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Abstract 
”Ecosystem services are the ecosystems direct and indirect contributions of ecosystems 
to human well-being.” In order to reach the generation target and the environmental 
objectives it is important to increase the awareness of biodiversity and ecosystem services 
and it’s importance to human welfare and simultaneously highlighting the value of 
ecosystem services. The value of ecosystem services should be integrated into economic 
standpoints, political considerations and other decisions in the society. In today’s society 
there is a problem concerning that the value of ecosystem services are not considered in 
economic terms, which can result in solutions that are unfavorable for our welfare 
(Ministry of Environment, 2012). According to Nilsson et al (2007) sustainable 
development can only be achieved by strategically involving all sectors, economic and 
environmental policies together, so-called environmental policy integration. 
 
In January 2013 the Swedish Government established a government commission (M 
2013:01) to highlight the value of ecosystem services. This is a step in achieving the 
milestone of the importance of biodiversity and the value of ecosystem services. This 
report aims to contribute as groundwork for the government commission with the 
purpose to illustrate 1) how the municipality of Kristianstad and Eskilstuna, deemed to be 
in the forefront of integration of ecosystem services, have succeeded in integrating 
ecosystem services in various planning processes and the underlying success factors, 2) 
the level of knowledge and management of ecosystem services in four randomly selected 
municipalities and what obstacles they perceive and what measures are required in order 
for a municipality to integrate ecosystem services in various planning processes. 
 
The three main obstacles for a municipality to integrate ecosystem services in their work 
is lack of knowledge of ecosystem services, absence of a clear link between ecosystem 
services and spatial planning, and absence of national goals and state coordination. The 
municipalities of Kristianstad and Eskilstuna have managed to integrate ecosystem 
services through different projects, for example an ecosystem services analysis and a 
Resilience Assessment. The possible underlying success factors are key figures that 
possess knowledge of ecosystem services and who has the authority and desire to operate 
a change in the municipality. The municipality involves different stakeholders and there 
is a political will to work with this matter. 
 
There is an overall lack of knowledge of ecosystem services in the observed 
municipalities. None of the interviewed respondents in the four municipalities addresses 
ecosystem services explicitly in their work or work with ecosystem services on a strategic 
level. But the respondents agree that integrating ecosystem services in the municipality’s 
work would be a positive opportunity. There seems to be a lack of insight of the link 
between nature’s contribution to the society and it’s importance and impact on the 
economy and quality of life. This combined with a lack of sectorial integration are 
reasons why municipalities may have a long way to go in integrating ecosystem services 
in various planning processes. A good planning and conservation management for a 
sustainable use of ecosystem services in the municipalities requires more education and 
learning processes. 
 
Keywords: Ecosystem services, municipality, government, environmental policy 
integration. 
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Sammanfattning 
”Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande” (TEEB, 2008). För att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen är det 
viktigt att öka kunskapen om vad biologisk mångfald och ekosystemtjänster är och dess 
betydelse för människans välfärd och samtidigt att synliggöra värdet av 
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsternas värde bör integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och övriga beslut i samhället. I dagens samhälle 
mäts inte påverkan på ekosystemtjänsterna i samhällsekonomiska termer vilket kan 
resultera i lösningar som är ofördelaktiga för vår välfärd (Miljödepartementet, 2012). Att 
få hela samhället att nå en mer hållbar utveckling kan enligt Nilsson et al (2007) endast 
åstadkommas genom att strategiskt involvera alla sektorer och därmed att ekonomiska 
och miljömässiga policys behandlas tillsammans, s.k. miljöpolicyintegrering. 
 
Som en del i arbetet med att nå etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden 
och värdet av ekosystemtjänster, tillsatte regeringen i januari 2013 en statlig utredning (M 
2013:01) om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Som underlag till utredningen 
syftar denna rapport till att belysa 1) hur Kristianstad och Eskilstuna kommun, som anses 
ligga i framkant vad gäller arbete med ekosystemtjänster, har lyckats integrera 
ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser och vilka framgångsfaktorer som kan ligga 
till grund för det, 2) hur kunskapsläget och förvaltningen av ekosystemtjänster ser ut i fyra 
slumpmässigt utvalda kommuner samt vilka hinder som finns och vilka åtgärder som 
krävs för att en kommun ska integrera ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser.  
 
De tre främsta hindren för att integrera ekosystemtjänster i kommunens arbete är 
kunskapsbrist om ekosystemtjänster, avsaknad av tydlig koppling mellan 
ekosystemtjänster och fysisk planering samt avsaknad av nationella mål och statlig 
samordning. Kristianstad och Eskilstuna kommun har genom olika projekt, som till 
exempel en ekosystemtjänstanalys och resiliensanalys lyckats integrera ekosystemtjänster i 
kommunen. De framgångsfaktorer som kan ligga till grund för det arbetet är att de har 
några nyckelpersoner som har kunskaper om ekosystemtjänster, pondusen och viljan att 
driva på en förändring i kommunen. I kommunen finns en samverkan mellan olika 
aktörer och det finns en politisk vilja att arbeta kring detta. 
 
Överlag råder det en kunskapsbrist om ekosystemtjänster i de fyra undersökta 
kommunerna. Ingen av respondenterna i intervjustudien arbetar uttalat eller strategiskt 
med ekosystemtjänster. Men att arbeta mer integrerat och med utgångspunkt från 
kommunens ekosystemtjänster ses som en positiv möjlighet av majoriteten respondenter. 
Det verkar finnas ett bristande synsätt på naturvården, där det saknas insikt om 
kopplingen mellan vad naturen bidrar med till samhället och dess betydelse och påverkan 
på ekonomi och människors livskvalitet. Detta i kombination med en bristande 
sektorsintegrering leder till att det kan vara ett långt steg för kommunens förvaltning att 
integrera ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser. För en bra planering och 
förvaltning för att bevara och hållbart nyttja ekosystemtjänster i kommunen krävs det 
främst utbildning och lärandeprocesser. 
 
Nyckelord: Ekosystemtjänster, kommun, förvaltning, miljöpolicyintegrering. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Tankar kring ”naturkapital” formulerades redan vid mitten av 1900-talet och begreppet 
”miljötjänster” några årtionden senare (Daily, 1997). Men det var först genom The 
Millennium Ecosystem Assessment (MA), en global FN-studie (MA, 2005, UNEP, 
2005), i början av 2000-talet som begreppet ekosystemtjänster fick genomslag utanför 
vetenskapssamhället (Naturvårdsverket, 2012). I Naturvårdsverkets (2012) sammanställda 
information om ekosystemtjänster används TEEB:s1 definition - ”Ekosystemtjänster är 
ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande”. MA (2005) 
använder istället definitionen ”Ekosystemtjänster är de fördelar människan får från 
ekosystemen”. Ekosystemtjänster delas av MA (2005) in i försörjande, reglerande, 
stödjande och kulturella tjänster. 
 
MA var en omfattande FN-studie där upp emot 1400 forskare och experter från 95 
länder deltog. Studien inleddes 2000 och tog fem år att slutföra. Resultatet av studien 
visade att tillståndet för världens ekosystem är kraftigt försämrat vilket därför har en 
negativ påverkan på uppfyllandet av FN:s millenniemål, som bland annat innefattar att 
fattigdomen och hungern i världen ska halveras till år 2015. Hela 60 procent av de i 
studien undersökta ekosystemtjänsterna uppvisar en nedåtgående trend vad gäller 
produktionen av tjänsterna. Studien visade dock även något positivt - att trenden går att 
vända och att det som krävs i form av politik, verktyg och teknik för att hejda 
utvecklingen redan finns (MA, 2005, Naturskyddsföreningen, 2010). 
 
För att komma till rätta med förlusten av biologisk mångfald, att bevara och nyttja den på 
ett hållbart sätt, undertecknades 1992 konventionen om biologisk mångfald vid FN:s 
konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro (Naturvårdsverket, 2013). I oktober 
2010, under FN:s tionde partsmöte om biologisk mångfald i Nagoya, Japan, antogs en 
strategisk plan för biologisk mångfald för åren 2011 – 2020. Planen omfattar fem 
strategiska mål och 20 delmål - de så kallade Aichimålen (Aichi Biodiversity Targets) 
(CBD, 2013). Planens vision är ”By 2050, biodiversity is valued, conserved, restored and 
wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering 
benefits for all people.” Planens målsättning är “Take effective and urgent action to halt 
the loss of biodiversity in order to ensure that by 2020 ecosystems are resilient and 
continue to provide essential services, thereby securing the planet’s variety of life, and 
contributing to human well-being, and poverty eradication…”(CBD, 2013). 
 
Arbete av TEEB (2010) har bidrag till implementeringen av den strategiska planen för 
biologisk mångfald. TEEB har bland annat tagit fram en 6-stegs metodik för hur 
kommunala och regionala beslutsfattare kan precisera och mäta ekosystemtjänster. En 
svensk översättning har sedan tagits fram av Naturskyddsföreningen (2013). 
 

1. Vad ger naturen kommunen och vilka ekosystemtjänster är centrala? 
2. Hur värdefulla är dessa ekosystemtjänster? 

                                                 
1 The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) var en global studie med syfte  
att ur ett globalt perspektiv uppskatta kostnaderna för förlusten av biologisk mångfald 
och jämföra dessa med vad det skulle kosta att istället bevara biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (www.teebweb.org). 
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3. Kan värdet mätas i pengar? 
4. Vilka ekosystemtjänster är hotade eller riskerar att hotas? 
5. Vem är beroende av dessa ekosystemtjänster? 
6. Hur kommer ett politiskt beslut påverka tjänsterna och i sin tur människorna som 

är beroende av dem, direkt eller indirekt? 
 
TEEB syftar till att hjälpa beslutsfattare att uppmärksamma, demonstrera och fånga upp 
värdet av ekosystem och biologisk mångfald och även hur värdena kan tas med vid olika 
beslut. Resultaten från den första TEEB-studien, TEEB Interim Report (2008), 
presenterades på FN:s nionde partsmöte inom konventionen om biologisk mångfald i 
Bonn 2008 (COP-9), vilket ledde till en internationell efterfrågan på efterföljande TEEB-
rapporter inriktade mot internationella, nationella, lokala och regionala beslutsfattare och 
företag. På FN:s tionde partsmöte i Nagoya 2010 (COP-10) presenterades därmed 
ytterligare rapporter, bland annat TEEB in National and International Policy making, (2011) 
och TEEB for Local and Regional Policy Makers (2010). Dessa rapporter fick stor 
uppmärksamhet och har lett till en ny fas för TEEB, som innebär att stödja 
implementering av TEEB-projekt på nationell nivå, följa upp rekommendationer för 
företag och organisationer samt starta TEEB-studier inom specifika sektorer, som till 
exempel TEEB for water and wetlands (2013) och TEEB Manual for Cities (2011). Den 
senare innehåller samma 6-stegs metodik som TEEB for Local and Regional Policy Makers 
(TEEB, 2013). 
 
Den strategiska planen för biologisk mångfald, med Aichimålen samt regeringens 
bedömning i propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 
2009/10:155 s. 78 f.) gav skäl till att den svenska regeringen den 26 april 2012 beslutade 
om preciseringar och nya etappmål i miljömålssystemet. Två av dessa etappmål berör 
ekosystemtjänster. 
 

”Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens2 innebär att viktiga ekosystemtjänster 
och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade 

senast 2013.” 
 

”Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av 
ekosystemtjänster innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och 
värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant 

och skäligt.” 
 
(Miljödepartementet, 2012). 
 
Viktiga steg för att nå generationsmålet3 och miljökvalitetsmålen är att öka kunskapen 
om vad biologisk mångfald och ekosystemtjänster är och dess betydelse för människans 
välfärd och samtidigt att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. I arbetet med 

                                                 
2 Resiliens är ett systems förmåga att långsiktigt klara av förändring och vidareutvecklas 
(Folke, 2006, Brand, F., Jax, K, 2007). 
3 ”..till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 
(www.miljomal.se/Miljomalen/Generationsmalet/) 
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anpassning till ett förändrat klimat är det avgörande med en ökad resiliens i ekosystemen 
och ett bevarande av viktiga ekosystemtjänster. För att samhället ska vara bättre rustad 
att nyttja ekosystemen på ett hållbart sätt och på sikt öka deras kapacitet krävs det att det 
ekonomiska värdet av ekosystemtjänster bättre definieras (Miljödepartementet 2012). Att 
värdera ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra de värden som ekosystemtjänster 
bidrar med till samhället (Naturvårdsverket, 2012). De tjänster skogen tillhandahåller så 
som skydd mot översvämning och erosion, rekreationsvärden och upptag av koldioxid 
har till exempel ett mycket större värde än själva timret som skogen producerar (MA, 
2005). Ekosystemtjänsternas värde bör integreras i ekonomiska ställningstaganden, 
politiska avväganden och övriga beslut i samhället. I dagens samhälle mäts inte påverkan 
på ekosystemtjänsterna i samhällsekonomiska termer vilket kan resultera i lösningar som 
är ofördelaktiga för vår välfärd. Kostnader för ersättning eller restaurering av förluster av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan utgöra argument vid avvägning mellan 
olika åtgärder i samhället (Miljödepartementet, 2012). Det råder dock en oenighet i 
samhället om det antropocentriska förhållningssätt en monetär värdering av icke-
marknadsprissatta varor, som till exempel biologisk mångfald, innebär, eftersom det är 
människans värdering av biologisk mångfald som då är avgörande. Men även om 
biologisk mångfald inte värderas monetärt värderas den ändå på något sätt via politiska 
beslut och andra typer av överväganden i samhället (Konjunkturinstitutet, 2007). För att 
övergå från en ”end-of-pipe lösning” till en mer proaktiv lösning för olika miljöproblem 
och som en del i hållbar utveckling bör insikten om att integrera miljö- och 
hållbarhetstankar i olika sociala- och ekonomiska policys, s.k. miljöpolicyintegrering öka 
(Nilsson & Eckerberg, 2007). Att få hela samhället att nå en mer hållbar utveckling kan 
enligt Nilsson et al (2007) endast åstadkommas genom att strategiskt involvera alla 
sektorer och därmed att ekonomiska och miljömässiga policys behandlas tillsammans. 
 
I januari 2012 gav regeringen uppdrag åt Naturvårdsverket att sammanställa information 
om viktiga ekosystemtjänster i Sverige och att klargöra påverkansfaktorer för dess 
vidmakthållande. Detta var en del i arbetet för att nå etappmålet om ekosystemtjänster 
och resiliens. Arbetet skedde i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och 
slutredovisning av uppdraget gjordes november 2012 (Naturvårdsverket, 2012). 
 
Som en del i arbetet med att nå etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden 
och värdet av ekosystemtjänster, tillsatte regeringen i januari 2013 en statlig utredning (M 
2013:01) som innebär att: 
 

”En särskild utredare ska mot bakgrund av regeringens proposition om svenska 
miljömål (prop. 2009/10:155) och regeringens beslut om preciseringar och etappmål i 
miljömålssystemet (Ds 2012:23) analysera åtgärder och föreslå metoder och insatser för 
att bättre värdera ekosystemtjänster och för att förbättra kunskapsunderlaget om 
ekosystemtjänsternas värde för samhället. Utredaren ska vidare föreslå åtgärder som leder 
till att betydelsen av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas värden blir 
allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden och andra beslut i 
samhället där så är relevant och skäligt. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 

2013.” 
 
(Miljödepartementet, 2013). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Som underlag till den statliga utredningen om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster 
(M 2013:01) syftar denna rapport till att svara på följande frågeställningar: 
 
 Hur har två särskilt utvalda kommuner lyckats integrera ekosystemtjänster i olika 

planeringsprocesser och vilka framgångsfaktorer kan ligga till grund för det? 
 Hur ser kunskapsläget och förvaltningen av ekosystemtjänster ut i fyra 

slumpmässigt utvalda kommuner? 
 Vilka hinder finns och vilka åtgärder krävs för att en kommun ska integrera 

ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser? 

1.3 Hypoteser 
 
 De främsta framgångsfaktorerna som ligger till grund för att en kommun ska 

integrera ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser är att det finns en 
grundkunskap om vad ekosystemtjänster är och vad ett sådant arbetssätt innebär, 
samt även engagemang och politisk vilja inom kommunen. 

 Potentiella hinder för att en kommun ska arbeta mer integrerat med 
ekosystemtjänster är att det finns en kunskapsbrist om ekosystemtjänster inom 
kommunens förvaltning och att förvaltningen är alltför sektorsuppdelad. 

 För att en kommun ska arbeta mer integrerat med ekosystemtjänster i olika 
planeringsprocesser krävs det en kunskapsuppbyggnad och ökad 
sektorsintegrering. 

1.4 Disposition 
 
I första kapitlet ges en bakgrund om vad ekosystemtjänster handlar om och vilka 
processer och beslut som lett fram till varför det i dagsläget förs diskussioner kring det. 
Det följs av studiens syfte, frågeställningar och hypoteser. Andra kapitlet beskriver 
studiens metod. Efterföljande kapitel är kärnan i studien, resultatet, som kommer från tre 
olika moment; en pilotstudie, en intervjustudie och en enkätundersökning. Kapitel fyra 
omfattar en diskussion av resultatet och sista kapitlet redovisar de viktigaste slutsatserna 
av studien och även rekommendationer och tips för den intresserade läsaren. Sist i 
dokumentet finns tillhörande bilagor; intervjuguide, frågeformulär för 
enkätundersökningen och en sammanfattande hinder-och åtgärdsanalys. 
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2. Metod 

2.1 Utgångspunkt 
 
Frågeställningarna adresseras genom tre olika moment; dels studeras, i en pilotstudie två 
kommuner som anses ligga i framkant vad gäller arbete med ekosystemtjänster eller har 
ett ambitiöst miljöarbete och dels en intervjustudie med fyra slumpmässigt utvalda 
kommuner. Till detta läggs även en enkätundersökning med Sveriges ekokommuner, 
Sekom4. 
 
De två första momenten i studien är av kvalitativ art där utgångspunkten inte är att 
kunna generalisera, utan istället uppnå mesta möjliga kunskap inom området samt nå 
förståelse (Larsen, 2009). Fördelar med en kvalitativ studie kan vara att respondenten har 
möjlighet att tala friare och att det under intervjun kan ställas följdfrågor som kan ge 
kompletterande svar. Att kunna observera respondenten under intervjun kan även göra 
det lättare att tolka svaren. Detta ger en bättre möjlighet till en helhetsförståelse kring det 
studerade ämnet. Nackdelar kan dock vara att resultatet inte kan generaliseras och att 
databehandlingen kan vara mer tidskrävande. Det finns även en risk för att respondenten 
inte är sanningsenlig under en kvalitativ intervju, till skillnad från om respondenten 
istället skulle fylla i ett anonymt frågeformulär. En annan nackdel är den s.k. 
intervjueffekten, d.v.s. att intervjuaren eller den använda metoden kan ha en påverkan på 
resultatet i och med att det finns en risk att respondenten ger det svar den tror att 
intervjuaren vill ha (Ibid). 
 
Det tredje och sista momentet i studien omfattar en kvantitativ enkätundersökning, där 
fördelen är att kunna generalisera resultaten och att det är lättare att presentera resultaten 
i tabeller och grafer. Fördelar är också att mängd information begränsas samtidigt som 
respondenternas svar förmodas vara ärligare på grund av frivillighet (Ibid). Att 
enkätundersökningen genomfördes med kommunrepresentanter från Sveriges 
ekokommuner (Sekom) innebär dock inte att resultatet helt och hållet är representativt 
för resten av Sveriges kommuner som inte är med i det nätverket. Detta eftersom det kan 
förväntas att de som är medlemmar i Sekom är de kommuner som har höga ambitioner 
att arbeta med miljöfrågor varpå en undersökning av dem ger en något riktad bild. Men 
resultaten är ändå relevanta i rapportens diskussion och slutsatser. Att som i denna studie 
kombinera en kvalitativ och en kvantitativ metod gör att metodernas svagheter kan 
uppvägas, s.k. metodtriangulering (Ibid). 
 
Fokus i studien är att undersöka kunskapsläget, förvaltning av ekosystemtjänster, hinder 
och lösningar baserat på intervjuer med främst personer inom naturvården. Detta 
eftersom det kan antas att det är störst chans att det framförallt är dessa personer som 
har kunskaper om ekosystemtjänster och samtidigt som det är viktigt att få deras syn på 
hur naturvården får ta plats i olika beslut inom kommunen. Inom arbetets tidsram fanns 
det bara möjlighet att intervjua totalt sex stycken respondenter. Intervjuer med fler 
respondenter och kompletterande intervjuer med till exempel planerare hade gett en 
bredare bild. 

                                                 
4 Sekom, Sveriges ekokommuner är ett nätverk för ett hållbar Sverige med ett ekosystem 
i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling som utgångspunkt. 
Syftet är att vara förebilder, pådrivare, opinionsbildare, kunskapsförmedlare och en 
platform för erfarenhetsutbyte (www.sekom.nu). 
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För att få en konkret och samlad bild kring studiens frågeställningar och hypoteser har 
vissa avgränsningar gjorts, som till exempel att utesluta diskussioner kring olika 
definitioner och värdering av ekosystemtjänster. Likaså har vissa intressanta saker som 
framkommit under deltagande på olika konferenser, seminarier och möten fått lov att 
uteslutas eftersom det inte fanns tillräckligt med tid till att bearbeta och analysera alla 
resultat. Men den samlade kunskapen och informationen har ändå varit till stor hjälp för 
de tankegångar som presenteras i denna rapport. 

2.2 Urval av kommuner och respondenter 
 
Kommunerna i pilotstudien valdes ut då de anses vara framstående inom arbete med 
ekosystemtjänster eller har ett ambitiöst miljöarbete och respondenterna valdes ut då de 
anses vara nyckelpersoner i dessa kommuner (Pers. kom Louise Hård af Segerstad). 
Respondenterna är Sven-Erik Magnusson, koordinator för biosfärsområdet och chef för 
biosfärskontoret i Kristianstads kommun, som till exempel omnämns som nyckelperson i 
vetenskapliga artiklar från Stockholm Resilience Centre, samt Lars-Erik Dahlin, 
kommunstrateg i Eskilstuna kommun som var den som bidrog till att kommunen valde 
att göra en s.k. resiliensanalys. 
 
Eftersom studien är kopplad till den statliga utredningen om att synliggöra värdet av 
ekosystemtjänster användes Regeringskansliets kommittéservice5 för att göra ett 
slumpmässigt urval av övriga kommuner. Detta gjordes utifrån några kriterier: 
 
 En glesbygdskommun söder om Gävle med minst 25 000 invånare 
 En kommun med en universitetsstad/tätort söder om Gävle 
 En glesbygdskommun norr om Sundsvall med minst 25 000 invånare 
 En kommun med en universitetsstad/tätort norr om Sundsvall 

 
Studien syftar till att samla kvalitativ information från olika slags kommuner eftersom 
olika kommuner antas ha olika resurser och kapacitet för att planera för 
ekosystemtjänster. En universitetsstad/tätort förväntas till exempel ha större resurser och 
kapacitet för detta i jämförelse med en medelstor kommun. En mindre kommun, med ett 
invånarantal på under 25 000, har sällan ens en anställd kommunekolog. Därför 
fokuserar denna studie på dels universitetsstäder, som ofta finns i stora kommuner och 
dels medelstora kommuner där förvaltningen har reella möjligheter att beakta 
ekosystemtjänster. Kommunerna valdes ut med en spridning i Sverige. Att utesluta 
Stockholmsregionen motiveras med en pågående parallell studie på Stockholm Resilience 
Centre6 som omfattar liknande frågeställningar (Pers. kom Sara Borgström). 
 
Respondenter från de övriga kommunerna valdes ut genom ett godtyckligt urval, vilket är 
vanligt i kvalitativa undersökningar, där målet för undersökningen är att uppnå mesta 
möjliga kunskap inom området. Urvalet görs medvetet och strategiskt utifrån att alla 
respondenter har mer eller mindre samma karaktär. De väljs alltså ut för att de är 
lämpade att belysa frågeställningen (Larsen, 2007). För denna studie var det därför 
lämpligt att intervjua kommunekologer eller motsvarande tjänstemän. 

                                                 
5 Kommittéservice är en sektion inom förvaltningsavdelningen på Regeringskansliet vars 
uppgift bland annat är att ge administrativt stöd till kommittéer och utredningar 
(www.sou.gov.se/sb/d/17260). 
6 Stockholm Resilience Centre (SRC) forskar om social-ekologiska system, särskilt kring 
resiliens (www.stockholmresilience.org/21/about-us.html). 
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Enkätundersökningen genomfördes under Sveriges ekokommuners årsmöteskonferens 
den 25-26 april i Borås. Den omfattade 54 respondenter från olika kommuner i Sverige, 
inklusive tjänstemän, politiker, representanter från kommunstyrelsen och ordföranden i 
miljönämnden. Av tjänstemännen deltog främst miljöstrateger, miljösamordnare och 
kommunekologer. Detta var ett bra tillfälle att samla kvantitativa data som kompletterar 
de kvalitativa intervjuerna. 

2.3 Utförande 
 
Inför pilotstudien kontaktades respondenterna direkt per telefon och intervjuerna 
genomfördes genom ett personligt besök på deras arbetsplats. Intervjuerna var av typen 
samtalsintervju, vilket innebär att samtalet inte var allt för styrt och strukturerat och där 
respondenten fick utrymme och tillfälle att tala fritt. Detta för att nå en djupare förståelse 
för respondentens erfarenheter och beteende (Larsen, 2009). Intervjun fokuserade på hur 
respondenten tänker kring och arbetar med ekosystemtjänster, utan mer specifika och 
förberedda frågor. 
 
För intervjustudien togs en intervjuguide fram (se bilaga 1), som är baserad på en 
intervjuguide framtagen av Sara Borgström, forskare vid Stockholm Resilience Centre, 
som gör en liknande studie om ekosystemtjänster. Intervjuguiden vidareutvecklades med 
hjälp av intervjuerna i pilotstudien. Den är semistrukturerad, vilket innebär att samma 
frågor ställs till alla respondenter, att alla frågorna har öppna svarsmöjligheter och att 
samtalet är inriktat på ämnen som valts ut i förväg (Dalen, 2007). Innan intervjuerna 
genomfördes gjordes en analys av frågorna i intervjuguiden - vilka svar som förväntades 
av respondenten och vad svaren skulle bidra med till resultatet. Detta för att säkerställa 
att relevanta frågor ställs, för att se om vissa frågor ger samma svar samt även för att ha 
som stöd under själva intervjun. Kontakten med respondenterna i intervjustudien gjordes 
genom att ringa kommunen och fråga efter eventuell kommunekolog eller motsvarande 
tjänsteman. Därmed blev det en person med liknande arbetsuppgifter och kompetens i 
alla studerade kommuner, med undantag för en kommun där intervju istället skedde med 
en hållbarhetsstrateg på grund av förhinder. Inför intervjuerna skickades ett 
informationsbrev ut som ytterligare förklarade bakgrunden och syftet med studien. 
Intervjuerna genomfördes genom ett personligt besök på respondentens arbetsplats. 
 
Det tredje momentet i studien bestod av en enkätundersökning som genomfördes under 
Sveriges ekokommuners årsmöteskonferens 25-26 april 2013. Svarsalternativen var av 
kvantitativ art där respondenten fick kryssa i flervalsfrågor samt rangordna olika 
alternativ (se bilaga 2). Frågorna och svarsalternativen togs fram med utgångspunkt från 
de genomförda intervjuerna. Syftet var att få in kvantitativa data som kunde understödja 
de kvalitativa data som samlats in. 

2.4 Insamlings- och analysmetod 
 
För insamling av datamaterial under intervjuerna i pilotstudien och intervjustudien 
gjordes minnesanteckningar, samtidigt som ljudinspelning gjorde med en smartphone. 
Inspelning gjordes för att kunna lyssna av intervjuerna i efterhand och för att eventuellt 
komplettera minnesanteckningarna. Detta med fördelen att fokus under intervjun kunde 
läggas på att lyssna och diskutera istället för att enbart föra minnesanteckningar.  
 
Analys av respondenternas svar i intervjustudien gjordes med utgångspunkt från frågorna 
ur den framtagna intervjuguiden och dess olika fokusområden. För varje fråga jämfördes 
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respondenternas svar för att försöka urskilja likheter och skillnader. Detta jämfördes 
även med den analys av frågorna i intervjuguiden som gjordes innan intervjuerna 
genomfördes, d.v.s. vilka svar som förväntades av respondenten och vad svaren skulle 
bidra med till resultatet. I vissa fall gav respondenterna liknande svar, varpå det beskrivs i 
resultatet, medan de i andra fall var skilda uttalanden som därmed refereras till enskild 
respondent. Eftersom intervjuerna i pilotstudien fokuserade på hur respondenten tänker 
kring och arbetar med ekosystemtjänster, utan att ha mer specifika och förberedda 
frågor, innebar det att analysen och tolkningen av svaren gjordes genom att kategorisera 
och sammanställa de faktorer som kan tydas väsentliga för deras arbete och som svarar 
på frågeställningarna. 
 
Enkätundersökningen gjordes som en del i programmet för årsmöteskonferensen vilket 
innebar att svarsfrekvensen var relativt hög, 72 procent. Svaren sammanställdes i Excel. 
Första frågan i formuläret omfattade tre olika svarsalternativ vilket gav ett procentuellt 
resultat. De resterande tre frågorna, där respondenten ombads rangordna olika alternativ, 
visualiseras i tabellformat där alternativen som de valt som första-, andra- och 
tredjehandsval visas. 

2.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Validitet innebär giltighet och relevans. För en studie innebär det att man samlar in data 
som är relevant för dess frågeställning, d.v.s. att de rätta frågorna ställs utifrån 
problemformuleringen (Larsen, 2007: Dalen, 2007). Analysen av frågorna i 
intervjuguiden säkerställde att relevanta frågor ställdes under intervjuerna. Frågorna i 
enkätundersökningen valdes utifrån intervjuguiden och eftersom de ansågs viktigast att 
ytterligare belysas i studien. Detta försäkrade validiteten av studiens resultat. 
 
Reliabilitet innebär pålitlighet och precision (Dalen, 2007).  I en kvalitativ studie berör 
begreppen validitet och reliabilitet både datainsamling och analys av data. Både teknisk 
utrustning och människor är instrument som kan påverka pålitligheten av studien. 
Inspelningen av intervjun gjordes med en smartphone, vilket har hög kvalitet. 
Reliabiliteten påverkas även av förmågan att göra bra intervjuer, observationer och 
förmåga till följsamhet mot data, d.v.s. om datainsamlingen påverkas av att 
erfarenheterna är mindre i början av studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta är något 
man bör ha i åtanke vid granskning av resultatet. Enkätundersökningen var av kvantitativ 
art med preciserade svarsalternativ, där vissa skulle rangordnas av respondenten, vilket 
försäkrar dess reliabilitet. Eftersom denna studie kombinerar kvalitativa och kvantitativa 
metoder kan både validiteten och reliabiliteten antas öka (Larsen, 2007). 
 
Generalisering i en studie innebär att man kan dra slutsatser som gäller flera 
respondenter än de som ingår i själva undersökningen (Dalen, 2007). På grund av att 
intervjuerna i de två första momenten av studien har få respondenter är dess 
generaliserbarhet låg, vilket är en av nackdelarna med en kvalitativ studie. Respondenterna 
är alltså inte nödvändigt representativt för alla kommuner (Dalen, 2007). Genom att ställa 
resultaten mot liknande studier kan generaliserbarheten förbättras. Denna studie är dock 
den första av sitt slag. Svaren från enkätundersökningen i det tredje momentet av studien 
kan lättare generaliseras eftersom den är av mer kvantitativ art. Genom s.k. 
metodtriangulering, d.v.s. en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, kan 
metodernas svagheter uppvägas (Larsen, 2009). 
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2.6 Etiska hänsynstaganden 
 
I det utskickade informationsbladet informerades respondenten om studiens syfte, att 
inspelning endast skulle ske om respondenten godkände det, att ljudmaterialet endast 
skulle användas internt inom studien som stöd och reserv och därmed inte spridas. 
Respondenterna i intervjustudien nämns inte vid namn utan istället som 
universitetskommun respektive glesbygdskommun. I enkätundersökningen var det 
frivilligt att uppge namn, befattning och kommun och resultatet redovisas enbart som en 
sammanställd svarsbild. 
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3. Resultat 
Kapitlet ger en bild av hur Kristianstad och Eskilstuna kommun i pilotstudien arbetar 
med ekosystemtjänster och vilka framgångsfaktorer som kan ligga till grund för det. 
Beskrivningen ger inte på något sätt en fullständig bild. Nästa del i kapitlet beskriver 
kunskapsläget och förvaltningen av ekosystemtjänster baserat på intervjuerna i 
intervjustudien. Efter det ges en samlad hinder- och åtgärdsanalys som är baserad på 
intervjuerna i både pilotstudien och intervjustudien. Sist redovisas resultaten från 
enkätundersökningen. 

3.1 Framgångsfaktorer och erfarenheter från 
Kristianstads kommun 

 
Sedan 1989 har Kristianstads kommun arbetat under paraplybegreppet Kristianstad 
Vattenrike med utgångspunkt från kommunens natur- och kulturhistoriska värden 
(Vattenriket, 2013). Vattenriket är ett cirka 100 000 hektar stort skyddat kulturlandskap 
och våtmarksområde i nordöstra Skåne. Området är sedan 1975 klassat som 
internationellt skyddsvärt enligt Ramsar-våtmarkskonventionen (Naturvårdsverket, 
2009). Biosfärkontoret i Kristianstad samarbetar med lantbrukare, myndigheter, 
entreprenörer och föreningar i olika projekt där syftet är att skydda, utveckla och främja 
ett hållbart nyttjande av områdets höga värden. Sommaren 2005 utnämndes Vattenriket 
till UNESCO biosfärsområde, enligt deras nya krav (Vattenriket, 2013). Området valdes 
ut genom UNESCOs ”Man and the Biosphere Programme” (MAB) där arbete med 
biosfärsområdet innebär att hela landskap, inklusive människan ska beaktas. Genom att 
området tjänar som levande laboratorier för försöksverksamhet kring områdets natur är 
målet att öka medvetenheten om samspelet mellan människa och miljö 
(Naturvårdsverket, 2009). 
 
I en artikel av Olsson, P., Folke, C och Hahn, T (2004) beskrivs hur Kristianstads 
våtmarksområde, som tidigare ansågs ”vattensjukt”, inom ett decennium, omvandlades 
genom mobilisering av flera aktörer i landskapet, till ett område som istället ansågs 
”vattenrikt”. Därmed namnet Kristianstad Vattenrike. Vidare beskrivs vad som orsakade 
utvecklingen, genom olika processer anpassade till olika problem och behov och som 
initierades av några nyckelpersoner. Sociala nätverk och ett brett stöd för arbetet 
utvecklades samtidigt som det vid rätt tillfälle fanns ett ”social and political window of 
opportunity”, där styrande politiker involverades. Till följd av dessa olika processer och 
händelser bildades sedan Kristianstad ekomuseum, Naturum (Olsson et al, 2004). 
 
Under 2007 skedde ett händelseförlopp som skapade stor uppmärksamhet hos 
kommuninvånarna och som satte press på förvaltningen i Kristianstads kommun. Det 
uppmättes extremt höga vattennivåer i Helge å och samtidigt noterades höga halter 
organiska ämnen som gjorde vattnet brunaktigt. Förvaltningen för Vattenriket insåg att 
deras kapacitet att lösa problemet var begränsad och att det krävdes ett nytt tankesätt 
kring förvaltning. För att försöka lösa problemet krävdes det att olika aktörer längs hela 
Helgeåns avrinningsområde involverades. Genom att förstå hur och var 
ekosystemtjänster genereras och var fördelarna av dessa utvinns kunde man identifiera 
och sammanlänka olika aktörer inom området. Konceptet ekosystemtjänst användes som 
ett verktyg för att länka samman olika sociala delar i landskapet, genom att visa att olika 
aktörer är beroende av varandra och samtidigt skapa länkar mellan ekosystem och 
mänskligt välbefinnande (Tuvendal et al, 2012). 
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Kristianstads kommun jämförs även med en transformation av förvaltning för en marin 
park i det stora barriärrevet i Australien (Olsson et al, 2004). Transformationen mot en 
mer ekosystembaserad förvaltning föranleddes av insikter om att den tidigare 
sektorsuppdelade förvaltningen, som till exempel fokuserade på enskilda arter, var en 
direkt orsak till den tydliga försämringen av det marina ekosystemet och biodiversiteten. 
En omorganisation skedde samtidigt som olika strategier användes kopplade till att 
försöka öka invånarnas medvetenhet om problemen, involvera fler aktörer från samhället 
och få stöd i politiken. Att förändra människors synsätt är enligt Olsson et el (2004) en 
kritisk faktor för att ändra hur förvaltning av naturresurser sker. 
 
Ett annat exempel på Kristianstad kommuns arbete med ekosystemtjänster är att de 2009 
gjorde en ekosystemtjänstanalys. Den togs fram i samarbete med Stockholm Resilience 
Centre efter beställning från Naturvårdsverket, som även bidrog med synpunkter och 
kommentarer i rapporten (Naturvårdsverket, 2009). Syftet med ekosystemtjänstanalysen 
var att kartlägga de ekosystemtjänster som strandängarna tillhandahåller och följderna om 
de försvagas. I och med ekosystemtjänstanalysen utarbetades en metod för kartläggning 
av ekosystemtjänster. Arbetet skedde i samverkan med lokala experter, nyttjare och 
förvaltare, vilket därmed ledde till att sätta igång en process kring samverkan och utbyte 
av kunskaper i området. Detta är enligt rapporten väsentligt för ett lyckat arbete med att 
bevara olika typer av ekosystem och dess tjänster. Metoden kan användas vid arbete 
kring andra områden eller landskap då man vill ha en ekosystemansats, med förväntat 
framgångsrikt resultat. I rapporten belyses vikten av naturvårdens möjligheter att 
tydligare kommunicera bevarandevärdet inför kommunala beslut genom att i ett område 
identifiera befintliga ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2009). 
 
Genom att göra en lista på ekosystemtjänster och se dessa utifrån olika perspektiv kan 
man lyfta fram de ekosystemtjänster som direkt berör kommunen och invånarna. ”Det är 
där kraften i ekosystemtjänst-tänket finns och genom var man får engagemanget”, menar 
Sven-Erik Magnusson, koordinator för biosfärsområdet och chef för biosfärskontoret i 
Kristianstads kommun. I Kristianstad kommun är kusten den största turistmagneten, 
vilket drar in mycket pengar till kommunen. Trots detta läggs det, enligt Sven-Erik 
väldigt lite pengar på att upprätthålla de värden som gör det möjligt. Ekonomiska 
analyser om exploatering och dess påverkan på ekosystemtjänster kan visa vad 
kommunen faktiskt tjänar mest på. Sven-Erik anser att detta därför måste lyftas i 
kommunens planering samt att det är viktigt att se nyttan med ekosystemtjänst-tänket för 
ekonomisk tillväxt och näringslivsutveckling, eftersom det bland annat kan skapa nya 
jobb. Om naturresurserna försvinner, försvinner också företagen. Kommunen kan 
samtidigt ha konkurrensfördelar på grund av vissa ekosystemtjänster jämte mot andra 
kommuner, vilket bör lyftas fram menar Sven-Erik. 
 
Sverige skrev på landskapskonventionen 2010 och den syftar bland annat till att främja 
samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda kring 
landskapsfrågor för att förbättra skydd, förvaltning och planering (Riksantikvarieämbetet, 
2012). Trots det arbetar ytterst få på det sättet, menar Sven-Erik. Kommunen måste 
ställa sig frågan om det räcker med att olika sektorer arbetar med hållbar utveckling var 
och en för sig. Trots att det finns en medvetenhet om bristande sektorsintegrering, att 
man ”arbetar i stuprör” och att man borde ändra på det, görs det enligt Sven-Erik 
ingenting åt det. Anledningen kan enligt Sven-Erik vara att det saknas verktyg, en metod, 
ett sätt att arbeta med hållbar utveckling och att arbeta med ekosystemtjänster skulle 
kunna vara en lösning. 
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Att starta upp små projekt kopplade till ekosystemtjänster är enligt Sven-Erik Magnusson 
ett sätt att få igång arbetet i kommunen. För att lyckas med ett projekt finns det enligt 
honom flera framgångsfaktorer - att i projektet ställa frågorna ”hur kan vi sälja in det 
här?”, ”vilka grupper kan var med och förverkliga detta? Alla vill veta ”vad får jag ut av 
det?”. Sven-Erik tycker att det är viktigt att plocka in personer som är handlingskraftiga 
och som inte är komplicerade, att göra projektet väldigt konkreta och att sätta in det i ett 
större sammanhang. Genom att starta flera små projekt med många olika parter kan de 
mest entusiastiska personerna fångas in, menar Sven-Erik. Att ett projekt är litet betyder 
inte att det är värdelöst i ett globalt sammanhang. Sven-Erik varnar dock för att det lätt 
blir ”mycket snack och liten verkstad” i ett projekt med många inblandade personer. Ett 
sätt att komma vidare från mötet och för att få igång den strukturella förvaltningen är 
enligt Sven-Erik att använda ”foldermetoden” – att i en folder skriva om vad tanken och 
syftet med projektet är. 
 
För att uppmärksamma nyttan av att använda begreppet ekosystemtjänster och för att 
konkretisera begreppet ekosystemtjänster på kommunal nivå har det vid flera tillfällen, 
senast vid ett möte av Kommunförbundet Skåne våren 2013, föreslagits att det kan göras 
genom att beskriva tre lokala och konkreta exempel - ett historiskt exempel på ett beslut 
med dåligt resultat, ett historiskt exempel på ett beslut med bra resultat och ett aktuellt 
projekt där begreppet ekosystemtjänster kan användas för att planera långsiktigt. I en 
arbetsrapport skriven av Sven-Erik Magnusson (2013) beskrivs tre sådana exempel från 
Kristianstads kommun - en soptipp som på 1960-talet anlades i en våtmark mitt i 
Kristianstad som krävt, och som kommer att kräva, dyra åtgärder för att minimera 
påverkan på olika ekosystemtjänster under oöverskådlig tid, inköp av ett stort militärt 
övningsområde som planfördes med hjälp av många olika berörda intressenter vilket 
ledde till att gynna biologisk mångfald, rekreation och integration, sammankoppling av 
upprättande av en havs- och klimatanpassningsplan med kommunens översiktsplan i 
syfte att ta fram gemensamma strategier och riktlinjer för planering av kommunens 
kustvatten, hav och översvämmningshotade områden. Men för att skapa hanterbara 
rutiner för hur ekosystemtjänster ska användas i kommunal planering behövs det enligt 
arbetsrapporten (Magnusson, 2013) hjälp av experter. 
 
En strategi som används vid kommunikation med beslutsfattare i Kristianstads kommun 
är enligt Sven-Erik att ta med dem på en båttur runt om i Vattenriket. Detta för att visa 
upp verkligheten och eftersom ”en upplevelse, snarare än kunskap, kan ge personer en 
annan värdegrund”, menar Sven-Erik. Sven-Erik hade först sitt kontor i en barack nere 
vid ån. Han ville inte ha sitt kontor på kommunhuset. Han lyckades med 
policyintegrering mycket på grund av det. Han ser biosfärskontoret som en 
utvecklingsavdelning. De är inne på det alla andra förvaltningar arbetar med, men gör det 
som de andra förvaltningarna inte vet kan göras. ”Det är lättare att ta en kamp när man 
är färre personer”, menar Sven-Erik. 
 
Sven-Erik Magnusson är sannolikt en viktig framgångsfaktor i Kristianstad kommuns 
arbete med ekosystemtjänster. Han är en nyckelperson som har stora kunskaper om 
ekosystemtjänster. Sven-Erik Magnusson har kunskaperna, engagemanget och pondusen 
för att driva på en förändring i kommunen. Han binder samman olika intressenter genom 
att röra sig mellan olika aktörer i samhället. Han har varit med och startat upp många 
projekt genom att knyta kontakter, engagera medarbetare och sen succesivt lämnat över 
till dem så att de kan arbeta vidare på egen hand. Även samarbete och dialog med olika 
aktörer i samhället verkar vara framgångsfaktorer för Kristianstad kommuns arbete med 
ekosystemtjänster. En strategi i biosfärsområdet är att ha samrådsgrupper med olika 
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aktörer från samhället, i syfte att få dessa att mötas. Genom detta kan det enligt Sven-
Erik visa sig att aktörerna har ett gemensamt fokus; till exempel vatten, och en 
gemensam utmaning; försämrad vattenkvalité. Ur detta kan de komma vidare och 
försöka lösa problemet. ”Det är i dessa sammanhang viktigt att klargöra möjligheter och 
problem samt se på helheten”, menar Sven-Erik. 

3.2 Framgångsfaktorer och erfarenheter från Eskilstuna 
kommun 

 
Att Eskilstuna i denna studie benämns som en framstående kommun inom arbete med 
ekosystemtjänster är främst på grund av deras arbete med en resiliensanalys, en s.k. 
”Resilience Assessment”. Enligt Lars-Erik Dahlin, kommunstrateg i Eskilstuna kommun, 
var det samarbete med bland annat Stockholm Environment Institute och Stockholm 
Resilience Centre som gjorde att de 2009 bestämde sig för starta det arbetet och år 2012 
har det i praktiken satts i verket. 
 
Eskilstunas resiliensanalys har sin utgångspunkt från en handbok – ”Assessing Resilience 
in Social-Ecological Systems: Workbook for Practitioners” (Resilience Alliance, 2010), 
framtagen inom Resilience Alliance7. Handbokens syfte är att fastställa resiliens i social-
ekologiska system genom att använda strategiska frågor och aktiviteter där arbetet 
innefattar resurser, olika intressenter och institutioner. Målet är att ta fram en konceptuell 
modell och där man genom att identifiera potentiella tröskeleffekter kan skapa förståelse 
för vad som påverkar ett systems resiliens (Resilience Alliance, 2010). Cathy Wilkinson, 
forskare vid SRC, har utefter den skapat en process som kan tillämpas på lokal och 
kommunal nivå. Eskilstunas resiliensanalys är en utforskande process och en del i 
forskning på SRC (SRC & Eskilstuna kommun, 2013). 
 
Resiliensanalysen innebär att arbetet inriktar sig på olika fokusområden - sysselsättning, 
transporter, vatten och livsmedelsförsörjning. Enligt Lars-Erik Dahlin kommer även en 
kartläggning av ekosystemtjänster i kommunen att göras i och med det arbetet. 
Resiliensanalysen innefattade en tvådagars workshop, som deltogs av kommunanställda 
och forskare. Under workshopen studerades vilka faktorer som kontrollerar varje 
fokusområde i syfte att få större förståelse för vilka effekter olika kriser, som till exempel 
energikris, ekonomisk kris, klimatförändringar och att hålla sig inom de planetära 
gränserna, kan leda till. Under workshopen identifierades även åtgärder som kan stärka 
kommunens resiliens. Tydliga och viktiga kopplingar mellan de olika fokusområdena 
uppdagades under workshopen, till exempel att ökad grad av självförsörjning i sin tur kan 
leda till att försörjningen av livsmedel blir mindre sårbar samtidigt som möjligheterna för 
sysselsättning ökar. Workshopen gav nya perspektiv på kommunens arbete eftersom 
olika kompetenser var representerade. Ett antagande i arbetet med resiliens är att sociala 
och ekologiska system är kopplade och där ekosystemtjänster är ett koncept som 
tydliggör dessa kopplingar. Till exempel kan olika aktiviteter påverka produktion av mat 
och vatten genom att inverka på översvämningsskydd, pollinering och klimatreglering. 
Eskilstuna kommuns resiliensanalys är ett försök i att hantera deras arbete med hållbar 
utveckling på ett mer konkret sätt. En resiliensanalys är således en deltagardriven process 
där man utgår och arbetar med deltagarnas samlade kunskaper och utifrån några 
konkreta frågeställningar (SRC & Eskilstuna kommun, 2013). 
 

                                                 
7 Resilience Alliance är en organisation som bedriver forskning om dynamiken kring 
social- ekologiska system (www.resalliance.org/index.php/about_ra). 
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Enligt Lars-Erik Dahlin gäller det att först få förståelse för att begreppet hållbar 
utveckling är något som ska vara en utgångspunkt för hela kommunens arbete. Nästa 
steg är att fundera på vad hållbar utveckling egentligen betyder. ”Tyvärr finns det en 
uppfattning om att hållbar utveckling är en fråga som endast berör miljö och i mindre 
utsträckning till exempel kommuninvånarnas livskvalité”, menar Lars-Erik. Men 
egentligen handlar det enligt honom om samspelet mellan miljö och människa. Enligt 
Lars-Erik måste man lyfta dessa frågor, informera, arbeta med olika projekt och skapa 
kontakter runtomkring verksamheten. Lars-Erik anser att ekosystemtjänster är ett bra 
verktyg, en metod, ett sätt att tänka och något som fyller i hållbarhetsbegreppet. Han 
menar att det kan vara ett sätt att lyfta miljöfrågorna, hitta lösningar och att det kan leda 
till ett paradigmskifte om det tas in i ett nytt planeringssystem. För att legitimera och 
informera om arbetet, speciellt för människor som är kritiska, är det enligt Lars-Erik 
viktigt att resultaten dokumenteras och redovisas. Han menar att det gör att arbetet blir 
mer trovärdigt. Det är viktigt att synliggöra ekosystemtjänster men det kan samtidigt vara 
svårt att gå vidare från dokument om hållbar utveckling till ett totalsystem, med hållbar 
utveckling som ram och som ett sätt att arbeta. Att göra en analys med en kartering där 
man grupperar och kopplar ekosystemtjänster till olika frågor och lyfter fram olika 
fokusområden, så som Eskilstuna kommun har gjort med resiliensanalysen är enligt Lars-
Erik ett bra sätt att arbeta. 
 
Lars-Erik Dahlin verkar vara en nyckelperson i kommunens miljöarbete. Han har stora 
kunskaper och hans position som kommunstrateg ger honom den makt och pondus som 
förmodligen krävs för att driva på en förändring i kommunen. De faktorer som gör att 
Eskilstuna kommun har ett framgångsrikt arbete med dessa frågor är även nyfikenhet 
och förankring, politiskt intresse och acceptans samt samverkan och dialog. 
 
Eskilstuna kommun har inget utvecklat arbete med ekosystemtjänster men har i och med 
deras arbete med resiliensanalysen fått in förståelsen och börjat tänka i de banorna. Lars-
Erik berättar att det finns en nyfikenhet i kommunen och att han ser mycket lovande på 
deras miljöarbete. Han känner sig dock inte alls som en expert utan mer som en 
nybörjare. ”Det är en process med stegvisa insikter som lett fram till arbetet”, säger Lars-
Erik. Förankring och driv är viktigt och som det ser ut nu är arbetet väl förankrat och 
står inte och faller med en person, menar han. Kommunen arbetar vidare utifrån det, 
med ekosystemtjänster som ett verktyg och som en del i en metod.  
 
I Eskilstuna kommun finns det enligt Lars-Erik en politisk acceptans och intresse för 
miljöfrågor. Miljöarbetet har lyfts in mer centralt och tas med i planeringen genom olika 
projekt. Arbetet med Agenda-21 fick tidigt stöd i politiken vilket gjorde att de i 
kommunen snabbt kunde ta fram stora projekt, kring till exempel övergödning. 
Kommunen har även ett antal yngre och engagerade politiker från miljöpartiet, 
vänsterpartiet och socialdemokraterna som har arbetat med liknande frågor tidigare, 
vilket enligt Lars-Erik är en fördel eftersom de därmed på ett sätt är självgående. De 
kanske inte har insikter om just ekosystemtjänster och resiliens men de anser att miljö- 
och hållbarhetsfrågor är viktiga. Utan politikernas stöd och intresse hade det inte gått, 
menar Lars-Erik. 
 
Samarbete och dialog med andra aktörer i samhället är ytterligare en framgångsfaktor för 
Eskilstunas miljöarbete. De är till exempel med i Sekom, Sveriges Ekokommuner som är 
ett nätverk för ett hållbart Sverige. I mars 2013 höll Eskilstuna kommun i en 
internationell konferens, där de bland annat redovisade workshopen som var en del i 
arbetet med resiliensanalysen. 
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3.3 Kunskapsläge om ekosystemtjänster 
 
Alla respondenter i intervjustudien känner till begreppet ekosystemtjänster, men i olika 
grad. Respondenterna från de två universitetskommunerna har känt till begreppet länge 
medan det för respondenterna från glesbygdskommunerna är ett relativt nytt begrepp. 
Respondenten ombads att förklara vad begreppet ekosystemtjänster innebär, vilket gav 
svar av olika komplexitet och vilket visar på olika grad av förståelse. 
 

”Ekosystemtjänster handlar om något som finns och som vi inte betalar för, men som 
människan har stor nytta av. Det är en tjänst som utförs av naturen och som vi ofta tar 
för givet, som till exempel vatten. Ekosystemtjänster kan exemplifieras med bin. För att 

alla växter ska kunna föröka sig behövs de, skulle inte det fungera blir det problem.” – 
Universitetskommun 
 

”Ekosystemtjänster är tjänster som naturen tillhandahåller och som är nyttigt för vårt 
samhälle, på olika nivåer. Den främsta ekosystemtjänsten är pollinering för till exempel 

fruktträd.” – Universitetskommun 

 
”Om vi inte har en stadig biologisk mångfald finns risken att våra små hjälpredor som 
pollinerar våra växter inte finns i den utsträckningen de skulle behövas och då skulle det 

skita sig med skörden.” – Glesbygdskommun 
 

”Det handlar om att förstå nyttan av vad ekosystemen kan ge oss och då inte att utnyttja 
det på det traditionella sättet, att man utvinner metaller osv, utan mer att se hur ett 
fungerande ekosystem kan stötta vårt samhälle med olika funktioner som biorening och 
rekreationsvärden osv, i ett fungerande ekosystem. Det handlar snarare om att inte 

exploatera och att istället försöka utnyttja det mer passivt.” – Glesbygdskommun 
 
Alla respondenterna i intervjustudien anser att det i dagsläget finns en kunskapsbrist om 
vad ekosystemtjänster innebär och att det måste till en kunskapsuppbyggnad för att de på 
kommunen ska kunna arbeta med ekosystemtjänster. Enligt respondenterna finns det en 
problematik kring att börja använda begreppet ekosystemtjänster utan att det finns en 
djupare förståelse för vad det betyder. De påpekar alla på olika sätt att det är ett 
akademiskt begrepp som därför måste förklaras pedagogiskt för att nå ut till allmänheten 
samtidigt som det inte får uppfattas som för flummigt. Det är viktigt att tydligt visa att 
både näringsliv och privatpersoner kan dra nytta av det och att det inte bara handlar om 
naturvärden utan även sociala och kulturella värden. 
 
En respondent menar att det finns en mötesplats i begreppet ekosystemtjänster och att 
det kan leda till ökad samverkan mellan olika sektorer. Det skulle kunna öka förståelsen 
och medvetenheten, även på en strategisk nivå, om att ekosystemtjänster måste tas till 
vara och finnas med i tankarna när det görs förändringar i landskapet och stadsmiljön. 
En annan respondent menar att begreppet ekosystemtjänster är bra för marknadsföring 
av ekologin och att det kan ge en stor vinst gentemot de som inte begripit vad man 
tidigare pratat om eftersom de får det förklarat på ett nytt sätt. En respondent säger att 
det finns fördelar med att arbeta mer med ekosystemtjänster men att de inte riktigt 
utnyttjat det ännu. Denne menar att ekosystemtjänster framförallt är användbart 
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pedagogiskt, vid förklaring för till exempel kommuninvånarna och för att få ut budskapet 
på ett bra sätt. En annan respondent menar att om det förs in ett nytt begrepp kan det 
skapa förvirring och eventuellt en besvikelse i att det inte är något nytt utan något som 
man arbetat med hela tiden. Samtidigt kan ett nytt begrepp ibland vara det som behövs 
för att få gehör för något som naturvården egentligen har pratat om i många år, menar 
respondenten. Samma resonemang fördes av en annan respondent som menar att 
ekosystemtjänster är en modern term som egentligen inte säger något nytt men som säger 
att människor är beroende av naturen och att det finns en risk att nyttan försvinner om 
det inte planeras på ett bra sätt. 

3.4 Förvaltning av ekosystemtjänster 
 
Att arbeta mer integrerat och med utgångspunkt från kommunens ekosystemtjänster ses 
som positivt av alla respondenter i intervjustudien. Ingen av kommunerna arbetar dock 
uttalat eller strategiskt med ekosystemtjänster. De arbetar inte med ekosystemtjänster i 
den bemärkelsen att hela kommunens förvaltning utgår från ekosystemtjänster vid olika 
beslut, arbetar integrerat med ekosystemtjänster i olika sektorer i kommunen eller uttalat 
beaktar ekosystemtjänster vid fysisk planering. Men deras arbete rör på ett eller annat sätt 
ekosystemtjänster i och med till exempel skötselplaner för naturområden, arbete med 
restaurering, dagvattenhantering och luftvård. 

3.4.1 Organisation och struktur 
Strukturen för den kommunala verksamheten skiljer sig från kommun till kommun. 
Respondenterna i intervjustudien har till exempel olika befattningar; kommunekolog, 
naturvårdsplanerare samt ekolog och utredare, men där alla har naturvården som 
ansvarsområde. Den fjärde respondenten är hållbarhetsstrateg och har ett mer 
övergripande och strategiskt ansvar för miljöfrågor i kommunen. Beroende på 
kommunens storlek varierar även antalet liknande tjänster inom verksamheten. I en av 
universitetskommunerna ingår kommunekologen i en naturgrupp om fyra ekologer och 
en skogsförvaltare där de växlar ansvarsområden från år till år. Fördelar med det 
arbetssättet är att alla känner till de olika verksamhetsfälten även om de har fokus på ett 
specifikt under en viss tid, de kan hjälpa varandra och det ger en positiv utveckling av 
verksamheten. Naturvårdsplaneraren i den andra universitetskommunen har endast en 
kollega med samma befattning. I en av glesbygdskommunerna är personen med 
befattning ekolog och utredare ensam ansvarig för naturvården, vilket således innebär att 
denne har många olika arbetsuppgifter, men att tiden för varje blir begränsad. Denne har 
även det strategiska ansvaret för miljöarbetet, till skillnad från de andra tre kommunerna 
där det finns miljöstrateger som ansvarar för det. 
 
Båda glesbygdskommunerna är medlemmar i Sveriges ekokommuner (Sekom), ett 
nätverk för ett hållbart Sverige, varpå de visar att de har ambitioner att arbeta med 
miljöfrågor med utgångspunkt att ett ekosystem i balans är basen för en hållbar 
ekonomisk och social utveckling. 

3.4.2 Ekosystemtjänster i fysisk planering 
Ekosystemtjänster är enligt alla respondenter relevant inom kommunens 
planeringsprocesser. Översiktsplanen lyfts fram som ett viktigt verktyg för att förvalta 
ekosystemtjänster eftersom den är styrande för kommunens arbete, ej juridiskt bindande 
och gäller för ett större geografiskt område. 
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En av universitetskommunerna arbetar, enligt respondenten, till viss del med 
ekosystemtjänster. De har olika samverkansgrupper kring några specifika vattendrag 
inom ett avrinningsområde. Musslors vattenfiltrering ges som exempel på en 
ekosystemtjänst som är av intresse för vattenkvalitén, där således begreppet kommer med 
i arbetet. De har inte undersökt vilka områden som kan vara nyckelområden för att 
leverera ekosystemtjänster i kommunen men respondenten anser att det skulle vara 
värdefullt. Kring kommunens översiktsplan finns det enligt respondenten goda 
samverkansprocesser. I den befintliga och den nya översiktsplanen som håller på att tas 
fram benämns dock inte ekosystemtjänstbegreppet, men förutsättningarna för att 
behandla ekosystemtjänster vid nästa planprocess är enligt respondenten mycket goda. I 
detaljplanering anses inte ekosystemtjänster lika relevant på grund av att planen är 
juridiskt bindande och gäller på en sådan detaljerad nivå som ett kvarter eller en annan 
begränsad yta, varpå begreppet enligt denne blir svårhanterligt. 
 
Den andra universitetskommunen anser att ekosystemtjänster är relevant för all typ av 
planering, dock viktigast i en större skala. Denne menar att det är viktigt att planera för 
grönstruktur och att även tänka på att små projektområden kan ha en påverkan på 
ekosystemtjänster som finns utanför. I kommunens gällande översiktsplan finns det med 
i de övergripande riktlinjerna att ekosystemtjänster ska tas tillvara. I översiktsplanen har 
även respondenten sett till att det finns med ett eget kapitel om ekosystemtjänster. Vid 
detaljplaneläggning och annan planering utreds det om möjligheter att ta tillvara naturens 
ekosystemtjänster i stadsmiljön för till exempel dagvattenhantering, partikelfixering, 
luftkvalitet, stadsklimat och folkhälsa. Men ofta finns det inte konkreta belägg för hur 
ekosystemtjänsterna påverkas, menar respondenten. De har till viss del tittat på vilka 
områden som kan vara nyckelområden för att leverera ekosystemtjänster i kommunen. 
Längs ett visst vattendrag uppmärksammas till exempel strandzonens viktiga funktion för 
dagvattenhantering, skydd mot erosion och värde för biologisk mångfald, rekreation och 
folkhälsa. Dock finns en intressekonflikt på grund av att området även är attraktivt för 
bostadsbyggande samtidigt som boende vill ha en fin utsikt över vattnet utan 
vildbevuxen strandskog. Naturvården har därför en viktig uppgift att argumentera mot 
bebyggelsetrycket och det görs bland annat genom att försöka lyfta och förtydliga just 
ekosystemtjänsterna kring vattendraget, menar respondenten. 
 
En av glesbygdskommunerna säger att det rent teoretiskt är möjligt att de skulle kunna 
börja arbeta med ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser, men vet inte hur det 
skulle gå till rent praktiskt. För att det ska göras krävs det enligt respondenten att 
kommunen ser nyttan i att göra det och att de får ut någonting av det i slutändan, 
eftersom det skulle innebära extraarbete och extra tankemöda att tänka i nya banor. ”Det 
är en resursfråga där kommunen i så fall vill veta att lagda resurser fås tillbaka och då 
helst med en vinst”, säger respondenten. Kommunens översiktsplan har sin grund från 
1989 men har aktualiserats genom tematiska tillägg. Det har under en lång tid funnits en 
önskan och ett behov av att förnya översiktsplanen, men på grund av brist på resurser 
och tid har det inte genomförts. Naturligt kan då tyckas att ekosystemtjänster inte nämns 
i gällande översiktsplan. De har därför inte heller undersökt vilka områden i kommunen 
som kan vara nyckelområden för att leverera ekosystemtjänster. 
 
I den andra glesbygdskommunen har de börjat diskutera hur de till exempel ska få in mer 
grönområden i stadsmiljön i och med att staden förtätas. Där finns det enligt 
respondenten potential för att ekosystemtjänster kan komma in. Om ambitionen finns att 
börja arbeta med ekosystemtjänster ser respondenten inga svårigheter i att få igång det 
arbetet. I kommunen finns det enligt respondenten ett brett politiskt stöd för de planer 
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som tagits fram, vilket minskar risken för omprioriteringar vid förändrat politiskt styre. I 
kommunens planer finns det enligt respondenten inslag av ekosystemtjänster, på vilket 
sätt framgår dock inte. Ekosystemtjänstbegreppet nämns inte i planerna samt 
utgångspunkten och strategin för planerna är av annan art. Anledningen är enligt 
respondenten att ekosystemtjänster är så pass nytt att det inte förrän vid nästa 
planomgång mer uttalat kan tas med, vilket respondenten tycker vore värdefullt. Att 
identifiera vilka områden som kan vara nyckelområden för att leverera ekosystemtjänster 
har inte gjorts i kommunen men områden viktiga för hållbarhet har dock identifierats i 
samband med olika planer, men utan medvetenheten om just ekosystemtjänster. 
 
Att personer ansvariga för naturvård inom kommunen är involverade i frågor som rör 
markanvändning är högst relevant för att ekosystemtjänster ska kunna belysas i den 
fysiska planeringen. För en av universitetskommunerna är kommunekologerna mycket 
involverade i markanvändningsfrågor. Detta för att, enligt respondenten, ”så tidigt som 
möjligt föra fram de naturvärden som finns och vilken hänsyn som bör tas”. I det fall det 
gäller en exploatering i ett naturområde är kommunekologerna med i hela processen. Det 
finns enligt respondenten en god kultur i kommunen att försöka värna om de 
naturvärden som finns samt kring samordning och samverkan mellan olika aktörer. 
Planerarna kallar alltid in representanter från natur, park och trafik i 
markanvändningsfrågor. Ett bra verktyg i kommunen är enligt respondenten det nyligen 
framtagna naturvårdsprogrammet som ska gälla tio år framöver, denna tillsammans med 
en åtgärdsplan. Programmet innehåller underlag för alla inventeringar av naturreservat, 
hagmarker, Natura-2000 områden och som slagits ihop i ett och samma naturvärdesskikt 
med en klassning mellan 1-4. Syftet med naturvärdesskiktet är att det vid exploatering 
tydligt syns om det påverkar ett område intressant för naturvården. Arbetet sker utefter 
det underlaget och underlättar samtidigt samverkan i alla typer av markfrågor och hur de 
ska arbeta med åtgärdsförslag. 
 
För de övriga tre studerade kommunerna är det inte alls lika självklart att personer från 
naturvården är involverad i markanvändningsfrågor. Det är inte alltid så att 
naturvårdsintressen väger högst och har den acceptansen som behövs för att de ska vara 
en naturlig samarbetspartner i frågor som rör markanvändning. Hög arbetsbelastning och 
tidsbrist är även faktorer som gör att naturvården inte involveras i den grad som den 
borde. En naturvårdares uppgift i dessa sammanhang är ofta pedagogisk med syfte att 
väcka förståelse om naturens värde. 
 
Respondenten från en av glesbygdskommunerna beskriver att naturvården endast 
tillkallas vid enstaka markanvändningsärenden och då i den meningen att till exempel 
uttala sig om en badplats kan anläggas eller inte. I kommunens planarbete, som till 
exempel tematiska tillägg till översiktsplanen, involveras inte personer från naturvården 
alls. Eftersom de tematiska tilläggen oftast berör specifika sakfrågor är det bara enstaka 
personer som arbetar med dessa. Nackdelen är då att arbetet saknar bredd. 
Respondenten anser att det är viktigt att en person från naturvården är med i frågor som 
rör markanvändning, men säger samtidigt att ”det är en fight som jag inte orkar ta tag i”. 
Utifrån arbetsuppgifterna respondenten har i dagsläget finns det heller inte tid till att vara 
involverad i frågor som rör markanvändning. Det finns en svårighet i att prioritera det 
arbete som ska utföras inom naturvården och det finns heller ingen uttalad prioritering 
från chefer eller politiker. 
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3.4.3 Ekosystemtjänster i naturvården 
Alla respondenter är eniga om att ekosystemtjänster är relevant inom naturvården. 
Exempel som lyfts fram är områdesrestaurering och betesdrift. Formella områdesskydd i 
form av biotopskydd, naturvårdsavtal och naturreservat kan även vara ett sätt att säkra 
ekosystemtjänster i kommunen. Men i en av universitetskommunerna är politikerna 
enligt respondenten väldigt återhållsamma med sådana skyddsformer med anledning att 
kommunen har en hög utvecklingstakt och därmed inte vill lägga in för många 
”stoppområden” som det skulle innebära att avsätta ett område för naturvård. Det ses av 
dem som en ”död mans hand” över ett område, säger respondenten. 
 
Även i en av glesbygdskommunerna ses naturvården som något begränsande och 
hindrande, dock inte från respondentens håll. Byggande ses som en ren exploatering och 
där till exempel strandskyddsfrågan har blivit en byggfråga där personer från naturvården 
inte tillåts i diskussionen. Istället är det byggherrar och tekniker som hanterar frågan, 
vilket enligt respondenten inte är optimalt och varpå man har missat vad hela 
strandskyddet går ut på. 

3.4.4 Miljöpolicyintegrering 
I dagens samhälle finns ett problem med att miljöns värde inte är tillräckligt integrerat i 
övriga sektorer. Insikten om att integrera miljö- och hållbarhetstankar i sociala- och 
ekonomiska policys, s.k. miljöpolicyintegrering är enligt Nilsson och Eckerberg (2007) ett 
nödvändigt skifte. Tankar kring miljöpolicyintegrering har trots att de har funnits så pass 
länge inte implementerats i tillräcklig skala (Nilsson och et al, 2007). 
 
Att få en bild av hur kommunens verksamhet ser ut, vilka de samarbetar med och hur de 
beskriver miljöpolicyintegrering ger en bild av förutsättningarna för att integrera 
ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser. Respondenternas syn på 
miljöpolicyintegrering visar sig när de ombes att förklara vad det innebär, om och i så fall 
hur de arbetar med det. 
 
För en av universitetskommun nämns att de har en miljökommunikationsgrupp som 
arbetar med Agenda-21 och som även driver olika miljökampanjer så som Earth Hour 
och Fairtrade. För att miljökommunikationsgruppens arbete ska integreras mer i andra 
verksamheter planeras en omorganisering, där de ska flyttas från miljökontoret och 
underställas avdelningen för översiktsplanering på teknik- och 
samhällsbyggnadskontoret. Kommunen har även en miljöstrateg som samarbetar med 
miljökommunikationsgruppen. Dock sker inget samarbete mellan miljökommunikations-
gruppen och naturvårdsgruppen vilket respondenten framför som önskvärt. 
Förvaltningen har en intern miljöpolicy om resor och pappersanvändning men 
respondenten säger sig inte veta exakt vad den innebär. 
 
Den andra universitetskommunen arbetar enligt respondenten med 
miljöpolicyintegrering på olika nivåer, där kommunen har övergripande mål för 
hållbarhet och har en horisontell miljögrupp som består av en miljöstrateg, 
folkhälsostrateg, tillgänglighetsstrateg, jämnställdhetsstrateg och respondenten själv. 
Miljögruppen försöker hitta konkreta miljöledningssystem och att varje nämnd och enhet 
själva tar sitt ansvar. 
 
För en av glesbygdskommunerna verkar miljöpolicyintegrering nästintill vara obefintlig. 
Det har dock enligt respondenten gjorts försök att placera planerarna, byggansvariga och 
personer inom naturvården i samma korridor på kommunhuset, i syfte att just öka 
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integreringen. Enligt respondenten förekommer ett visst samarbete men att miljöfrågor 
trots det inte är tillräckligt integrerat i andra sektorer. En del integrering av miljöfrågor 
sker dock med den tekniska förvaltningen, men enligt respondenten är det alltid 
ekonomin som prioriteras när det väl ställs på sin spets. ”Miljötänket får komma fram i 
goda tider och när det inte kostar så mycket besvär”, menar respondenten. 
Respondenten från den andra glesbygdskommunen berättar att de i dagsläget inte har 
något miljöledningssystem och inte heller någon tydlig miljöpolicy, utan bara till exempel 
en resepolicy. Kommunen har dock ambitioner kring hållbarhet med vissa mål och 
uttalanden som de ska arbeta utefter. Respondenten har ambitioner om att ta fram en 
miljöpolicy för kommunen. 

3.5 Hinder- och åtgärdsanalys 
 
Nedan finns en sammanställd bild av vad respondenterna i både pilotstudien och 
intervjustudien anser att det finns för hinder för att en kommun ska arbeta mer integrerat 
med ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser samt respondenternas förslag på 
åtgärder för att överkomma dessa hinder. Resultatet är uppdelat efter de teman som 
utkristalliserats vid genomgång och analys av respondenternas svar - kunskap och 
kommunikation; synsätt, acceptans och integrering samt lagstiftning och planering. En 
kortare version finns i tabellformat i bilaga 3. 

3.5.1 Kunskap och kommunikation 
Hinder 1  Kunskapsbrist om ekosystemtjänster inom kommunens verksamhet 
Kunskapen om vad ekosystemtjänster är och nyttan med det saknas. Om det inte finns 
en förståelse för vad det handlar om kan det finnas ett visst motstånd på kommunen.  
Det är svårt att prata om något som det saknas ord och tydliga definitioner för samtidigt 
som det är svårt att gå från en idé till att något ska genomsyra hela kommunens arbete. 
Det är en process varpå man inte kan gå fortare än vad omgivningen klarar av i 
kompetens, utveckling, insikter och omgivande system. 
Åtgärd 1  Ge ut konkret information om ekosystemtjänster och kopplingen 
mellan miljö och människa 
En kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling lokalt och nationellt, i alla delar av 
kommunen; hos politiker, administrativa delar, den ekonomiska sidan etc. är en 
nödvändighet. Det är viktigt att snarast få ut en skrift om vad ekosystemtjänster är och 
kommunicera ut det på ett pedagogiskt sätt. Information och utredningar om 
ekosystemtjänster från statligt håll skulle ge tyngd åt arbetet. Hållbar utveckling ska vara 
en utgångspunkt för hela kommunens arbete men tyvärr finns det en uppfattning om att 
hållbar utveckling är en fråga som endast berör miljö och i mindre utsträckning till 
exempel kommuninvånarnas livskvalité. 
Åtgärd 2  Arrangera utbildningar, seminarier och sammankomster om 
ekosystemtjänster, via till exempel Länsstyrelsen 
Åtgärd 3  Förankra och sprid den förvärvade kunskapen om ekosystemtjänster 
Det är viktigt att förankra och sprida kunskapen annars finns det en risk att det när 
engagerade personerna försvinner inte finns någon bärighet kvar. I dagens läge finns det 
en problematik med att personer i maktpositioner är rörliga och därför inte hinner arbeta 
proaktivt. 
Åtgärd 4  Öka datainsamling av värden kopplade till ekosystemtjänster 
För att kunna påvisa effekter, dra slutsatser om påverkan på ekosystemtjänster och för att 
få förståelse och se nyttan med olika åtgärder är det viktigt att samla in datamaterial. 
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Hinder 2  Brygga saknas mellan forskningsrapporter om ekosystemtjänster för 
akademiker och information för kommuner 
Forskningssynen i Sverige är för snäv och teoretisk istället för praktiskt baserad. Trots 
Mistra- och Formasprojekt kommer ekosystemtjänster ändå inte in i kommunernas 
arbete. 
Åtgärd  Ta fram fler forskningsprojekt som tar hänsyn till praktisk tillämpning 
 
Hinder 3  Otillräcklig spridning av goda exempel om nyttan med att arbeta 
med ekosystemtjänster 
Åtgärd  Öka spridningen av goda exempel genom till exempel nätverket Sekom 
För att arbetet med ekosystemtjänster ska komma igång kan det underlätta med goda 
exempel från andra kommuner eller företag. Många kommuner är beroende av andra 
kommuner som har lyckats, speciellt om det är en kommun som har liknande storlek, 
geografiskt läge och resurstillgångar. För en liten norrlandskommun hjälper det sällan att 
till exempel Stockholms stad har lyckats integrera ekosystemtjänster i deras arbete. 
Mellan kommuner kan det samtidigt finnas en viss konkurrens och ”kan dem, så kan vi”. 
Marknadsföring av ekosystemtjänster bör resultera i att det är en självklarhet att 
kommunen ska börja arbeta med ekosystemtjänster. Nätverket Sekom kan vara ett forum 
att sprida goda exempel från andra kommuner. 
 
Hinder 4  Avsaknad av direktiv och statligt stöd för arbetet med 
ekosystemtjänster 
Åtgärd  Sätt upp tydliga riktlinjer eller ge ut allmänna råd om hur kommunen 
kan arbeta med ekosystemtjänster 
Utan tydliga riktlinjer finns det en risk att kommunen inte prioriterar att arbeta integrerat 
med ekosystemtjänster eftersom de annars inte är tvingade. Dock kan det finnas 
motstånd från kommunen för att bli tillsagda hur de ska arbeta. Ett pedagogiskt inspel 
från Naturvårdsverket med allmänna råd för arbete med ekosystemtjänster kan vara 
användbart och som kommunen därmed kan hänvisa arbetet till. 

3.5.2 Synsätt, acceptans och integrering 
Hinder 5  Kopplingen mellan ekonomi och natur saknas 
Synsättet på naturvården är bristande, snarare än brist på ambitioner om hållbar 
utveckling. Den politiska ambitionen att vara en hållbar kommun finns, men de gröna 
frågorna hamnar ofta i skymundan och istället prioriteras tillväxt. Det finns en filosofisk 
syn på naturen, att människor står ovanför den snarare än som en del av den. Vikten av 
att bevara biologisk mångfald är dåligt förankrat. Det är ytterst få som har förstått att det 
är naturen som är grunden för ekonomin och vår välfärd. 
Åtgärd  Lyft debatten om betydelsen av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster upp på regeringsnivå 
 
Hinder 6  Kortsiktig planering och avsaknad av helhetssyn 
Kommuners arbete är alltför resultatinriktat och där saker endast räknas i 
kostnadseffektivitet. Kommunens arbete blir därmed kortsiktigt vilket genomsyrar hela 
kommunens organisation. Kommunen fastnar för mycket i specifika uppgifter som till 
exempel vård, skola och omsorg och hur effektivt arbetet är. Dagens arbetssätt gör det 
svårare för kommuner att klara framtida förändringar. 
 
Hinder 7  Bristande samarbete och sektorsintegrering 
Samarbete mellan olika sektorer förekommer, men inte alls med den självklarhet som kan 
förväntas. Detta trots att Sverige 2010 skrev på landskapskonventionen. Inom den 
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kommunala verksamheten kan till och med olika sektorer vara sammanslagna och sitta på 
samma kontor för att få just ökad integrering, men att det ändå finns en bristande 
sektorsintegrering. Även om det finns en viss miljöpolicyintegrering mellan sektorer 
prioriteras ekonomin när det väl ställs på sin spets. 
Åtgärd 1  Öka integrering av ekosystemtjänster i kommunens verksamhet 
Åtgärd 2  Starta konkreta och lärande projekt runt ekosystemtjänster 
Involverar olika intressenter i projekt, så att de får en naturlig mötesplats, för att klargöra 
möjligheter och problem, se på helheten och förhoppningsvis komma fram till en 
gemensam målbild. 
 
Hinder 8  Naturvården saknar tillräcklig acceptans inom kommunen 
Det är inte förankrat hur naturvården ska ingå i olika planeringsprocesser. Till exempel 
utnyttjas sällan kommunekologens kompetens i markanvändningsfrågor. De hamnar ofta 
i försvarsställning och i obekväma situationer kring vissa frågor. Rent politiskt är det inte 
alltid uppskattat att hantera naturvårdsfrågor, det anses ofta vara en typ av ”good will”. 
Åtgärd 1  Naturvården bör vara en naturlig samarbetspartner i 
planeringsarbetet 
 
Hinder 9  För lite resurser avsatta till naturvården 
Det finns för få anställda personer inom naturvården. Arbetssituation för personer inom 
naturvården är ofta hård och präglas av tidsbrist, varpå vissa känner sig otillräckliga i sin 
yrkesroll. Eftersom de ofta har många olika arbetsuppgifter finns det svårigheter att 
prioritera i arbetet, speciellt om det inte finns någon uttalad prioritering från chefer eller 
politiskt håll. För miljöinspektörerna finns en tjänstebeskrivning, medan en 
kommunekologs uppgifter ofta är otydliga och blir det som passar. Detta gör att det blir 
svårare för en kommunekolog att försöka integrera ekosystemtjänster i olika 
planeringsprocesser.  
Åtgärd 1  Tillsätt mer resurser till naturvården 
Åtgärd 2  För diskussioner kring, och framhäv, vad personer inom naturvården 
kan tillföra kommunens utveckling 
Åtgärd 3  Inför krav på kommunekologkompetens inom kommunen, likt 
kraven på att det ska finnas miljöinspektörer 
Åtgärd 4  Inför ekosystemtjänstbidrag 
När väl kunskapen om ekosystemtjänster finns kommer det att finnas ett behov av att 
kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns i kommunen. Därmed kan igångsättandet av 
arbetet underlättas med ekonomiska bidrag. 
 
Hinder 10  Kommunekologer saknar nätverk 
Många kommunekologer arbetar ensamma, har en hård arbetsbelastning och är därmed 
beroende av kontakter med andra som har liknande arbetsuppgifter. De klarar arbetet för 
att de brinner för naturfrågor. Det kan saknas kraft för att kommunekologer på egen 
hand ska organisera ett nätverk samtidigt som befintliga nätverk riskerar att dö ut på 
grund av tidsbrist. Detta gör att det blir svårare för en kommunekolog att börja arbeta 
med ekosystemtjänster, i och med att det då kan krävas ett nätverk för erfarenhetsutbyte 
och för att sprida goda exempel.  
Åtgärd  SKL, Boverket eller Naturvårdsverket bör upprätta ett nätverk kring 
ekosystemtjänster för kommuner 
Ett nätverk behövs främst för att kommunekologer ska kunna diskutera naturvård i 
samband med planerings- och markanvändningsfrågor och därmed även kring 
ekosystemtjänster. Konferenser för erfarenhetsutbyte kring dessa frågor är också 
värdefullt. 
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3.5.3 Lagstiftning och planering 
Hinder 11  Begreppet ekosystemtjänster nämns inte uttalat i miljöbalken eller 
plan- och bygglagen 
Åtgärd  Ekosystemtjänster måste förtydligas i miljöbalken och plan- och 
bygglagen 
 
Hinder 12  Ekosystemtjänster nämns inte uttalat i 
miljökonsekvensbeskrivningar 
Åtgärd  Inför krav på att påverkan på ekosystemtjänster ska tas med i 
miljökonsekvensbeskrivningar 
I en MKB-process bör det krävas en fördjupad analys av vilka ekosystemtjänster som 
finns i det berörda området och hur dessa påverkas av den planerade exploateringen. Ett 
juridiskt krav kräver dock statligt stöd för hur det kan implementeras. 
 
Hinder 13  Tydlig koppling mellan ekosystemtjänster och fysisk planering 
saknas 
Åtgärd  För in ekosystemtjänster i ordinarie planeringsprocesser 
Ekosystemtjänster skulle kunna föras in i nästan all planering så som översiktsplanering, 
vattenplanering, avfallsplanering etc. och där det ska utredas vilken påverkar planen 
kommer att ha på berörda ekosystemtjänster. 
 
Hinder 14  Intressekonflikt mellan exploateringsintressen och att bevara 
naturområden 
I planarbetet finns ibland svårigheter vid prioritering mellan olika värden som ställs emot 
varandra. Alla kommuner har ett tillväxtmål och med den finansiella situationen 
prioriteras ofta en bra tillväxt, att skapa fler arbetstillfällen och att få människor att flytta 
dit, eftersom det ger mer skatteunderlag. Att ta hänsyn till naturen kommer därför ofta i 
andra hand. Detta visas genom till exempel att strandskyddet ofta åsidosätts eftersom 
exploatering prioriteras. Samtidigt kan det finnas skilda visioner om vad till exempel en 
hållbar stad innebär där stadsplanerare, till skillnad från naturvårdarna, vill skapa en tät 
urban stad med korta avstånd, få biltransporter och där naturen endast ska finnas utanför 
staden. Att naturvårdare ofta inte släpps in i dessa frågor resulterar i att det ännu mer blir 
en fråga om bristande integrering mellan olika sektorer, och att det blir svårare att 
integrera ekosystemtjänster i arbetet. 
Åtgärd 1  Länsstyrelsen och Naturvårdsverket bör informera om värdet av att få 
in ett vettigt naturvårdstänk i planeringsarbetet 
Åtgärd 2  Sätt upp tydliga riktlinjer för prioritering vid avvägning mellan olika 
intressen 
 
Hinder 15  Bristande miljömålsarbete 
I dagsläget finns det ingen skyldighet för kommunen att rapportera om hur de arbetar 
med att uppfylla miljömålen. Eftersom två av etappmålen berör just ekosystemtjänster 
innebär det att incitamenten för att beakta ekosystemtjänster uteblir. 
Åtgärd  Arbetet med miljömålen bör följas upp mer och rapporteras till 
länsstyrelsen enligt krav 
 
 
 
 



 Jessica Peters 

 24

3.6 Enkätundersökning 
 
Som komplement till resultaten från pilotstudien och intervjustudien gjordes en kort 
enkätundersökning (se bilaga 2) under Sveriges ekokommuners årsmöteskonferens. I 
undersökningen deltog 54 personer och svarsfrekvensen var 72 procent. 
 
Enkätundersökningen innehöll fyra frågor: 
 

1. Skulle du vilja arbeta med ekosystemtjänster? 
2. Vilka är de främsta anledningarna till att arbeta med ekosystemtjänster? 
3. Vad kan det finnas för hinder för att integrera ekosystemtjänster i kommunens 

arbete? 
4. Vad krävs för en bra planering och förvaltning för att bevara och hållbart nyttja 

ekosystemtjänster i kommunen? 
 
På frågan om de skulle vilja arbeta med ekosystemtjänster svarade 68 procent ja, 28 
procent svarade att de redan gör det och de resterande 4 procenten svarade nej. 

 
Figur 1. Andel respondenter som skulle vilja arbeta med ekosystemtjänster. 
 
På frågan om vilka de främsta anledningarna till att arbeta med ekosystemtjänster är fick 
respondenten ranka följande alternativ från 1 – 8: 
 
 Öka synligheten av naturens värde 
 Kommunens arbete skulle förbättras 
 Leda till ökad integrering av miljötänk i andra sektorer 
 Ge mer välgrundade beslut 
 De lyfts fram i etappmålet för biologisk mångfald 
 För att hänga med i utvecklingen 
 Grannkommunen/annan kommun gör det 
 Annan anledning 

 
Av diagrammet i figur 2 kan läsas att de tre främsta anledningarna till att arbeta med 
ekosystemtjänster är för att öka synligheten av naturens värde, det skulle ge mer 
välgrundade beslut och det skulle leda till ökad integrering av miljötänk i andra sektorer. 
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Figur 2. Svarsfrekvensen för de olika alternativen på frågan vilka de främsta anledningarna är till 
att arbeta med ekosystemtjänster. 
 
På frågan om vad det kan finnas för hinder för att integrera ekosystemtjänster i 
kommunens arbete fick respondenten ranka följande alternativ från 1 – 8: 
 
 Kunskapsbrist om ekosystemtjänster 
 Ekosystemtjänster saknas i lagstiftning 
 Avsaknad av nationella mål och statlig samordning 
 Avsaknad av tydlig koppling mellan ekosystemtjänster och fysisk planering 
 Avsaknad av spridning av goda exempel från andra kommuners arbete med 

ekosystemtjänster 
 Miljöfrågor saknar tillräcklig acceptans inom kommunen 
 Otillräcklig integrering av miljöfrågor i andra sektorer (miljöpolicyintegrering) 
 Eget alternativ 

 
De tre främsta hindren för att integrera ekosystemtjänster i kommunens arbete är enligt 
diagrammet i figur 3 kunskapsbrist om ekosystemtjänster, avsaknad av tydlig koppling 
mellan ekosystemtjänster och fysisk planering samt avsaknad av nationella mål och statlig 
samordning. 
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Figur 3. Svarsfrekvensen på frågan vad det kan finnas för hinder för att integrera 
ekosystemtjänster i kommunens arbete. 
 
På frågan om vad som krävs för en bra planering och förvaltning för att bevara och 
hållbart nyttja ekosystemtjänster i kommunen fick respondenten ranka dessa alternativ 
från 1 – 9: 
 
 Utbildning och lärandeprocesser (kompetensutveckling) 
 Stöd/krav i lagstiftning 
 Nationella mål och statlig samordning 
 Vägledning vid fysisk planering 
 Ekonomiskt stöd 
 Nätverk och samarbete mellan kommuner 
 Politiskt intresse och stöd i kommunen 
 Sektorsintegrering 
 Eget alternativ 

 
För en bra planering och förvaltning för att bevara och hållbart nyttja ekosystemtjänster i 
kommunen är det främst utbildning och lärandeprocesser som behövs, se figur 4. Av de 
övriga alternativen kan det inte urskiljas vilka som enligt respondenterna därefter är 
viktigast. Detta betyder inte nödvändigtvis att det inte finns någon enighet om vad som 
krävs, utan att det som respondent var svårt att rangordna alternativen eftersom de 
eventuellt anser att det krävs flera olika åtgärder samtidigt, och inte bara en i taget i en 
viss prioriteringsordning. 
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Figur 4. Svarsfrekvens på frågan vad som krävs för en bra planering och förvaltning för att bevara 
och hållbart nyttja ekosystemtjänster i kommunen. 
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4. Diskussion 
Denna studie ger en bild av hur några av Sveriges kommuner förhåller sig till begreppet 
ekosystemtjänster. Vidare studier av fler kommuner och intervjuer även med tjänstemän 
inom övriga sektorer än naturvården är önskvärt för att få en ännu tydligare bild av 
ekosystemtjänst-begreppets frammarsch. Konceptet ekosystemtjänster verkar vara något 
som uppmärksammas mer och mer och förhoppningen är att fler kommuner får upp 
ögonen för vad det kan ge för fördelar för samhällsutvecklingen i stort. 
 
Detta kapitel förs med utgångspunkt från studiens frågeställningar: 
 
 Hur har två särskilt utvalda kommuner lyckats integrera ekosystemtjänster i olika 

planeringsprocesser och vilka framgångsfaktorer kan ligga till grund för det? 
 Hur ser kunskapsläget och förvaltningen av ekosystemtjänster ut i ett 

slumpmässigt urval svenska kommuner? 
 Vilka hinder finns och vilka åtgärder krävs för att en kommun ska integrera 

ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser? 

4.1 Framgångsfaktorer och erfarenheter 
 
En av studiens hypoteser är att de främsta framgångsfaktorerna som ligger till grund för 
att en kommun ska börja integrera ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser är att det 
finns en grundkunskap om vad ekosystemtjänster är och vad ett sådant arbetssätt kan 
innebära samt även att det finns engagemang och politisk vilja i kommunen. Studiens 
hypoteser kan delvis bekräftas genom att studiens resultat visar att de främsta 
framgångsfaktorerna är att kommunerna har vissa nyckelpersoner som har kunskaper om 
ekosystemtjänster och samtidigt viljan och pondusen att driva på en förändring i 
kommunen. Den politiska viljan finns och det finns goda samarbeten mellan olika 
aktörer i kommunerna. En annan framgångsfaktor som inte påpekas uttalat i denna 
studie men som ändå är av stor vikt är både Kristianstad och Eskilstuna kommuns 
kontakt och samarbete med olika forskare och inte minst Stockholm Resilience Centre. 
 
En bidragande faktor till den förändrade förvaltningssynen i Kristianstads kommun kan 
vara att de har ett stort sammanhängande naturområde som ger karaktär åt hela 
kommunen och där en förändring i till exempel vattenkvalitén påverkar hela kommunen 
och är synligt för alla invånare. Som till exempel de extrema vattenflödena och höga 
halter organiska ämnen i vattnet som uppmättes 2007, som skapade stor uppmärksamhet 
och tvingade kommunen att ändra förvaltningsstrukturen, genom att involvera olika 
aktörer inom avrinningsområdet (Tuvendal et al, 2012). Det skifte i synsätt som skedde i 
Kristianstad Vattenrike biosfärsområde och som ledde till en mer ekosystembaserad 
förvaltning jämförs som nämnt tidigare av Olsson et al (2004) med en marin park i stora 
barriärrevet i Australien. Transformationen inducerades av ett ökat hot mot den marina 
parken genom bland annat avrinning från land och global uppvärmning. Den tidigare 
bristande förvaltningen av den marina parken anses vara en direkt orsak till den tydliga 
försämringen av det marina ekosystemet och dess biologiska mångfald. Förvaltningen 
fokuserade enligt tradition på enskilda arter i ekosystemen vilket lett till en 
förvaltningsstruktur med uppdelad beslutsfattning och vaga policyinstrument. Den 
ansvariga myndigheten bidrog med tydligt ledarskap och en intern omorganisation 
skedde samtidigt som olika strategier användes kopplade till att bland annat öka 
invånarnas medvetenhet om problemen, involvera fler aktörer från samhället och få stöd 
i politiken genom att försöka påverka det politiska systemet (Olsson et al, 2004). 
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Krävs det en plötslig störning som ger negativa och synliga konsekvenser för invånarna 
för att en kommun ska förändra förvaltningen av naturen och anamma en mer 
ekosystembaserad förvaltning med utgångspunkt från kommunens ekosystemtjänster? 
Det kan vara svårare för en kommun att inse hur en mer ekosystembaserad förvaltning 
skulle gagna kommunen om effekter av bristande förvaltning inte tydligt syns för till 
exempel invånarna. Hur ska ett skifte då induceras? För Eskilstuna kommuns del verkar 
de vara på god väg att ändra tankesättet kring hur man kan förvalta kommunens 
naturresurser. De har anammat teorier runt resiliens för att vara bättre rustade för 
framtida förändringar och hot mot kommunen. De har insett att förvaltningen måste 
tänka mer långsiktigt och med utgångspunkt från vilka resurser och tjänster som finns i 
kommunen. I grund och botten handlar det om att ha kunskaper om ekosystembaserad 
förvaltning, ekosystemtjänster och resiliens och hur det kan hjälpa kommunen planera 
mer långsiktigt, att vara mer resilient mot framtida förändringar och för att nå en hållbar 
utveckling. 
 
Kristianstad och Eskilstuna kommun skulle kunna, på grund av deras annorlunda 
tankesätt och förvaltning av naturen och dess ekosystemtjänster, vara förebilder för 
andra kommuner. De kan visa på vad som krävs för att en kommun ska kunna arbeta 
mer integrerat med ekosystemtjänster genom att ge goda exempel. 

4.2 Kunskapsläge om ekosystemtjänster 
 
Hos respondenterna i intervjustudien råder det egentligen inga stora kunskapsbrister om 
begreppet ekosystemtjänster, men däremot när det gäller kunskaper om hur 
ekosystemtjänster kan integreras i kommunens olika planeringsprocesser och vad det 
skulle få för effekter. Enligt respondenterna verkar dock kunskapsläget hos övriga 
tjänstemän och politiker i kommunerna vara bristfällig, vilket stöds av resultaten från 
enkätundersökningen där ett av de största hindren enligt de respondenterna är att det 
finns en kunskapsbrist om ekosystemtjänster. Det räcker inte att personer inom 
naturvården har kunskaper om ekosystemtjänster för att få till en förändring i 
kommunen. Som en av respondenterna i enkätundersökningen uttrycker sig ”Tvinga 
ledande politiker att ta till sig kunskapen – idag springer miljöfolket på seminarier men 
kunskapen är svår att förmedla vidare”. 
 
Några av respondenterna i intervjustudien anser att ekosystemtjänster bara är ett nytt 
begrepp för det som naturvården har pratat om hela tiden, vilket i sig kan ha fördelar om 
det kan hjälpa naturvården att få mer gehör. Men ekosystemtjänster innebär så mycket 
mer än bara ett begrepp och ett sätt att säga att naturen är värdefull. Det handlar om 
något som ska vara utgångspunkt för hela kommunens förvaltning, att naturen och dess 
ekosystemtjänster är basen för vår välfärd och att det ska finnas med i alla beslut och 
planer inom kommunen. Det handlar om att alla förvaltningens sektorer ska tänka i 
termer av vad naturen ger kommunen som helhet och inte bara naturvården. Ett sådant 
arbetssätt innebär mycket systemtänkande i grunden och en förståelse för att ekosystem 
är multifunktionella, att tjänster är kopplade till varandra och inte så lätt kan ersättas av 
tekniska substitut eller arbetskraft. 

4.3 Förvaltning av ekosystemtjänster 
 
Ingen av de fyra studerade kommunerna arbetar uttalat eller strategiskt med 
ekosystemtjänster. Men kommunerna visar ändå en tendens till ett sådant arbetssätt. För 
att en kommun ska integrera ekosystemtjänster i sitt arbete krävs förmodligen en större 
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omorganisation och ett byte i tankesätt i alla kommunens förvaltningsprocesser. Det kan 
dock vara ett bra att börja i liten skala, för att få in tänket och för att se på fördelarna 
med det arbetssättet. Förhoppningsvis kan det sedan rulla på och bli mer accepterat och 
bli en grundsyn som gäller för hela kommunens arbete. 
 
Enkätundersökningen visar att det finns ett stort intresse av att arbeta med 
ekosystemtjänster. Hela 68 procent av respondenterna svarade ja på frågan om de skulle 
vilja arbeta med ekosystemtjänster. En respondent skriver ”Jag vill arbeta med 
ekosystemtjänster, men hur har jag inte listat ut.” Det visar att det finns en vilja att arbeta 
med ekosystemtjänster men att kunskaper om hur man gör rent praktiskt saknas. 
Resultatet visar även att 28 procent av respondenterna redan anser att de arbetar med 
ekosystemtjänster. Frågan är då vad som menas med ”att arbeta med ekosystemtjänster”. 
Alla kan ha olika tolkningar, varpå resultatet kan bli missvisande. Att arbeta med 
ekosystemtjänster innebär i denna studie att kommunen integrerar ekosystemtjänster i 
olika planeringsprocesser, att de utgår från dessa vid olika beslut och att det integreras i 
olika sektorer, inte bara inom naturvården, som till exempel Kristianstad och Eskilstunas 
arbete. En av frågorna i enkätundersökningen handlade om varför man ska arbeta med 
ekosystemtjänster. De tre främsta anledningarna var enligt respondenterna att det skulle 
öka synligheten av naturens värde, det skulle ge mer välgrundade beslut och det skulle 
leda till ökad integrering av miljötänk i andra sektorer. Detta visar att respondenterna har 
förståelsen för fördelarna med att arbeta med ekosystemtjänster. Men om 
respondenterna inte hade fått olika svarsalternativ utan istället fått skriva själva hade 
svaret eventuellt sett annorlunda ut. Men deras val av prioritering av vilka de främsta 
anledningarna till att arbeta med ekosystemtjänster är och det faktum att få respondenter 
skrev egna alternativ, ger ändå en bild av hur de tänker kring detta. 
 
Hur respondenterna ser på kopplingen mellan ekosystemtjänster och olika 
planeringsprocesser är en viktig del i analysen. Alla respondenter anser att 
ekosystemtjänster är relevant inom fysisk planering, naturvården och frågor som rör 
markanvändning. Inom naturvården är det enligt respondenterna självklart att 
ekosystemtjänster berörs, eftersom ordet ekosystemtjänster är så nära kopplat till just 
naturvården. Att det handlar om så mycket mer än något som endast bör behandlas inom 
naturvården är grundutmaningen. För att lyckas med att integrera ekosystemtjänster i 
kommunens arbete krävs det en ökad insikt om att ekosystemtjänster inte bara är något 
som rör naturvården utan att det bör vara basen för hela kommunens arbete och att det 
bör vara med i alla planer och beslut i alla sektorer. Den helhetssynen verkar saknas. En 
respondent i enkätundersökningen utrycker det så här – ”Det här innebär en ny syn på 
ekosystem, det kommer att ta tid!” Beslutsprocesser och beslutsvägar på en kommun kan 
vara långa och krokiga. Inarbetade arbetssätt kan göra att det kan ta tid att få in ett nytt 
arbetssätt - ”Det är lätt att fortsätta som tidigare”, skriver en respondent i 
enkätundersökningen. 
 
Kommunernas översiktsplan är den plan som visar kommunens utvecklingsvisioner och 
är central för hela kommunens samhällsutveckling. Endast en av de studerade 
kommunerna i intervjustudien nämner ekosystemtjänster i sin översiktsplan. Att inte 
ekosystemtjänster berörs i översiktsplanen är en tydlig indikation på att kommunerna 
arbetar på som vanligt och saknar insikt och kunskaper kring vad en utgångspunkt från 
kommunens ekosystemtjänster kan ha för fördelar för deras arbete. Men även om 
ekosystemtjänster nämns i översiktsplanen och är med i de övergripande riktlinjerna 
(vilket är fallet i en av de studerade kommunerna). Men trots detta kan det av intervjun 
tydas att kommunens arbete ändå inte fullt ut håller sig till det. Det är lätt att sätta upp 
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riktlinjer och mål i en översiktsplan, men utmaningen är att hålla sig till dessa när det väl 
gäller. Frågan är hur pass användbar en översiktsplan är och hur stor makt den har att 
vägleda kommunens arbete mot en hållbar utveckling. Är det bara ett dokument som 
ändå ingen rättar sig efter när det till exempel står och väger mellan kortsiktiga 
ekonomiska intressen eller att bevara ett naturområde (som egentligen förmodligen skulle 
innebära större ekonomiska besparingar om de skulle räkna med värdet av 
ekosystemtjänsterna som området bidrar med)? 
 
Kommunens förvaltningsstruktur, samarbete och integrering mellan olika sektorer kan ha 
en betydande påverkan på förutsättningarna för att kommunen ska arbeta mer integrerat 
med ekosystemtjänster. Att som en av universitetskommunerna ha en hel grupp som 
arbetar med naturvård kan antagligen göra skillnad i hur stor acceptans och prioritet 
naturvården har och hur mycket de involveras i andra planeringsprocesser. Motsatsen till 
det är en av glesbygdskommunerna där respondenten ensam ansvarar för hela 
kommunens arbete med naturvård. Värt att notera är förstås att dessa kommuner skiljer 
sig i storlek och invånarantal, men att kommunerna trots det bör visa ansvar och arbeta 
kring dessa frågor, och naturvården borde egentligen ta mer plats i kommunens arbete. 
Det är dock inte bara antal personer inom naturvården som är avgörande för att 
kommunen ska kunna arbeta mer integrerat med ekosystemtjänster, men det speglar på 
ett sätt hur pass mycket resurser som läggs på att förvalta och bevara naturen i 
kommunen. 
 
I intervjustudien kring miljöpolicyintegrering nämner respondenterna kommunens 
eventuellt befintliga miljöpolicy och resepolicys etc. Det finns dock få indikatorer på att 
miljö är integrerat i övriga sektorer och det leder återigen till slutsatsen att miljö inte har 
tillräcklig acceptans och prioritet i kommunen och att synen på naturvården inte är sådan 
att den är grunden för hela kommunens samhällsutveckling. Att öka integreringen av 
ekosystemtjänster i kommunens förvaltning skulle därmed kunna bidra till en bättre 
helhetssyn och förståelse för att vi är beroende av de tjänster naturen ger oss. 
 
De båda glesbygdskommunerna är som sagt med i nätverket Sekom, vilket visar att de 
har ambitioner att arbeta med miljöfrågor med utgångspunkten att ett välfungerande 
ekosystem är basen för hållbar ekonomisk och social utveckling. Det behöver dock inte 
betyda att hela kommunens arbete genomsyras av det konceptet, men att de i alla fall har 
den målsättningen. Men i och med detta finns ändå en risk för ”green wash”, d.v.s. att 
det ser bra ut att vara med Sekom, men att det i själva verket finns många brister i hur 
kommunen arbetar med dessa frågor i övrigt. Självklart är miljöarbetet i en kommun en 
fortlöpande och succesiv process som kräver tid, resurser och olika åtgärder. Att vara 
med i ett sådant nätverk kan därmed ge en extra knuff för kommunernas miljöarbete. 
Som framkom i intervjuerna är kommuner, speciellt mindre, beroende av samarbete och 
kontakt med andra kommuner. Detta är inte konstigt med tanke på att mindre 
kommuner förmodligen har färre personer som kan arbeta med dessa frågor. Fördelen 
med Sekom är att även till exempel övriga tjänstemän förutom personer inom 
naturvården samt styrande politiker i kommunen involveras. Att förmedla och förankra 
de samlade kunskaperna är sedan av stor vikt. Att ingen av de två studerade 
universitetskommunerna är medlemmar i Sekom kan antingen bero på att de inte har lika 
stort behov av det och att de kanske har andra nätverk och arenor för kunskapsutbyte. 
En annan anledning kan vara att de helt enkelt inte känner till Sekom eller har tid att 
undersöka hur det skulle gagna kommunen. I den bästa av världar skulle alla Sveriges 
kommuner vara medlemmar i ett och samma nätverk för hållbar utveckling och för att 
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alla ska ha kännedom och tillgång till samma information och möjlighet att lära av 
varandra. 
 
Det är nödvändigt att få ett skifte i fokus från det vanliga sättet att tänka och planera, 
som ofta är uppdelat i olika sektorer, med naturvården för sig och samhällsplaneringen 
för sig. Många kommuner har ofta en vision om en hållbar utveckling men att fokus 
ligger på hur man ska övergå från ett fossilt beroende, hur man ska minska 
avfallsmängden, minska koldioxidutsläppen och minska energianvändningen osv. Sverige 
är förhållandevis framgångsrik på det redan. Enligt Millennium Ecosystem Assessment 
(MA, 2005) går det att vända trenden: det som krävs i form av politik, verktyg och teknik 
för att hejda den negativa utvecklingen finns redan. Men varför ser vi ändå en 
nedåtgående trend? Varför är det få som förstår att det finns en koppling mellan att 
bevara och hållbart nyttja naturen och samhällets utveckling? En respondent i 
enkätundersökningen har sin egen teori – ”Det saknas en förståelse för kopplingen 
mellan ekosystemtjänster och ekonomisk tillväxt.” Det handlar om att det finns ett 
bristande synsätt på naturvården, att den inte får den acceptans som den behöver, 
därmed är det svårt att föra in ett nytt arbetssätt som bygger på bärkraftig förvaltning av 
ekosystemtjänster. Men allt leder i slutändan till slutsatsen att det krävs en 
kunskapsuppbyggnad kring dessa frågor.  

4.4 Hinder- och åtgärdsanalys 
 
En av studien hypoteser är att potentiella hinder för att en kommun ska arbeta mer 
integrerat med ekosystemtjänster är att det finns en kunskapsbrist om ekosystemtjänster 
inom kommuners förvaltning och att förvaltningen är alltför sektorsuppdelad. Resultatet 
från denna studie visar att det för att kommuner ska kunna arbeta mer integrerat med 
ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser krävs en kunskapsuppbyggnad och ökad 
sektorsintegrering. Studiens hypotes stöds därmed av resultatet. Utöver det visar 
resultatet att det finns många fler potentiella hinder och åtgärder. Ur intervjuerna 
utkristalliserades tre fokusområden som hindren och åtgärderna är kopplade till; kunskap 
och kommunikation; synsätt, acceptans och integrering; lagstiftning och planering.  
 
De hinder som är kopplade till kunskap och kommunikation är att det finns en 
kunskapsbrist om ekosystemtjänster, det saknas enligt respondenterna en brygga mellan 
forskningsrapporter och information för kommunerna, otillräcklig spridning av nyttan 
med att arbeta med ekosystemtjänster och avsaknad av direktiv och statligt stöd för 
arbetet med ekosystemtjänster. 
 
Åtgärder för att öka kunskapen om ekosystemtjänster som föreslås av respondenterna är 
att det behövs tydligare information om det och hur begreppet kopplar ihop miljö och 
människa. Trots att det sker mycket forskning och det finns flertalet rapporter om 
ekosystemtjänster finns det ändå en problembild med att kommunerna inte tar till sig den 
informationen. För att försöka länka forskarvärlden och beslutsfattare bättre har det 
inom EU upprättats ett oberoende mellanstatligt nätverk, IPBES (intergovernmental 
science-policy platform on biodiversity and ecosystem services). Deras funktion är bland 
annat att identifiera vetenskaplig information av vikt för beslutsfattare, katalysera 
kunskapsuppbyggnad, identifiera relevanta verktyg och metoder för att stödja 
policyformulering och implementering etc. (IPBES, 2013). Men detta kan återigen vara 
svårt för tjänstemän och beslutsfattare på kommunnivå att ta till sig och översätta till hur 
det kan gagna dem. För detta krävs det förmodligen personer som har kunskaper och är 
insatta i området. 
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Trots att regeringen nu satsar på att uppmärksamma ekosystemtjänster genom statliga 
utredningar kan steget från det till konkreta aktiviteter på kommunal nivå vara lång. Det 
krävs sannolikt konkret information som är speciellt riktad till kommunerna för att få 
igång praktiskt och konkret arbete med ekosystemtjänster. Det kan även finnas en 
tveksamhet från kommunernas håll till att börja arbeta med något som det inte finns 
tydliga signaler och vägledning från statlig nivå om. Det finns dock samtidigt kommuner 
som är modiga och vågar satsa på något nytt ändå, utan tydliga direktiv från regeringen. 
Men då krävs det förmodligen å andra sidan andra faktorer, så som för Kristianstad och 
Eskilstuna kommun, grundkunskap, nyckelpersoner, goda samarbeten och engagemang i 
kommunen. 
 
Att sprida kunskapen via utbildningar eller seminarier är fördelaktigt. En annan åtgärd 
för att öka kunskaperna kring ekosystemtjänster och kopplingen mellan miljö och 
människa är att öka datainsamlingen av värden kopplade till detta. Att få konkreta belägg 
för vad olika beslut kan ge för påverkan på naturen och dess ekosystemtjänster kan öka 
förståelsen - det vi inte vet bryr vi oss inte om. En föreslagen åtgärd är också att öka 
spridningen av goda exempel från andra kommuners arbete med ekosystemtjänster. Att 
lära av varandra är viktigt och där olika nätverk som till exempel Sekom kan vara en 
viktig aktör. I dagsläget är cirka 88 av landets 290 kommuner med i nätverket (Sekom, 
2013), och det växer hela tiden. Deras styrka är att det inte bara är personer inom 
naturvården som involveras utan även planerare och kommunpolitiker. För att få till en 
förändring i kommunen krävs det att så många som möjligt får kunskaper om 
ekosystemtjänster och är med i arbetet.  
 
Fokusområdet kring hinder och åtgärder som rör synsätt, acceptans och integrering är 
väldigt centralt i analysen. Många respondenter menar att det saknas kunskaper och insikt 
om kopplingar mellan människa, ekonomin och natur. Debatten kring betydelsen av 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster bör lyftas. Att som kommun integrera 
ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser skulle bidra till en ökad helhetssyn och mer 
integrerat samarbete mellan olika sektorer då de adresserar hur miljön bidrar till 
samhällsutvecklingen. Samtliga respondenter menar samtidigt att naturvården har för lite 
resurser. Mängd resurser speglar på ett sätt hur pass prioriterad naturvården är inom 
kommunen. Miljöfrågor bör höjas och få mer acceptans inom kommunen, det handlar 
inte bara om att rädda någon enstaka art utan det handlar om stora frågor som rör hela 
kommunens utveckling. Tjänstebeskrivningen för till exempel en kommunekolog bör 
kanske ha tydligare fokus på ekosystemtjänster och samtidigt kan eventuellt befattningen 
miljöstrateg vara mer attraktiv vilket kan leda till mer acceptans för deras arbete. 
 
Anledningen till att det gjordes en sammanställd hinder- och åtgärdsanalys för både 
pilotstudien och intervjustudien är att inga olikheter kunde urskiljas. Respondenterna i 
pilotstudien förväntades dock ha mer konkret information i och med att de har startat 
processen kring arbete med ekosystemtjänster och vet vilka hinder de har behövt ta sig 
över och vad som krävdes för det. Men samtidigt behöver inte alla kommuner stöta på 
samma hinder, eftersom alla kommuner har olika förutsättningar och olika 
förvaltningsstruktur. 
 
Enkätundersökningen stödjer resultatet från intervjuerna i pilotstudien och 
intervjustudien framförallt i den meningen att det största hindret för att en kommun ska 
integrera ekosystemtjänster i sitt arbete är kunskapsbrist om ekosystemtjänster och att 
det därmed krävs en kunskapsuppbyggnad. Att respondenterna i enkätundersökningen 
fick rangordna vilka de främsta hindren är och vilka åtgärder som är viktigast är mycket 
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användbart för att dra slutsatser för hela studien. I det fall de anser att de föreslagna 
alternativen inte är relevanta eller de viktigaste hade de möjlighet att skriva ett eget 
alternativ. Majoriteten använde dock bara de föreslagna alternativen och rangordnade 
dem. Samtidigt kan det finnas en svårighet för respondenten att rangordna alternativen, 
eftersom de eventuellt anser att flera alternativ var lika viktiga och att det krävs flera 
åtgärder samtidigt. Men resultatet ger ändå en fingervisning om vad de anser är viktigast. 
Eftersom det viktigaste enligt enkätundersökningen var utbildning och lärandeprocesser 
om ekosystemtjänster är det i första hand där fokus bör ligga kring åtgärder för att 
kommuner ska börja integrera ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser. Med 
kunskaper innefattas även ett skifte i synsätt från att naturen inte är avskilt från resten av 
kommunens arbete utan att det är själva basen för kommunens samhällsutveckling varpå 
det blir en självklarhet att kommunen ska utgå från de ekosystemtjänster som finns och 
förvalta dem väl. Om kommunen har anammat ett sådant synsätt och vad en 
ekosystembaserat förvaltning skulle bidra med till kommunen, då krävs det egentligen 
inga fler åtgärder. Då är det arbetssättet och det tänket en självklarhet och då skulle det 
inte krävas några lagkrav eller ekonomiska incitament för att få igång arbetet. 
 
Den pågående statliga utredningen om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster 
(M 2013:01) som ska slutredovisas 30 september kommer att lägga fram konkreta 
åtgärdsförslag som regeringen sedan förhoppningsvis kommer att driva igenom. Därmed 
är förhoppningen att arbetet med att integrera ekosystemtjänster i olika delar av 
samhället, bland annat på kommunnivå, kommer att ta ett stort kliv framåt. 
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5. Slutsatser, rekommendationer och tips 

5.1 Slutsatser 
 
 De tre främsta hindren för att integrera ekosystemtjänster i kommunens arbete är 

kunskapsbrist om ekosystemtjänster, avsaknad av tydlig koppling mellan 
ekosystemtjänster och fysisk planering samt avsaknad av nationella mål och 
statlig samordning. 

 
 Kristianstad kommuns skifte till att fokusera på ekosystemtjänster, att arbeta mer 

i samarbete med olika aktörer för att förstå kopplingar i landskapet och 
Eskilstunas arbete kring resiliens och ekosystemtjänster skulle/borde kunna 
utgöra en förebild för andra kommuners strategiska framtidsarbete. 

 
 Kristianstad och Eskilstuna kommun har genom olika projekt, som till exempel 

en ekosystemtjänstanalys och resiliensanalys, lyckats integrera ekosystemtjänster i 
kommunens arbete. De framgångsfaktorer som kan ligga till grund för det arbetet 
är att de har några nyckelpersoner som har kunskaper om ekosystemtjänster, 
pondusen och viljan att driva på en förändring i kommunen. I kommunen finns 
en samverkan mellan olika aktörer och det finns en politisk vilja att arbeta med 
dessa frågor. 

 
 Överlag råder det en kunskapsbrist om vad ekosystemtjänster innebär, både som 

begrepp och vad ett arbetssätt kring det skulle innebära för kommunen. 
Kunskapen om att det handlar om något som bör vara utgångspunkt för hela 
kommunens förvaltning, att naturen och ekosystemtjänster ska vara en bas och 
att det ska vara med i alla beslut och planer inom kommunen verkar vara 
bristande. 

 
 Ingen av respondenternas kommuner arbetar uttalat eller strategiskt med 

ekosystemtjänster. Men att arbeta mer integrerat och med utgångspunkt från 
kommunens ekosystemtjänster ses som en positiv möjlighet av majoriteten 
respondenter. Hela 68 procent av respondenterna i enkätundersökningen uppger 
att de skulle vilja arbeta med ekosystemtjänster. 

 
 Det verkar finnas ett bristande synsätt på naturvården, där det saknas insikt om 

kopplingen mellan vad naturen bidrar med till samhället och dess betydelse och 
påverkan på ekonomi och människors livskvalitet. Detta i kombination med en 
bristande sektorsintegrering leder till att det är ett långt steg för kommunens 
förvaltning att integrera ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser. 

 
 För en bra planering och förvaltning för att bevara och hållbart nyttja 

ekosystemtjänster i kommunen krävs det främst utbildning och lärandeprocesser. 
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5.2 Rekommendationer och tips 
 
För att en kommun ska kunna börja arbeta mer integrerat med ekosystemtjänster krävs 
förmodligen en större omorganisation och ett skifte i tankesätt. Kommuner som vill 
integrera ekosystemtjänster i sin förvaltning kan rekommenderas att: 
 
 Ta till sig goda exempel från andra kommuners arbete med ekosystemtjänster 

som till exempel Kristianstad och Eskilstuna kommuns arbete med en 
ekosystemtjänstanalys och en resiliensanalys. 

 Delta i nätverk, som till exempel Sekom, eftersom det gör att kommunen får en 
kunskapsuppbyggnad, miljöfrågor sätts upp högre på agendan (eftersom även 
politiker involveras) och eftersom det är en arena för erfarenhetsutbyte. 

 Satsa mer resurser i form av fler anställda inom naturvården vilket visar att 
miljöfrågor prioriteras i kommunen och att det därmed får mer acceptans att 
även integreras i övriga sektorer. 

 Följ den statliga utredningens arbete om att synliggöra värdet av 
ekosystemtjänsters och vad de lägger fram för åtgärdsförslag till regeringen. Det 
är ett sätt att hålla sig a jour om vad som händer inom området 
ekosystemtjänster. 

 
Till den som känner ”– hjälp, var ska jag börja?” rekommenderas att läsa två rapporter 
från Naturskyddsföreningen. De är relativt korta och ger en bra grund och förståelse för 
vad ekosystemtjänster handlar om. 
 
 Naturskyddsföreningen (2010) Vårt gröna guld – Biologisk mångfald: en 

grundförutsättning för att nå klimatmålen och bekämpa fattigdom 
 Naturskyddsföreningen (2013) Räkna med ekosystemtjänster – underlag för att integrera 

miljövården i den kommunala beslutsprocessen 
 
För utförligare information om ekosystemtjänster rekommenderas att läsa följande 
rapporter: 
 
 Naturvårdsverket (2012) Sammanställd information om Ekosystemtjänster 
 TEEB (2008) An Interim Report 
 TEEB (2010) TEEB for Local and Regional Policy Makers 
 Millennium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystems and human well-being: Synthesis 

 
Genom att skaffa sig mer kunskap om ekosystemtjänster, få insikt, diskutera, dela 
kunskap, förankra kunskap och integrera tankar kring detta även i andra delar av 
verksamheten än sin egen kan kommunen lyckas med att integrera ekosystemtjänster i sin 
förvaltning. När alla är överens om att naturen och de livsviktiga ekosystemtjänster den 
ger oss är grunden för vår välfärd och att det bör finnas med i beslut som tas i samhället, 
då har vi kommit en bra bit på väg för att nå en social-, ekonomisk- och ekologiskt 
hållbar utveckling! 
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6. Tack! 
Mina första tankar kring detta började när jag i höstas var på en föreläsning om 
ekosystemtjänster och om att kommunicera med media. Föreläsningen hölls av Fredrik 
Moberg, forskare och kommunikationsrådgivare vid Stockholm Resilience Centre och 
verksamhetschef på Albaeco. Han inspirerade mig och jag kände att det här är något jag 
vill arbeta med. Konceptet att försöka nå ut till människor om naturens värde och nytta 
för oss människor förenar på ett sätt min bakgrund som biolog, mitt intresse för 
miljöfrågor och att försöka påverka människors tankar och beslut. Mina tankar om att 
göra det till ett examensarbete kom dock först några veckor senare när jag bestämde mig 
för att faktiskt skicka iväg den text jag hade skrivit ihop, om mina funderingar och idéer 
kring Fredriks föreläsning, till honom. Att han svarade efter tio minuter och bjöd in mig 
på en kopp thé för att diskutera saken var själva starten på min resa. 
 
Denna rapport är skriven inom masterprogrammet för miljö- och hälsoskydd på 
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet. I 
examensarbetet har jag haft fördelen att delta på konferenser, seminarier, möten och 
därmed träffat en mängd personer som har inspirerat mig. Jag vill rikta ett stort tack till 
de personer som ställt upp på intervjuer, utan er hade detta inte varit möjligt. Jag vill även 
tacka mina handledare Håkan Berg, universitetslektor på Institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi vid Stockholms universitet och Fredrik Moberg (som nämnts ovan).. 
Andra personer som betytt mycket och som har varit pärlor i mitt arbete är Louise Hård 
af Segerstad, Sara Borgström, Thomas Hahn, Lars Berg och Maria Schultz. 
 
Jag hoppas att denna rapport kan ge inspiration till kommuner att integrera 
ekosystemtjänster i olika planeringsprocesser och att det därmed kan bidra till deras 
arbete mot en hållbar utveckling. 
 
Tillslut, Louise, din syn om att ”alla är vi bara människor” kommer jag att ta med mig 
resten av mitt liv. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 
Underlag för intervjustudie för examensarbete inom naturresurshållning vid institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet. 
 
- Svaren behandlas konfidentiellt och endast inom studien och inom den statliga utredningen 

om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. 
- Om behov av direkt citering med uppenbar avsändare (om än inte namngiven) uppkommer i 

samband med redovisning och kommunikation av forskningsresultat kommer respondenten 
att kontaktas i god tid i förväg för att ha möjlighet att avsäga sig citering. 

- Det kommer föras minnesanteckningar och intervjun spelas in om det godkänns av 
respondenten. Inspelningen är för att användas internt inom studien som back-up – det 
kommer inte att publiceras eller spridas på annat sätt. 

 
A. BAKGRUND 

1. Var i denna organisation arbetar du? 
2. Vilka är dina ansvarsområden? 
3. Vilka är de huvudsakliga ansvarsområdena och aktiviteterna inom din 

organisation/enhet/avdelning? 
4. Vilka andra aktörer arbetar du och din organisation/enhet/avdelning huvudsakligen med 

(horisontellt och vertikalt)? 
5. Är du involverad i frågor som rör markanvändning? 
6. I vilken utsträckning och på vilket sätt? Gradera – lite, för lite, lagom, mycket? 
7. Vad innebär miljöpolicy integrering för dig? 
8. Arbetar ni med miljöpolicy integrering? 
9. Om ja, hur och hur mycket? Gradera – lite, för lite, lagom, mycket? 

 
B. OM EKOSYSTEMTJÄNSTER 
a. Kontakt med ES-begreppet 

10. Känner du till begreppet ekosystemtjänster? (Om nej, hoppa till fråga 13) 
11. Hur och när fick du först kontakt med ES-begreppet? (Berätta lite kort) 
12. Vad innebär ES för dig? (Hur skulle du förklara det för någon som inte känner till det?) 

 
b. Om ej kontakt med ES-begreppet 

13. Efter information om vad ES innebär och hur man kan arbeta med det, arbetar ni ändå 
med ES, fast utan att benämna det ES? 

14. Skulle ES-begreppet bidra med något nytt till verksamheten? D.v.s. skulle det förändra 
hur ni arbetar? 

 
c. Arbete med ekosystemtjänster 

15. Arbetar du just nu med ES? (Om nej, hoppa till fråga 20) 
16. Om ja, i vilket sammanhang, var och hur? 
17. Varför och hur initierades arbetet? (Berätta lite kort) 
18. Vilka fördelar finns det med att arbeta med ES? 
19. Vilka nackdelar finns det med att arbeta med ES? 

 
d. Ekosystemtjänster kopplat till planeringsprocesser 

20. Är/kan ES-begreppet vara relevant i planeringsprocesserna? Gradera – lite eller mycket? 
21. Varför, varför inte? 
22. Hur kan ES beaktas i planeringen och vem bör göra det? 
23. Utreds det i planen om denne kommer att gynna eller missgynna ES? 



  

 42

24. Inom vilken typ av planering är det viktigast att arbeta med ES? (formulering av policys, 
översiktsplanering, detaljplanering, planering av skötsel) 

25. Finns det samråd i kommunen kring naturvårdsfrågor? 
 
e. Ekosystemtjänster kopplat till naturvården 

26. Är/kan ES-begreppet vara relevant inom naturvården? Gradera – lite eller mycket? 
27. Varför, varför inte? 
28. Hur kan ES beaktas i naturvården och vem bör göra det? 
29. Inom vilken del av naturvården är det viktigast att arbeta med ES? (e.g. arealskydd, 

hotade arter, ekologisk restaurering, hållbart brukande)? 
30. Finns det någon annan process där ES kommer in/kan komma in? 

 
f. ES i kommunen 

31. Har ni tittat på vilka områden som kan vara nyckelområden för att leverera ES i 
kommunen? (Om nej, hoppa till fråga 38) 

32. Vilka är i så fall dessa? 
33. Enligt vilka aktörer är dessa områden viktiga? 
34. Vilka värden har dessa områden? Gradera - små, medel, stora, ovärderliga? 
35. För vilka invånare har dessa områden ett värde? 
36. Vad gör ni för att upprätthålla dessa värden? 
37. Finns det relevanta skyddsformer för dessa områden ur ett ES-perspektiv? 

 
g. Om ej kartlagt ES i kommunen 

38. Är det något ni skulle kunna göra, skulle det vara bra? 
39. Vad skulle krävas för att ni ska göra det? 

 
C. HINDER OCH LÖSNINGAR 

40. Vilken information är nödvändig för planering och förvaltning för att bevara och 
hållbart nyttja ekosystemtjänster? 

41. Vad krävs för en bra planering och förvaltning för att bevara och hållbart nyttja 
ekosystemtjänster? 

42. Vilka hinder finns det med att integrera ekosystemtjänster i olika beslutsområden och på 
olika skalor? 

43. Hur stora är hindren? Gradera – små eller stora? 
44. Är hindren överkomliga? 
45. Vilka utmaningar är kopplade till: 
 bristande kunskap inom förvaltningen/hos politiker? 
 bristande förankring inom förvaltningen/hos politiker? 
 bristande dataunderlag om ekosystemtjänster? 
 otillräckligt samarbete mellan nivåer lokalt/regionalt? 
 otillräckligt samarbete horisontellt mellan olika sektorer? 
 otillräckligt samarbete med andra aktörer? 
 bristande kommunikation? 
 bristande krav genom lagstiftning? 
 bristande resurser? 

46. Vilka strategier kan användas för att överkomma hindren med att arbeta med 
ekosystemtjänster? 

47. Vad kan göras för att förbättra förvaltningen av ekosystemtjänster? 
 
E. AVSLUTNING 

48. Är det något material som din organisation har producerat eller som inspirerat som du 
tycker jag borde ta del av? 

49. Är det något annat du vill tillägga i relation till ovanstående? 
Tack för din tid! 
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8.2 Bilaga 2 - Frågeformulär 
enkätundersökning 

 
Namn och befattning (frivilligt): 
Kommun (frivilligt): 
 
1. Skulle du vilja arbeta med ekosystemtjänster? 

 Ja 
 Jag gör det redan 
 Nej 

 
Kommentar: …………………………………………………………………… 

 
2. Vilka är de främsta anledningarna till att arbeta med ekosystemtjänster? 

Ranka 1-8 (1 = den viktigaste). 
 Öka synligheten av naturens värde 
 Kommunens arbete skulle förbättras 
 Leda till ökad integrering av miljötänk i andra sektorer 
 Ger mer välgrundade beslut 
 De lyfts fram i etappmålet för biologisk mångfald 
 För att hänga med i utvecklingen 
 Grannkommunen/annan kommun gör det 
 Annan anledning… 

 
Kommentar: …………………………………………………………………… 

 
3. Vad kan det finnas för hinder för att integrera ekosystemtjänster i kommunens 

arbete? Ranka 1-8 (1 = det största hindret). 
 Kunskapsbrist om ekosystemtjänster 
 Ekosystemtjänster saknas i lagstiftning 
 Avsaknad av nationella mål och statlig samordning 
 Avsaknad av tydlig koppling mellan ekosystemtjänster och fysisk planering 
 Avsaknad av spridning av goda exempel från andra kommuners arbete med 

ekosystemtjänster 
 Miljöfrågor saknar tillräcklig acceptans inom kommunen 
 Otillräcklig integrering av miljöfrågor i andra sektorer (miljöpolicyintegrering) 
 Eget alternativ… 

 
Kommentar:…………………………………………………………………… 

 
4. Vad krävs för en bra planering och förvaltning för att bevara och hållbart nyttja 

ekosystemtjänster i kommunen? Ranka 1-9 (1 = det viktigaste). 
 Utbildning och lärandeprocesser (kompetensutveckling) 
 Stöd/krav i lagstiftning 
 Nationella mål och statlig samordning 
 Vägledning vid fysisk planering 
 Ekonomiskt stöd 
 Nätverk och samarbete mellan kommuner 
 Politiskt intresse och stöd i kommunen 
 Sektorsintegrering 
 Eget alternativ… 

 
Kommentar:…………………………………………………………………… 
Tack för dina svar! / Jessica Peters & Louise Hård af Segerstad





 

 

7.3 Bilaga 3 - Hinder- och åtgärdsanalys 
 

  Hinder Åtgärder 
  Kunskap och kommunikation   

1. Kunskapsbrist om ekosystemtjänster inom kommunens verksamhet Ge ut konkret information om ekosystemtjänster och kopplingen mellan miljö och människa 

    Arrangera utbildningar, seminarier och sammankomster om ekosystemtjänster, via till exempel Länsstyrelsen 

    Förankra och sprid den förvärvade kunskapen om ekosystemtjänster 

    Öka datainsamling av värden kopplade till ekosystemtjänster 

2. Brygga saknas mellan forskning om ekosystemtjänster och information för kommuner Ta fram fler forskningsprojekt som tar hänsyn till praktisk tillämpning 

3. Otillräcklig spridning av goda exempel om nyttan med att arbeta med ekosystemtjänster Öka spridningen av goda exempel genom till exempel nätverket Sekom 

4. Avsaknad av direktiv och statligt stöd för arbetet med ekosystemtjänster Sätt upp tydliga riktlinjer eller ge ut allmänna råd om hur kommunen kan arbeta med ekosystemtjänster 

      

  Synsätt, acceptans och integrering   

5. Kopplingen mellan ekonomi och natur saknas Regeringen måste lyfta debatten om betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster upp på regeringsnivå 

6. Kortsiktig planering och avsaknad av helhetssyn   

7. Bristande samarbete och sektorsintegrering Öka integrering av ekosystemtjänster i kommunens verksamhet 

    Starta konkreta och lärande projekt runt ekosystemtjänster 

8. Naturvården saknar tillräcklig acceptans inom kommunen Naturvården bör vara en naturlig samarbetspartner i planeringsarbetet 

9. För lite resurser avsatta till naturvården Tillsätt mer resurser till naturvården 

    För diskussioner kring, och framhäv, vad personer inom naturvården kan tillföra kommunens utveckling 

    Inför krav på kommunekologkompetens inom kommunen, likt kraven på att det ska finnas miljöinspektörer 

    Inför ekosystemtjänstbidrag 

10. Kommunekologer saknar nätverk SKL, Boverket eller Naturvårdsverket bör upprätta ett nätverk kring ekosystemtjänster för kommuner 

      

  Lagstiftning och planering   

11. Begreppet ekosystemtjänster nämns inte uttalat i miljöbalken eller plan- och bygglagen Ekosystemtjänster måste förtydligas i miljöbalken och plan- och bygglagen 

12. Ekosystemtjänster nämns inte uttalat i miljökonsekvensbeskrivningar Inför krav på att påverkan på ekosystemtjänster ska tas med i miljökonsekvensbeskrivningar 

13. Tydlig koppling mellan ekosystemtjänster och fysisk planering saknas För in ekosystemtjänster i ordinarie planeringsprocesser 

14. Intressekonflikt mellan exploateringsintressen och att bevara naturområden Länsstyrelsen/Naturvårdsverket bör informera om värdet av att få in ett vettigt naturvårdstänk i planeringsarbetet 

    Sätt upp tydliga riktlinjer för prioritering vid avvägning mellan olika intressen 

15. Bristande miljömålsarbete Arbetet med miljömålen bör följas upp mer och rapporteras till länsstyrelsen enligt krav 
 




