett skäl till att kompensation inte alltid kan ske i eller i 
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närheten av exploateringsområdet även om det förespråkas. Även i utredningen lyfts det fram 

att kompensationspooler skulle kunna lösa bristen på mark. Samtidigt är det kanske inte alltid 

lämplig mark, just ur ett socialt perspektiv, som blir tillgänglig genom en kompensationspool. 

Av den anledningen är det möjligt att det uppstår en konflikt mellan de sociala värdena och 

kompensation i ett landskapsperspektiv. Nyttan från kompensationen kan generellt bli bättre i 

ett större perspektiv, men de sociala värdena som är lokala går förlorade för en mindre grupp 

människor som berörs av exploateringen och kompensationen. 

Negativa åsikter om kompensationspooler i remissvaren tyder på en tveksam inställning till 

införandet. Etiska risker som att köpa sig fri och handla med naturen tas upp, såväl som brister 

i förslaget och en rädsla över att nuvarande arbete ska försvåras. Denna kritik kan innebära att 

fördjupade utredningar kanske behöver göras innan försöksverksamheterna med 

kompensationspooler blir verklighet. Faktorer som förvaltning, skydd och struktur på 

kompensationspoolerna är enligt Josefsson (2020) en förutsättning för ett väl fungerande 

system med kompensationspooler om man tittar på hur det fungerar i Tyskland. Att dessa 

förutsättningar utreds mer grundligt kan därför vara av stor vikt för en lyckad testverksamhet. 

Att dra nytta av lärdomar från Tyskland kan också vara en god idé. 

Eftersom det idag saknas enhetliga riktlinjer för hur kompensation ska ske, skiljer sig också 

erfarenheterna kommuner emellan. Det kan i sin tur bidra till spridningen i resultatet från 

remissvaren. Dock verkar det som att kommunerna ser sociala värden som en viktig del av 

kompensationsarbetet och önskar riktlinjer för hur de ska arbeta vidare med den typen av 

kompensation. I remissvaren fanns positiva tongångar, där utredningens förslag om 

kompensationspooler välkomnades. Inställningen till försöksverksamheten var också positiv, 

där en nämnd fördel är att de kan bidra till att skapa erfarenheter som det senare kan dras lärdom 

från. Det är möjligt att förslagen som presenteras i utredningen framför allt välkomnas bland 

kommuner som inte har några inarbetade rutiner för ekologisk kompensation. Eftersom det 

saknas underlag för hur kommunerna blivit utvalda att svara på remissen går det inte att säga 

om samtliga kommuner har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. 

SKL tycker att konceptet med kompensationspooler är i framkant och bör testas, och inga 

nackdelar nämns. Det är inte helt i enighet med kommunernas svar, som uttrycker flera 

funderingar. Även om det finns flera positiva åsikter bland kommunerna om 

kompensationspooler ansågs det finnas ett behov av vissa klargöranden innan det går att införa 

försöksverksamheter. SKL nämner inte heller något om sociala värden i sitt svar. Detta kan 

anses anmärkningsvärt eftersom sociala värden, närhet till grönska och kopplingen människa 

och natur är högst aktuell och av stor vikt enligt forskning (Capaldi, Dopko, Nisbet, Passmore 

och Zelenski 2015, Statens folkhälsoinstitut 2009). Kommunerna lyfte i sina svar fram flera 

aspekter kopplat till sociala värden som innebär att hänsyn till människan måste tas vid 

kompensation.  
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Vilken syn på kompensationspooler och möjliga effekter på sociala värden har 

kommunala tjänstepersoner med flerårig erfarenhet av att tillämpa ekologisk 

kompensation i fysisk planering? 

De synpunkter och åsikter som framkom i intervjuerna var spridda. Enbart två av de 14 

kategorier som genererades i analysen innehåller åsikter från samtliga kommuner. För det första 

ser alla intervjuade flera olika fördelar med att införa kompensationspooler. Främst är det 

bristen på tillgänglig mark de känner kan lösas. Andra fördelar som nämns är att 

kompensationen kan bli mer kostnads- och tidseffektiv med kompensationspooler, precis som 

det framgår i remissvaren. Att just sociala värden skulle kunna bidra till ett ökat intresse för 

kompensationspooler genom att fler naturområden för allmänheten bildas, är en intressant tanke 

som framkom. Kompensationen anses dessutom bli bättre ur ett landskapsperspektiv om den 

görs i ett större, sammanhängande område. Där finns en tydlig koppling till BBOP:s tredje 

princip, att kompensation ska ske i ett landskapsperspektiv. Huruvida det är förenligt med de 

sociala värdena är en fråga att diskutera, eftersom dessa värden ofta är lokala. Det större 

perspektivet gynnar kanske den bredare allmänheten snarare än de få enskilda personerna 

För det andra delar alla tre kommuner uppfattningen att det finns sociala värden som inte går 

att kompensera. Det är platsbundna värden, upplevelsevärden och landskapsvärden som 

bedöms vara så pass lokala att de inte går att ersätta på en annan plats. Hur man ska gå till väga 

när ett sådant värde berörs vid en exploatering är uppenbart ett bekymmer och den frågan 

besvaras varken i intervjuerna eller i utredningen. Andra utmaningar som lyfts fram är 

exempelvis trender i utevistelse, att fånga allas intresse och värden som är svåra att sätta en 

prislapp på. Dessa svårigheter framkommer inte i remissvaren, vilket kan förklaras av ett 

varierat arbetssätt och olika förutsättningar mellan kommunerna. Dessa utmaningar är definitivt 

relevanta att undersöka vidare för att utforma en fungerande kompensationsprocess utan förlust 

av sociala värden. 

Precis som i remissvaren anses avstånd vara en viktig faktor när det kommer till kompensation 

av sociala värden. Avståndet mellan exploateringsområde och plats för kompensation kan vara 

en nackdel med kompensationspooler, eftersom kompensation bör ske inom eller i anslutning 

till exploateringsområdet. Användandet av kompensationspooler kan gå emot denna generella 

princip, om platsen ligger någon annan stans. Ett annat perspektiv som lyfts är att sociala värden 

bör värderas och kompenseras i ett mer långsiktigt och strategiskt sammanhang än vad det görs 

idag. Om man ser till landskapsperspektivet är det en fördel att tänka på det sättet för att få 

kompensationen där den gör störst nytta i längden och är hållbar. Det kan också vara en god idé 

att utvärdera hur det sociala värdet nyttjas i dagsläget, eftersom den bakgrundsinformationen 

kan vara avgörande vid kompensationens utformning. Här finns en koppling till Cole och 

Hasselström (2015) vars studie visar att medborgarna föredrar att sociala värden kompenseras 

nära i plats, medan de ekologiska kan placeras längre bort men med en större yta. De undersökte 

hur medborgarna ser på kompensation eftersom en acceptans bland dessa anses viktig. 

När det gäller kompensation av sociala värden lyfts det fram att det är bra med en 

medborgardialog. Kommunikationen bedöms vara viktig eftersom de berörda då får en chans 

att få sin röst hörd, och kommunen kan informera om planerade åtgärder. Detta följer BBOP:s 

sjunde princip om att kompensation ska ske med hänsyn till människan, genom exempelvis 

medborgardialog. En tanke är att det kanske behövs särskild expertis när det kommer till 

kompensation av sociala värden, eftersom det vanligtvis är naturinriktade personer som arbetar 
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med kompensation. Genom att ta in expertis blir det då enklare att genomföra processen för 

kompensation av just sociala värden. Detta skulle kunna indikera att processen bör skiljas 

mellan de olika typerna av värden, vilket föreslås i utredningen, remissvaren och tidigare 

forskning (se Kotiaho och Moilanen 2018). 

Gällande kompensationspooler anses det i vissa fall vara fördelaktigt för privata markägare med 

kompensation av sociala värden, till exempel om denne bedriver någon form av kommersiell 

verksamhet och gynnas av besökare. Dock finns det en oro för bland annat nedskräpning och 

skadegörelse orsakat av allmänheten. Eftersom det i utredningen presenteras en 

kompensationspoolsmodell där privata markägare är involverade bör det klargöras hur detta ska 

hanteras.  En annan aspekt relaterad till privata markägare är en oro om etiska risker. Detta tas 

upp i remissvaren såväl som i intervjuerna. Vissa markägare kan bli oroliga att kompensation 

blir ett sätt att köpa sig fri, att exploatering rättfärdigas med att kompensera, och vill kanske 

därför inte att deras mark ska nyttjas till detta, och därför är det viktigt att beakta deras 

perspektiv.  

 

Slutsats och reflektion 

Att säga med en exakthet var kommunerna står i frågan om kompensationspooler kan vara 

förenligt med kompensation av sociala värden är svårt. Remissvaren förmedlar en aningen 

negativ inställning, även om det absolut finns flera positiva åsikter också. Det är inte mycket 

som sägs om sociala värden kopplat till användandet av kompensationspooler, men det som 

finns att utläsa är negativt och speciellt är det frågan om avstånd som behandlas. En svag slutsats 

av remissvaren kan vara att konceptet med kompensationspooler är svårt att förena med sociala 

värden. En svag slutsats av resultatet från intervjuerna är nog det motsatta.  

En faktor som kan bidra till det spridda resultatet mellan remissvaren och intervjuerna är antalet 

deltagare. En annan faktor jag tror påverkar resultatet är avsaknaden av en standardiserad 

metodik för ekologisk kompensation tillämpad av alla Sveriges kommuner. I dagsläget är det 

förstås svårt då kompensation bygger på frivillighet och engagemang, men om detta verktyg 

ska implementeras i planarbetet är enhetligheten viktig. Intervjuerna speglar som nämnt en mer 

positiv anda – kanske för att dessa tjänstepersoner idag arbetar aktivt och erfaret med ekologisk 

kompensation, och välkomnar kompensationspooler som ett sätt att förenkla processen och 

även möta bristen på lämplig mark. Som nämnts är det ibland mindre områden som exempelvis 

ska förtätas, och kompensation på plats blir svårt. Då kan kompensationen med fördel ske på 

en annan plats för att bli av bättre kvalitet i storlek och utformning. Den blir även en del av ett 

landskapssammanhang, vilket i många fall förespråkas. 

Men kompensation av sociala värden just i ett landskapssammanhang är kanske inte förenligt 

med varandra, trots att landskapskonventionen har ett tydligt mänskligt perspektiv. BBOP:s 

tredje och sjunde princip säger att kompensation ska ske i ett landskapssammanhang, och med 

ett särskilt fokus på människan. Men hur fungerar detta i praktiken?  När kompensationen sker 

på en avlägsen plats, kan fördelarna vara flera sett till ett landskapsperspektiv. Däremot är det 

fortfarande så att den grupp av människor som berörs av exploateringen i form av att deras 

naturområde försvinner, blir förlorare. Det blir en balansgång där den enskildes intresse ställs 

mot det allmänna. Här behövs tydliga vägledningar med hänsyn till sociala värden. 
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Det vore intressant med en uppdelning av sociala och ekologiska värden, för att bemöta och 

försöka lösa den problematiken. Kompensation av ekologiska värden kan med fördel 

lokaliseras på en annan plats i en miljö anpassad efter olika arter och deras krav. Möjligen 

behöver det utformas två olika typer av kompensationspooler för att inte förlora de lokala och 

småskaliga sociala värdena. Alternativt får den mindre gruppen människor gå miste om den 

tätortsnära naturen som följd av kompensation i ett landskapsperspektiv. Den överhängande 

risken blir då en alltför omfattande fragmentering av natur och bostäder på sikt, vilket inte heller 

är hållbart. 

Funderingar om just avstånd och närhet är tveklöst en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

kompensation av sociala värden. Om den delen går att fånga upp tror jag att 

kompensationsarbetet blir mer i enighet med berörda miljömål och aktuell forskning om 

naturens betydelse för människan. Över lag är ekologisk kompensation ett lämpligt sätt att 

arbeta för att nå miljömålen God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Men det finns en 

problematik för de sociala värdena som inte har någon solklar lösning. Hur de värdena som inte 

anses gå att kompensera ska hanteras, lämnas åt vidare forskning. Likaså hur negativa 

socioekonomiska effekter kan bli en oangenäm följd när viktiga grönområden försvinner. Att 

sträva efter att alla ska vara vinnare tycker jag ska vara en självklarhet eftersom naturen inte 

tillhör någon mer än någon annan. Sociala värden borde inte gå att kompromissa och detta bör 

utredas ytterligare inför eventuella försöksverksamheter. Jag har personligen en förhoppning 

om att det utvecklas ett system för kompensation där ingen människa ska behöva ses som 

förlorare vid exploatering. 
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Bilaga 1, Kodningsschema remissvar 
Tabell 1. Sökning: Kompensationspool/habitatbank i kommunernas remissvar. Tema: Positiv inställning 

MENINGSENHETER  KOD KATEGORI TEMA 

”Slutligen anser […] att det är intressanta 

förslag som föreslås avseende 

kompensationspooler” 

Intressanta förslag  

 

 

 

 

 

Positiv inställning till 

utredningens förslag 

på 

kompensationspooler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiv 

inställning 

”[…] ställer sig i grunden positiva till 

förslaget med kompensationspooler” 
Bra förslag 

”[…] ställer sig i grunden positiv till 

förslaget med kompensationspooler” 
Bra förslag 

”[…] anser vidare att förslaget om 

försöksverksamhet med 

kompensationspooler skulle kunna vara 

intressant metod att rikta 

kompensationsinsatserna […]” 

Intressanta förslag 

”Förslaget att använda 

kompensationspooler kan bli bra, men 

förslaget är samtidigt en aning 

komplicerat” 

Positiv men något 

velande 

”[…] anser att förslaget att påbörja en 

försöksverksamhet av kompensationspooler 

är bra” 

Bra förslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiv inställning till 

försöksverksamhet 

”Föreslagna försöksverksamheter kan 

säkerligen bidra till goda erfarenheter och 

att nämnda frågetecken därmed kan rätas ut 

och eventuellt synliggöra var det behövs 

ytterligare vägledning eller styrning” 

Välkomnar 

försöksverksamheter 

”Vi anser att förslaget med 

försöksverksamheter med 

kompensationspooler är nödvändig innan 

systemet införs. Men det är ytterst viktigt att 

utreda förutsättningarna för 

kompensationspooler i alla typer av 

kommuner, särskilt i utpräglade 

glesbygdskommuner och kommuner där 

marken till övervägande del ägs av staten” 

Välkomnar 

försöksverksamheter 

”Kommunen ställer sig positiv till 

betänkandets förslag om att tre storstadslän 

ska testa kompensationspooler […]” 

Välkomnar 

försöksverksamheter 

”Det är bra att flera nämnder inom staden 

ser positivt på försöksverksamhet med 

kompensationspooler” 

Bra förslag 

”Kontoret föreslår att […] anmäler sitt 

intresse att medverka i försöksverksamheten 

i det fall frågan ställs” 

Vill medverka i 

försöksverksamhet 

med 

kompensationspooler 

 

 

Positiv till att 

medverka i 

försöksverksamhet ”[…] anser att förslaget om 

kompensationspooler är intressant och 

föreslår att staden anmäler sitt intresse att 

medverka under en försöksperiod” 

Vill medverka i 

försöksverksamhet 

med 

kompensationspooler 
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Tabell 2. Sökning: Kompensationspool/habitatbank i kommunernas remissvar. Tema: Negativ inställning 

MENINGSENHETER  KOD KATEGORI TEMA 

”[…] anser att kompensationspooler i en 

kommun av […] storlek och struktur kan 

vara litet, eftersom ca 70% av marken är 

statlig och kommunen äger mindre än 1%. 

[…] utgörs till stor del av aktivt 

skogsbruk”  

Kompensationspooler 

är inte för alla 

Kompensationspooler 

passar inte alla typer av 

kommuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativ 

inställning 

”Det är tveksamt att inte kunna nyttja 

skyddade områden, som 

kompensationsområden” 

Negativt att skyddade 

områden inte kan 

användas i 

kompensationspooler 

Skyddad natur, som tex 

reservat, borde få 

användas som 

kompensationsområde 
”Att tillskapa värden i 

kompensationsområden är svårt pga den 

långa tillväxttiden som råder i kommunen. 

Det kan ta en eller ett par generationer 

innan man ser resultat åtminstone för 

skogen” 

Tidsaspekten är 

viktig vid 

kompensation av 

sociala värden 

En nackdel med lång 

tillväxttid 

”Särskilt viktiga är också reglerande 

ekosystemtjänster som vattenfördröjning, 

luftrening och temperaturreglering. 

Frågan hur den här typen av 

kompensation ska kunna vara relevant på 

en annan plats än på just den där skadan 

sker ställs aldrig” 

Nackdel med att 

kompensera på annan 

plats 

 

 

 

 

 

Negativ åsikt om 

kompensationspoolers 

avstånd 
”Sker all exploatering på en plats och all 

kompensation på en annan blir den 

förstnämnda platsen snabbt ohållbar ur 

ett lokalt perspektiv och den andra ett 

landskap som endast utgörs av olika 

grönkompensationsåtgärder, om det ska 

dras till sin spets” 

Nackdel med att 

kompensera på annan 

plats 

”Staden ser dock risker med att bygga 

upp ett system med kompensationspooler. 

Ett köp- och säljsystem av naturvärden 

skapas vilket är ett komplicerat system 

vars miljönytta ännu är osäker” 

Etiska risker såsom 

att köpa sig fri med 

ko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oro över riskerna med 

kompensationspooler 

 

 

”Det kan finnas en risk med att 

exploatörer kan betala sig ur att behålla 

ekologiska värden inom närområdet och 

att stadsmiljöers grönska och ekologiska 

värden påverkas” 

Etiska risker som att 

rättfärdiga 

exploatering med 

kompensation 

”[…] är också orolig att 

kompensationspooler skulle försvåra 

arbetet med ekologisk kompensation i 

staden […]” 

Oro att 

kompensationspooler 

ska försvåra befintligt 

arbete 
”[…] utredningens förslag om 

kompensationspooler ser bolagen en stor 

risk för att systemet kan utnyttjas på fel 

sätt och öppna upp för möjlighet att 

”köpa sig fri”” 

Etiska risker i att 

handla med natur 

”[…] menar att införandet av 

kompensationspooler skulle riskera att 

försvåra stadens arbete med 

kompensationsåtgärder i samband med 

exploatering och avstyrker därför 

utredningens förslag” 

Oro över 

användandet av 

kompensationspooler 
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Tabell 3. Sökning: Kompensationspool/habitatbank i kommunernas remissvar. Tema: Förtydligat förslag 

MENINGSENHETER  KOD KATEGORI TEMA 

”[…] men att det måste framgå 

tydligare vilken geografisk skala 

förslaget hänvisar till samt hur 

genomförandet förväntas ske” 

Önskar vidare utredning 

om avstånd 

Önskemål om ett 

förtydligat förslag 

gällande avstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förtydligat 

förslag 

”[…] delar utredningens bedömning att 

förslag till en lämplig skyddsform för 

kompensationsområden behöver 

utredas” 

Önskar förtydligande i 

utredningen gällande 

skyddsform 

Önskemål om 

förtydligat förslag 

gällande skydd 

”Betänkandet föreslår att utbildning och 

vägledning behövs. […] anser att detta 

är en förutsättning för att åtgärderna 

genom kompensationspoolerna ska bli 

godkänt genomförda, och för att 

kompensation ska få en ordentlig 

genomslagskraft” 

Vägledningar är en 

förutsättning för 

användandet av 

kompensationspooler 

Önskemål om garanti 

för vägledningar 

”Avseende markåtkomst är det viktigt 

med säkerställandet av nyttjandet av 

marken för ändamålet över tid. 

Betänkandet presenterar dock inte något 

förslag på säkerställande” 

Önskar förtydligande om 

markåtkomst- och 

nyttjande 

Önskemål om vidare 

utredning om 

markåtkomst- och 

nyttjande 

”Följande frågeställningar […] viktiga 

att utreda: tidsaspekter och varaktighet 

av kompensationsåtgärder, avtalsfrågor 

och deras giltighet, finansieringen över 

tiden samt tillsyn, metoder för 

uppföljning och sanktioner” 

Önskar vidare utredning 

och förtydligande om flera 

aspekter gällande 

kompensationspooler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskemål om ett 

förtydligat förslag 

gällande flera 

aspekter 

”Man kan också fråga sig hur 

kompensationspooler ska hanteras av 

kommunen, kan man tänka sig att 

ekosystemtjänster ska handlas upp av 

markägare?” 

Önskar vidare utredning 

om kompensationspooler 

”[…] samtidigt som man belyser vikten 

av att de utreds ytterligare” 
Önskar vidare utredning 

om kompensationspooler 

”En annan viktig fråga att utreda […] 

är hur långvarigt tryggad 

kompensationen blir, samt det framtida 

skötselansvaret” 

Funderingar om 

långsiktighet och skötsel 

”[…] men förslaget behöver utredas 

ytterligare” 
Önskar vidare utredning 

om kompensationspooler 

”[…] anser att kompensationspooler 

som koncept behöver utredas ytterligare 

innan det genomförs” 

Önskar vidare utredning 

om kompensationspooler 

”[…] anser att förslaget om 

kompensationspooler behöver utredas 

bland annat med avseende på den 

långsiktiga förvaltningen och 

finansieringen” 

Funderingar om 

förvaltning och 

finansiering 

”[…] ser att kompensationspooler som 

koncept behöver utredas ytterligare 

innan det genomförs” 

Önskar vidare utredning 

om kompensationspooler 

”För att staden ska kunna medverka 

måste det dock vara tydligt vad en sådan 

medverkan innebär” 

Funderingar om 

försöksverksamhet  

Önskemål om 

förtydligat förslag 

för 

försöksverksamhet 
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”[…] anser dock att det behöver utredas 

vidare hur den långsiktiga förvaltningen 

ska säkerställas” 

Funderingar om 

förvaltning 

Önskemål om 

förtydligat förslag 

gällande förvaltning 

 

 

Tabell 4. Sökning: Kompensationspool/habitatbank i kommunernas remissvar. Tema: Specifika fördelar 

MENINGSENHETER  KOD KATEGORI TEMA 

”Den största fördelen med 

kompensationspooler/habitatbanker är att 

lämplig yta för kompensationsåtgärd 

redan är färdigställd innan 

exploateringen sker. Detta innebär att 

risken för att värden inte kompenseras till 

fullo minskar” 

Fördelaktigt med 

färdigskapade värden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiva effekter av 

användandet av 

kompensationspooler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifika 

fördelar 

”Kompensationspooler är ett intressant 

verktyg då det framförallt skapar potential 

för genomförbarhet i det korta 

perspektivet kopplat till 

exploateringsprojekt samt att insatserna 

kan riktas där de gör störst nytta gällande 

biologisk mångfald samt 

ekosystemtjänster” 

Kompensationspooler 

möjliggör riktade 

insatser 

”Kompensationspooler kan effektivisera 

arbetet i exploateringsprojekt” 
Effektiviserat arbetssätt 

”Förvaltningen bedömer att detta skulle 

kunna vara en bra metod för att rikta 

kompensationsinsatserna där de gör störst 

nytta ur ett ekologiskt perspektiv” 

Kompensationspooler 

möjliggör riktade 

insatser 

”Kontoret anser att förslaget om 

kompensationspooler är intressant […], 

samt i de fall det innebär att den 

kompensation som är bäst för staden som 

helhet då kan prioriteras” 

Kompensationspooler 

bidrar till ett 

helhetsperspektiv  

 

Tabell 5. Sökning: Kompensationspool/habitatbank i kommunernas remissvar. Tema: Belyser avståndsfrågan 

MENINGSENHETER  KOD KATEGORI TEMA 

”[…] riktlinjer för kompensationsåtgärder i plan- 

och exploateringsprojekt säger att kompensation 

ska ske nära i tid, plats och värde” 

Kompensation 

bör ske nära i 

plats 

 

 

Aktuella bestämmelser 

om avstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belyser 

avstånds 

-frågan 

”I detaljplaneskedet är planområdet mycket 

avgränsat, och kompensationen kan behöva göras 

långt från området” 

Funderingar 

om avstånd 

”Inte minst avseende förslagets syn på 

avgränsning. Kommer det att finnas någon 

begränsning i hur långt bort en ekologisk 

kompensation kan utföras?” 

Funderingar 

om avstånd 

Oro över utredningens 

begränsningar gällande 

avstånd 

”[…] anser att kompensation av ekosystemtjänster 

ska ske i närheten av de som berörs av 

exploateringen” 

Kompensation 

bör ske nära i 

plats 

 

 

Klargörande om att 

kompensation bör ske 

nära i plats 

”[…] anser att kompensationsåtgärder i 

närområdet borde användas i första hand och 

premieras” 

Kompensations 

bör ske nära i 

plats 
”Då utredningen menar att områden för ekologisk 

kompensation kan ligga utanför planområdet och 

[…] väcker det flera frågor som behöver belysas” 

Funderingar 

om avstånd 

Belyser funderingar 

om avstånd 
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Tabell 6. Sökning: Kompensationspool/habitatbank i SKL:s remissvar. Tema: Positiv inställning 

MENINGSENHETER  KOD KATEGORI TEMA 

”Tillstyrker förslag om försöksverksamhet 

av kompensationspooler” 
Positiv till förslaget  

 

 

Positiv inställning 

till 

kompensationspooler 

 

 

 

Positiv 

inställning 

 

 

 

”SKL anser att förslaget om 

kompensationspooler är intressant och att 

det fortsatt måste utvecklas med bl. a. 

avseende på annan lagstiftning. Det är ett 

för Sverige nytt angreppssätt som måste 

utvecklas i samverkan med berörda 

aktörer” 

Förslaget behöver 

bearbetas 

 

 

 

Tabell 7. Sökning: Sociala värden, kulturella ekosystemtjänster, rekreation och rekreativa värden i 

kommunernas remissvar. Tema: Intresse för kompensation av sociala värden  

MENINGSENHETER  KOD KATEGORI TEMA 

”Grönytefaktor är ett verktyg för att arbeta 

med sociala värden, biologisk mångfald och 

klimatanpassning på kvartersmark” 

Befintligt verktyg för 

kompensation av 

sociala värden finns 

 

 

 

 

 

Har redan ett 

utvecklat arbetssätt 

för kompensation 

av sociala värden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresse för 

kompensation 

av sociala 

värden 

”I de tidigare riktlinjerna avsågs 

kompensationsåtgärder för naturvärden och 

rekreation, nu ingår alla ekosystemtjänster” 

Riktlinjer för 

kompensation av 

sociala värden finns 
”[…] har börjat kartlägga delområden i 

kommunen avseende ekosystemtjänster i 

tätortsnära naturmiljöer. Här ligger bland 

annat ett fokus på kulturella 

ekosystemtjänster som rekreation, hälsa, 

sinnliga upplevelser och social interaktion” 

Kompenserar för 

sociala värden i 

dagsläget 

”Kompensation skall också ske när icke 

betydelselös lokal påverkan sker på 

rekreations- eller naturvärden” 

Viktigt med 

kompensation av 

sociala värden 

Kompensation av 

sociala värden är 

viktigt att arbeta 

med 
”Många gånger måste tätortsnära 

naturmiljöer beaktas i ett planarbete. Här 

ligger inte bara ett fokus på exempelvis 

biologisk mångfald eller höga artvärden 

utan även på kulturella ekosystemtjänster 

som rekreation, hälsa, sinnliga upplevelser 

och social interaktion” 

Viktigt att fokusera 

på den nätortsnära 

naturens sociala 

värden 

Kompensation av 

sociala värden är 

viktigt att arbeta 

”I de fall exploatering sker på privat mark 

har staden i dag svårt att utkräva 

kompensation för förlust av ekologiska och 

rekreativa värden” 

Saknar lagstöd för 

kompensation i vissa 

fall 

 

 

 

Kompensation av 

sociala värden 

behöver förtydligas 

i lagstiftning 

”[…] måste det vara tydligt att den 

ekologiska kompensationen även omfattar 

sociala och kulturella värden som är 

kopplade till fungerande ekosystem. […] det 

ska vara tydligt i lagstiftningen att även 

dessa värden kan kompenseras” 

Önskar starkare 

lagstöd för 

kompensation av 

sociala värden 
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Tabell 8. Sökning: Sociala värden, kulturella ekosystemtjänster, rekreation och rekreativa värden i 

kommunernas remissvar. Tema: Belyser avståndsfrågan  

MENINGSENHETER  KOD KATEGORI TEMA 

”[…] betonar också att hänsyn måste tas till 

det nationella miljökvalitetsmålet god 

bebyggd miljö, som har människan i fokus. 

Närhet till grönstruktur, för exempelvis 

rekreation och välbefinnande, har också 

människan i fokus” 

Viktigt med närhet 

till natur 

 

 

 

 

Viktigt att beakta 

avstånd när 

sociala värden ska 

kompenseras 

 

 

 

 

 

Belyser 

avståndsfrågan 
”Flera ekosystemtjänster är lokala och kan 

inte ersättas av att det finns bevarad natur 

utanför de bebyggda områdena” 

Svårt att kompensera 

sociala värden på 

annan plats 
”Kompensation för förlust av rekreativa 

värden inom ett utvecklingsområde är svåra 

att hantera utanför området” 

Svårt att kompensera 

sociala värden på 

annan plats 

 

Tabell 9. Sökning: Sociala värden, kulturella ekosystemtjänster, rekreation och rekreativa värden i 

kommunernas remissvar. Tema: Svårigheter med sociala värden 

MENINGSENHETER  KOD KATEGORI TEMA 

”Det skulle kunna vara svårt att värdera ett 

grönområdes sociala värden i form av 

exempelvis rekreation, naturpedagogik även 

om det finns rekreationsanalyser, 

sociotopkarteringar och mer kvalitativa 

metoder att tillgå” 

Svårighet med 

värdering av sociala 

värden 

 

 

 

 

 

Oklarheter kring 

värdering och 

kompensation av 

sociala värden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårigheter 

med sociala 

värden 

”Det finns ett behov av verktyg eller 

vägledningar för hur dessa miljöer ska klassas 

och värderas för att sättas i relation till andra 

platser och vilken kompensation som är 

rimlig” 

Behov av 

vägledning för 

sociala värden 

”[…] anser att kompensation av sociala 

värden och ekologiska värden bör skiljas åt, 

så att intrång i sociala funktioner 

kompenseras med sociala värden och intrång i 

ekologiska funktioner kompenseras med 

ekologiska värden” 

Skilja på 

kompensation av 

sociala och 

ekologiska värden 

”[…] stor osäkerhet i att hantera 

kompensation för förlust av social värden i 

den kompensationspoolsmodell som föreslås” 

Nackdel med 

kompensationspool 

 

 

 

Negativ inställning 

till förslaget om 

kompensationspooler 

gällande sociala 

värden 

”[…] särskilda svårigheter med föreslagna 

försöks fokus på tätortsnära natur och 

områden för rekreation. Att ha förberedda 

kompensationsområden kan vara till hjälp, 

men risken är att de som blir drabbade av 

förlorad tätortsnära natur eller 

rekreationsområde inte blir kompenserade om 

kompensationsområdet ligger för långt bort” 

Negativ åsikt om 

kompensationspool 

”Det bör tydliggöras att ekologisk 

kompensation i många fall handlar om att 

förse allmänheten med tätortsnära natur. Vid 

genomförande […] behöver tillgängligheten 

för allmänheten utvärderas. Ett område som 

ligger långt ifrån tätort kan inte kompensera 

för ett tätortsnära rekreationsområde” 

Svårt att 

kompensera för 

sociala värden med 

tanke på avstånd 

Sociala värden kan 

inte kompenseras via 

en 

kompensationspool 
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Sökning: Sociala värden, kulturella ekosystemtjänster, rekreation och rekreativa värden i 

SKL:s remissvar. Inga sökträffar 
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Bilaga 2, Kodningsschema intervjuer 
Tabell 1. Kodningsschema av intervjusvaren från Svedala, Lomma, Helsingborg 

MENINGSENHETER  KOD KATEGORI 

”Sen när det gäller det kulturhistoriska är 

det lättare att hitta kompensationer.” 
Enkelt att hitta åtgärder för 

kulturhistoriska värden 

Vissa sociala värden kan 

vara enkla att 

kompensera 

”De rekreativa värdena kan man oftast 

som lekman klara av på plats så då får 

man fylla i om man ser stigar, om det finns 

ytor för spel och lek, om det finns rofyllda 

platser och sådant som vi har listat.” 

Bedömning av sociala värden är 

förhållandevis enkel 

Tillvägagångssättet vid 

kompensation av sociala 

värden är förhållandevis 

oproblematiskt 

”Men skillnaden där med ekologiska 

värden det är att den grova genomgången 

av sådant som landskapsvärden […] den 

följs sen av en standardiserad 

naturvärdesinventering och det gör inte 

dom sociala värdena då för det behövs 

inte.” 

Processen vid kompensation av 

sociala värden är förhållandevis 

enkel 

”Förhoppningsvis vet ju många om det, 

även vi som planerar, och kan skriva då 

att här är den platsen man använder för 

att då och då göra det och det. Då brukar 

det, tänker jag, automatiskt få ett högre 

värde. För att är det en plats som ingen 

använder, det är ju det sämsta lägsta 

skyddet, oavsett om det är höga biologiska 

värden. Men om ingen vet om det så är det 

lätt att det förstörs på nåt sätt, att ingen 

bryr sig.” 

Sociala värden bedöms ibland 

subjektivt 

Bedömning av sociala 

värden bör sättas i ett 

sammanhang 

”Men den kanske ligger strategiskt rätt, 

det kanske är så att det kommer förtätas 

runt omkring i andra planer som är på 

gång och då får den här kvarvarande 

gräsmattan, hur trivial den än är, kanske 

ett högre värde, för att den ligger bra till. 

Det kanske är den sista öppna gräsmattan 

där man kan ha lite brännboll. Det är den 

potentialen som en yta har som kan vara 

svår att fånga. […] sen kan det vara svårt 

också när vissa platser kanske har ett 

unikt, rekreativt värde. Det kan vara en vy 

eller minnesplats som gör det speciellt.” 

Platsberoendet är en utmaning 

med kompensation av sociala 

värden 

”Kostnader ska sättas på det 

kompensationen. Värden som man kan 

säga en prislapp på för att be dom ta upp 

kapital är en förutsättning. Så det måste 

vara nånting rent fysiskt om man säger så, 

så till exempel en upplevelse är ju svårt.” 

Svårt med kompensation av vissa 

sociala värden såsom upplevelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårigheter med 

kompensation av sociala 

värden 

”Ja det är svårt. Planer bygger ju på 

kompromisser, det är alltid någon som blir 

missnöjd och någon som får en fördel. Det 

är svårt att göra alla nöjda.” 

Sociala värden är svåra att 

kompensera eftersom någon oftast 

upplever en förlust 

”Ja svårigheten kan vara det som går som 

en upplevelse.” 
Vissa sociala värden är svåra att 

kompensera 
”Lite snabbt ser jag nog två svårigheter. 

Den ena är att hänga med i svängarna, 

därför att det kommer så mycket nya 

Trender är en svårighet vid 

kompensation av sociala värden 
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grejer hur folk vill röra sig ute och vad 

dom vill ha utemiljön till, så man måste 

vara lite på tårna med nya influenser.” 

”Den andra är nog att försöka vara lite 

fantasifull kring att det som folk vill ha 

behöver inte va det som syns eller hörs[…] 

dom som kräver belysning till exempel 

hörs väldigt mycket, men dom som vill ha 

det mörkt och lugnt hörs inte, så man 

måste verkligen värna sånt, […]bara för 

att någon inte har sagt något så betyder 

det inte att behovet inte finns.” 

Att beakta allas intressen är en 

svårighet vid kompensation av 

sociala värden 

”Om man tycker någonting har en 

fantastisk utsikt, […] när man då bygger 

på den här platsen så försvinner ju till 

exempel den upplevelsen att se dom här 

värdena, det är så jag tänker, som folk har 

tyckt var tillfredställande då.” 

Platsbundna värden går inte att 

kompensera 

Vissa sociala värden går 

inte att kompensera 

”Men just en upplevelse som man har, och 

som man blir mycket besviken på om den 

försvinner, det kan man inte kompensera.”  

Upplevelsevärden går inte att 

kompensera 

”Ja, det är väl ofta landskap. 

Landskapsvärden skulle jag säga och 

kulturella värden som har lång kontinuitet, 

och det kan ju också vara bundet till 

landskap men inte bara. […], 

kulturbärande element om man säger så.” 

Landskapsvärden och 

kulturhistoriska värden kan inte 

kompenseras 

”Landskapsbilder kan man inte 

kompensera, dom är unika. Minnen, och 

historia kopplat till en plats, kan man inte 

heller kompensera för.” 

Platsbundna värden går inte att 

kompensera 

”Det blir inom tätorten, våra tätorter är 

inte så jättestora, så det blir inom 

tätortsgränsen.” 

Det finns en avståndsgräns för 

sociala värden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närhet är viktigt vid 

kompensation av sociala 

värden 

”Avstånd ja, det ska inte vara för långt 

borta, då går inte folk dit. Det blir ett 

större arbete och då kan man säga att man 

har förlorat det sociala värdet, om det blir 

för långt ifrån. Någon förlorar på det och 

någon vinner på det.”  

Avstånd kan vara en nackdel med 

kompensationspooler 

”Det vi har sagt i vår balansering är att 

närheten är viktig när det gäller rekreativa 

värden, eller sociala värden.” 

Hänsyn till avstånd bör tas vid 

kompensation av sociala värden 

”Sen ska man då försöka definiera vilken 

form av kompensation som ska utföras och 

var. Helst ska det ske inom planen, på det 

som är kvar som planläggs som allmän 

platsmark. Det är det enklaste. Är det 

staden som äger marken som ska 

exploateras så kan man placera 

kompensationen på en annan plats, men 

bara om det är stadens mark som 

exploateras. Annars måste det ske inom 

plan på den aktuella planen.” 

Kompensation ska ske inom eller 

så nära exploateringsområdet som 

möjligt 

”Ja, på något sätt är det ju svårt med dom 

sociala värdena när man flyttar, det blir så 

tydligt att man tappar värdena lokalt. Det 

finns ju en inbyggd problematik för 

kompensationspooler där. All forskning 

visar på att du ska ha mindre än 300 meter 

Avstånd kan vara en nackdel med 

kompensationspooler 
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till ett grönområde för att ha en bättre 

hälsa, oavsett socioekonomisk bakgrund, 

och tar du då bort den möjligheten så 

hjälper det inte att du har ett jättefint 

rekreationsområde en halv mil bort. Det 

blir ju inte din vardagsnatur för dig […]. 

Det finns en problematik kring det.” 

”Det kan vara ett argument att sälja in 

det, då ökar vi så här mycket mer yta fast 

det ligger någon annanstans, det är ju 

nackdelen.” 

Avstånd är en nackdel med 

kompensationspooler 

”Det kan ju hända att en markägare skulle 

tycka att om kommunen får chans att 

kompensera så gör dom fler dåliga saker, 

då behöver man inte ta samma hänsyn för 

det ska ju ändå kompenseras.” 

Risk med kompensationspool som 

alibi 

Nackdel med 

kompensationspooler 

”[…] när översiktsplanen nästa gång ska 

revideras eller göras ny att man har vissa 

såna områden för kompensationspooler, 

för det kan vara positivt när det är mindre 

exploateringar och där kompensationerna 

inte får plats just inom planområdet.” 

Kompensationspooler kan vara ett 

bra sätt att lösa marktillgång 

Fördelar med 

kompensationspooler  

”Så vi hade tyckt det var bra om man hade 

kunnat haft utpekade områden för 

kompensationer.” 

Kompensationspooler kan vara ett 

bra sätt att lösa marktillgång 

”Fördelen är att då har vi reserverat till 

när det inte finns plats när vi gör 

förtätningar och det är väldigt trångt.” 

Kompensationspooler kan vara ett 

bra sätt att lösa marktillgång 

”Jag tycker det hade varit bra att ha ett 

ställningstagande var vi kan utföra 

kompensationer i de fall de inte görs inom 

eller intill exploateringen.”  

Kompensationspooler kan vara en 

smidig lösning för kompensation 

”På ett sätt så kanske det kan vara enklare 

med en kompensationspool för dom här 

planerna som är förtätningsplaner, små 

frimärksplaner där det inte finns plats kvar 

att liksom förbättra grönytan som är kvar 

[…], det känns inte som att man får ut så 

mycket mer på den ytan.” 

Kompensationspooler kan lösa 

frågan om marktillgång 

”Och då kanske jag kan tycka att då är det 

kanske bättre att säga till exploatören och 

till kollegorna att ja plantera här, ett 

hektar, det kostar 200000, då får vi en hel 

hektar som vi inte hade haft gjort annars.” 

Kompensationspooler kan bidra 

till fler och större 

kompensationsytor 

”Så på ett sätt är det kanske pedagogiskt 

att i stället för att försöka förbättra den 

här lilla ytan, så får vi någonting större 

där borta.” 

Kompensationspooler kan 

förbättra kvalitén på 

kompensationen 

”Jag tror att det går att sälja in med 

sociala värden för vi är ju oss själv 

närmst, och kan du säga att ja men det här 

blir ett nytt rekreationsområde för 

framtida helsingborgare, tror jag är ett 

bra säljargument.” 

Kompensation av sociala värden 

kan bidra till ökat intresse 

”Behov av tillgänglig mark för folk, det är 

ju dom sociala värdena, så det är ju en 

klar fördel.” 

Kompensationspooler kan lösa 

frågan om marktillgång 

”Fördelarna skulle väl i så fall vara att det 

kanske blir en mer uppstyrd och tydlig 

process vad var och en ska bidra med.” 

Kompensationspool kan förenkla 

kompensationsarbetet 
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”Man måste nästan testa först tror jag för 

att kunna utvärdera det på ett bra sätt.” 
Försiktigt positiv till införandet av 

kompensationspooler 
Öppen inställning till 

kompensationspooler 

”Jag tror nästan det krävs någon som har 

det uppdraget att belysa, som det är nu så 

sitter ju vi med det men vi på något sätt är 

ju på naturens sida lite, det kanske inte är 

så att vi alltid tänker på vad som är det 

bästa ur den sociala aspekten. Det kanske 

är där man ska börja, att det är någon som 

faktiskt bär den bollen.” 

Kompensation av sociala värden 

kan vara svårt för den 

naturinriktade 

Kompensation av sociala 

värden kräver särskild 

expertis 

”Det är ju också så att nytt blir aldrig som 

gammalt med en gång, det tar tid innan det 

har växt upp. Man säger att det tar 

ungefär 20 år innan det har blivit 

motsvarande det andra. Det är ju en 

tidsaspekt.”  

Tidsaspekten är viktig vid 

kompensation av sociala värden 

Förlust av sociala värde 

pga. lång tillväxttid 

”När vi har pekat ut i översiktsplanen 

vissa naturområden så har det hänt att en 

markägare har blivit väldigt orolig och 

tror att nu ska allmänheten komma här 

och skräpa ner, dom sitter och fikar och 

skrämmer viltet. Det är inte lätt med 

människor för det är ju en del av 

verkligheten att många skräpar ner.” 

Kompensationspooler kan leda till 

en oro bland markägare 

En eventuell 

problematik när privata 

markägare involveras 

vid kompensation 

”Det fungerar bäst när det är allmän 

platsmark, där kommunen själv äger och 

har rådighet.” 

Problematiskt att blanda in privata 

markägare 

”Vissa markägare vill ha folk till sina 

marker för att dom ser en kommersiell 

möjlighet till det till exempel. Vissa vill 

absolut inte det. Men det handlar om vad 

man har för typ av verksamhet på sin 

mark.” 

I vissa fall kan kompensation av 

sociala värden vara en fördel 

Privata markägares 

perspektiv är viktigt att 

beakta vid 

kompensationspooler 

”När jag har en markägare som absolut 

inte vill, så brukar jag säga till honom men 

då är det bättre att ha ett designerat stråk 

på din mark för då vet du att alla befinner 

sig just där. Så du kanaliserar ju 

friluftslivet.” 

Markägare måste bemötas 

varsamt vid kompensation av 

sociala värden 

”Men det är faktiskt många markägare 

som för fram att det som folk drar med sig, 

det som är negativt med att folk kommer, 

det är inte att folk kommer utan det är hur 

dom beter sig.” 

Nackdel med människor på privat 

mark 

”[…] att faktiskt involvera dom som bor 

där. Att säga, nu tar vi bort detta och vad 

skulle ni vilja ha i stället, kanske.” 

Involvera berörda människor vid 

exploatering/kompensation 

Medborgardialog är 

viktigt vid kompensation 

av sociala värden 

”[…] för sociala värden skulle man 

egentligen behöva medborgardialog, eller 

boendedialog, med dom som är drabbade. 

Nu kommer detta ske, vad skulle ni helst 

vilja ha? För att kompensera det, och 

försöka fånga upp olika perspektiv.” 

Involvera berörda människor vid 

exploatering/kompensation 

”Det är inbakat i våra rutiner att vi ska ha 

medborgardialog.” 
Berörda människor involveras 

alltid vid kompensation av sociala 

värden 
”Att när vi gör skolprojekt så har vi alltid 

en styrgrupp med föräldrar och barn för 
Berörda människor involveras 

alltid vid kompensation av sociala 

värden 
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att dom själv ska vara med och utforma 

också.” 

”Man kanske ska lägga till på den där 

sista, det är väl också det att transparens 

[…] alltså chansen att få säga sitt om det 

måste också ingå i en sådan process tror 

jag, på samma sätt som det gör i en 

planeringsprocess. Man har någon form 

av samråd då man kan komma till tals, för 

annars kan det nog bli väldigt snett tänker 

jag mig.” 

Viktigt att involvera berörda 

människor vid kompensation av 

sociala värden 

 


