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”In nature nothing exists alone” 

-Rachel Carson 

 

 

Abstract 

 

The concept of ecosystem services often is defined as a way where we as humans protect and 

preserve available ecosystems and at the same time can make use of these ecosystems for our 

own well-being. According to the UN report Millennium Ecosystem Assessment from 2005 

the services can be classified into four categories: provisioning, regulating, cultural or 

supporting. This study is focusing on how Swedish municipalities are managing all of these 

services. The main aim was to examine if there is a difference among municipalities in 

general and between municipalities with a high and a low range of population density in 

particular. The reason for these potential differences was also discussed by interviews with 

representatives for a number of selected municipalities, complemented by studies of literature, 

this study showed that there are differences between Sweden’s more populated and less 

populated municipalities. Typically, the main difference was found in the area of the 

knowledge and the use of the concept in daily planning. Some municipalities seems to be 

almost unaware of that they partly already are planning for the maintenance of these services. 

In conclusion, there is still more work to do fully make use of the ecosystem service concept 

in planning to create a more resilient society, not least for the municipalities on the country 

side!   
  

Keywords: ecosystem, ecosystem services, biodiversity, Swedish municipalities  
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Introduktion 

 
Begreppet ekosystemtjänster lanserades för att visa hur människan ska kunna ta till vara på de 

tjänster våra omgivande befintliga ekosystem erbjuder oss, utan att störa eller skada dessa 

ekosystem (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Dessa tjänster är i det närmaste 

oändliga till antalet, men brukar vanligtvis delas in i fyra huvudkategorier: försörjande, 

reglerande, kulturella samt stödjande. Utöver dessa fyra grupper nämns ofta en femte 

kategori av ekosystemtjänster, nämligen biologisk mångfald (Mace, Norris & Fitter, 2012). 

Vanligt är att ett flertal ekosystemtjänster ”hänger ihop”, det vill säga genereras ur samma 

funktion i ett ekosystem (Costanza et al., 1997). Begreppet får sitt stora genomslag genom en 

FN-stödd rapport från 2005, Millennium Ecosystem Assessment (Naturvårdsverket, 2012).  

 

Då vi är direkt eller indirekt beroende av ekosystemtjänsterna är det viktigt att vi lär oss att 

fullt ut förstå våra omgivande ekosystem med ofta komplexa ekologiska samband och 

processer. Om de ekosystem som tryggar vårt välbefinnande och säkrar vår välfärd 

destabiliseras eller till och med upphör att fungera, kan det på sikt bli (mycket) svårt att 

bibehålla den levnadsstandard vi har vant oss vid (Colding et al., 2013). 

 

Ekosystemtjänsterna går på olika sätt att värdera. Genom den så kallade TEEB-rapporten från 

2007 vidareutvecklades metoder för en ekonomisk värdering. Syftet med rapporten var 

framförallt att ge beslutsfattare på olika nivåer ett verktyg för kommunikation med tydligare 

argument för arbetet med ekosystemtjänster, samt att visa på sambandet mellan ekologi och 

samhällets ekonomi (TEEB, 2015). En ekonomisk värdering kan emellertid vara svår och 

kanske till och med olämplig i många fall (SOU 2013:68). 

 

Denna studie har fokus på svenska kommuners förvaltning av ekosystemtjänster. Den vill 

undersöka kunskapsmässiga, praktiska och möjliga intresserelaterade skillnader mellan 

Sveriges tätorts- och glesbygdskommuner, för att finna eventuella mönster och trender i hur 

dessa kommuner använder ekosystemtjänstbegreppet i sin samhällsplanering, samt hur arbetet 

kommuniceras till kommunens medborgare. 

 

Eftersom förvaltning av ekosystemtjänster kan vara svårt att mäta och redovisa i siffror eller 

procent (Queiroz et al., 2015), genomfördes studien i huvudsak genom intervjuer med ett 

antal utvalda kommuner, uppdelade i två kategorier vilka det emellan finns tydliga skillnader i 

befolkningstäthet. Både svar och svarsfrekvens varierade, vilket kan betraktas som ett resultat 

i sig, som visar på skillnader mellan svenska tätorts- och glesbygdskommuner. 

 

Studien består av tre huvuddelar. Först finns en bakgrundsdel med en kortfattad historik och 

beskrivning av begreppet ekosystemtjänster. Därefter följer en resultatdel med en redovisning 

och sammanställning av kommunernas svar. Studien avslutas sedan med en diskussion 

innehållande förslag på vidare forskning, samt slutsats kring det uppnådda resultatet. 
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Syfte och frågeställning 

  
Studien vill undersöka och jämföra hur förvaltningen av, och synen på ekosystemtjänster ser 

ut och fungerar inom Sveriges kommuner, samt om det finns en skillnad inom detta område 

mellan stad och land. Den vill söka eventuella skillnader mellan svenska tätorts- och 

glesbygdskommuner, vilka emellan det rimligen borde råda en viss grad av divergens, både 

kunskapsmässigt och i den praktiska verksamheten. 

 

Studiens huvudsakliga frågeställningar lyder: 1) Hur arbetar Sveriges kommuner med 

ekosystemtjänstbegreppet och 2) finns skillnader mellan tätorts- och glesbygdskommuner? 

Går det att se tydliga mönster, och i så fall varför? 

Centrala begrepp i studien 
 

Centrala begrepp i studien  
 

Ekosystem  
  

Dessa har både biotiska (levande) och abiotiska (icke levande) beståndsdelar. Dessa kan vara 

exempelvis en sjö eller skog. Men det går även att se på hela biosfären som ett ekosystem. 

Varje beståndsdel bidrar till ekosystemets stabilitet. Till exempel kan det växa lav på en sten, 

och så vidare… Allt levande i ekosystemet är beroende av en energikälla, i de allra flesta fall 

solen (Naturhistoriska Riksmuseet, 2013). 

 

Ekosystemtjänster 

 

Tjänster som naturen tillhandahåller, som människan är direkt eller indirekt beroende av. 

Dessa brukar delas in i huvudkategorierna producerande, reglerande, kulturella och stödjande 

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Se mer under rubriken Bakgrund. 

 

Biodiversitet/biologisk mångfald  
 

Variation bland levande organismer inom och mellan olika arter, familjer, släkten och 

ekosystem (Bergseng & Vatn, 2009). 

 

Tätortskommun 

 

Studiens definition är kommuner med en befolkningstäthet på över 90 invånare per 

kvadratkilometer (SCB, 2015). 

 

Glesbygdskommun 

 

Studiens definition är kommuner med en befolkningstäthet på under 20 invånare per 

kvadratkilometer (SCB, 2015). 
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Bakgrund 

Vad är ekosystemtjänster? 
 

Människan påverkar i hög grad Jordens ekosystem, exempelvis i form av uttag av mat, 

timmer och fibrer. Detta samtidigt som vi ofta förbiser andra tjänster som dessa ekosystem 

genererar (Bennet, Peterson, Gordon, 2009). Vår välfärd har på många sätt skapats av ett 

intensivt nyttjande av vår natur, som sagt för anskaffning av livsmedel eller andra råvaror. 

Sedan inledningen av den industriella revolutionen har denna mänskliga påverkan på vår 

planet ökat kraftigt. En mycket snabb befolkningsökning med följande ekonomisk aktivitet 

och höjd levnadsstandard har inneburit synnerliga påfrestningar på ett jordklot med 

begränsade och delvis ändliga resurser (Guerry et al., 2015). ”Ändliga” i tidsperspektivet 

minst en generations livslängd, vilket i Sverige innebär ungefär åttio år (SCB, 2015) eller mer. 

Dessa uttag ur naturens resursbank har påverkat ekosystemen i en riktning med två 

huvudsakliga konsekvenser: ekosysystemens minskade förmåga att långsiktigt leverera 

ekosystemtjänster, samt deras uthållighet, det vill säga hur väl ekosystemen klarar och kan 

återhämta sig vid störningar och påfrestningar, till exempel från klimatförändringar 

(Naturvårdsverket, 2015). 

 

Den generellt mest spridda och använda definition av begreppet ekosystemtjänster grundar sig 

enligt Smith & Sullivan (2014) på en rapport beställd av FN’s dåvarande generalsekreterare 

Kofi Annan, som år 2000 tog initiativet till en studie av kopplingen mellan naturens 

ekosystem och människans välbefinnande (SOU 2013:68). Cirka 1300 internationella forskare 

och experter gavs uppdraget att utreda frågan, vilket 2005 resulterade i rapporten Millennium 

Ecosystem Assessment (Colding et al., 2013). Begreppet får genom denna rapport sitt 

genomslag även utanför området för forskning och vetenskap. Tidigare försök till formulering 

och beskrivning av sannolikt uråldriga insikter om människans beroende av naturen, hade inte 

varit särkilt framgångsrika (Naturvårdsverket, 2012). 

 

Rapportens mål var att förklara människans beroende av fungerande ekosystem på en 

vetenskaplig grund, och hur våra livsvillkor och välbefinnande gynnas samtidigt som dessa 

ekosystem skyddas och bevaras (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Genom detta 

samarbete med naturen strävar vi efter en situation med enbart vinnare. Tas hänsyn till detta i 

planeringen av framtidens samhällen kan vinster göras, både miljömässigt, hälsomässigt och 

ekonomiskt. Då växer förutsättningarna för en stabil utveckling, med mindre påverkan på den 

ursprungliga miljön (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Huvudfokus i rapporten ligger 

dock på människans välfärd och välbefinnande, och mindre på ekosystemtjänsterna värderade 

i monetära termer (SOU 2013:68). 
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Ekosystemtjänster enligt Millennium Ecosystem Assessment 
 

Rapporten, Millenium Ecosystem Assessment (2005), delar in ekosystemtjänster i fyra 

huvudkategorier (se även figur 1). De försörjande tjänsterna avser produkter som kan 

utvinnas eller anskaffas från ett ekosystem, såsom dricksvatten, mat, trä som bränsle eller 

virke etc. Vidare de reglerande tjänsterna, det vill säga vinster som kan erhållas genom 

reglering av vissa ekosystemprocesser, exempelvis inom områden som klimat, vatten, kontroll 

av sjukdomar, avfallsnedbrytning, pollinering. En tredje kategori utgörs av de kulturella 

tjänsterna - icke-materiella tjänster som bidrar till människans välmående, till exempel 

rekreationsvärden, platskänsla, andliga värden, eller värden som bidrar till lärande, bildande 

och inspiration. Dessa ska inte underskattas för sitt bidrag till människans hälsa och 

välbefinnande. Avslutningsvis de stödjande tjänsterna som ligger som en nödvändig bas för 

övriga ekosystemtjänster, under mycket lång tid, så som biokemiska kretslopp, fotosyntes 

eller jordmånsbildning. Rapporten tar även exemplet syrekoncentration i atmosfären. 

Förändringar av dessa värden sker väldigt långsamt, men får å andra sidan synnerligen 

långtgående konsekvenser. 

 

Rapporten talar även om biodiversitet och hur vi inte kan vara säkra på hur ekosystemen 

påverkas av olika processer och arter, vissa kanske till och med okända för människan 

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Förlust av arter anses vara ett av de största hoten 

mot våra ekosystemtjänster och vårt välmående (Ceballos et al., 2015) mycket på grund av att 

varje beståndsdel bidrar till ekosystemets stabilitet. Då vi inte säkert kan fastställa dessa arters 

roll och funktion i ett större sammanhang (Dänhardt et al, 2013), kan vi tänka oss en femte 

kategori ekosystemtjänster, nämligen biologisk mångfald, där ett skydd och bevarande skulle 

kunna ses som en försäkring inför framtiden (Mace, Norris & Fitter, 2012). Då biologisk 

mångfald är en förutsättning för övriga ekosystemtjänster skulle biodiversitet även kunna 

kvala in under rubrikerna reglerande eller kanske framförallt stödjande tjänster (Colding et al., 

2013). Ibland används begreppet till och med i det närmaste synonymt med 

ekosystemtjänster. Enligt Colding et al. (2013) finns dock en avgörande skillnad: biologisk 

mångfald har ett eget existensvärde, oberoende av människan. Ekosystemtjänster däremot, är 

beroende av biologisk mångfald. Hur som helst har osäkerhet kring hur biologisk mångfald 

relaterar till övriga tjänster potentialen att utgöra ett problem för nuvarande och framtida 

ekosystemtjänstförvaltning (Mace, Norris & Fitter, 2012). 
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Producerande tjänster 

 
Mat 

Material (djur- och växtfibrer) 

Energi (biobränslen) 

Dricksvatten 

Genetiska resurser 

Biokemikalier, medicin och 

naturmedicin 

 

Reglerande tjänster 

 
Rening av vatten 

Flödesreglering 

Erosionsskydd 

Pollinering 

Reglering av skadedjur 

Återföring av näringsämnen 

Rening av luft 

Klimatreglering 

Fröspridning 

Bullerdämpning 

Koldioxidbindning 

 

 

Kulturella tjänster 

 
Hälsa och fritidsupplevelser 

Turism 

Estetiska värden 

Sociala relationer 

Undervisning och kunskap 

Tysta områden 

Intellektuell och andlig inspiration 

Vetenskapliga upptäckter 

 

Stödjande tjänster 
 

                                                                        Biologisk mångfald (?) 

                                                                        Vattencykeln 

                                                                        Näringscykler 

                                                                        Jordformation 

                                                                        Fotosyntes 

 

Fig. 1. Kategorisering av ekosystemtjänster (Malmö stad), 2016), där de stödjande tjänsterna 

utgör en nödvändig bas för övriga tjänster.    

 

 

Värdering av ekosystemtjänster  
 

År 2007 vidareutvecklas ekosystemtjänstbegreppet genom ett initiativ från dåvarande G8-

länderna. Via rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity, (TEEB), lades ett 

större fokus på den rent ekonomiska värderingen av dessa tjänster, i ett försök att konkretisera 

och kommunicera själva begreppet. Man ville med rapporten nå beslutsfattare på alla nivåer, 

och dels få dessa att tydligare förstå sambanden mellan ekologi och samhällets ekonomi, men 

även ge dem starkare argument att förklara och motivera politiska beslut och strategiska 

ställningstaganden (TEEB, 2015). 

 

Beräkning av ekosystemtjänsternas värde i monetära termer kan ibland underlätta för politiker 

och tjänstemän så att ekosystemtjänsterna tillsammans med nyttan av biologisk mångfald kan 

uppmärksammas, prioriteras och motiveras i beslutsprocessen. Dock är en monetär värdering i 

många fall komplicerad, olämplig eller till och med näst intill ogenomförbar (SOU 2013:68). 

Förhållanden kan vara mycket komplexa då de samtidigt kan omfatta ett flertal 

ekosystemtjänster. Som exempel kan nämnas de reglerande eller stödjande 

ekosystemtjänsterna vilkas förmåga eller kapacitet att generera vinster för människans 

välmående inte kan mätas och värderas på annat sätt än ur ett mycket långt tidsperspektiv. 

Osäkerhet kring ekologiska samband och eventuella tröskeleffekter gör helt enkelt att en 

värdering skulle tvingas bygga på ett flertal antaganden (SOU 2013:68).  

Det finns även situationer där skilda etiska övertygelser om vilka värden som kan uttryckas i 

monetära termer försvårar denna värdering i mycket hög grad. När det gäller de kulturella 
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ekosystemtjänsterna blir det nästan ännu mer problematiskt. Det är svårt att omräkna 

exempelvis en estetisk eller andlig upplevelse till kronor och ören (Lunds Universitet, 2015). 

Fördelen med en monetär värdering är dock enligt Naturvårdsverket (2015) att dessa tjänster 

då kan integreras i samhällsekonomiska analyser och i siffror jämföras med andra värden. Ett 

intressant exempel på när detta fungerar i praktiken tas upp av Colding et al. (2013). Det 

handlar om ett skogsområde nordväst om New York i östra USA, där skogen under lång tid 

försett staden med rent dricksvatten. Efter skogsavverkning och bebyggelse hade vattnet med 

tiden blivit alltmer förorenat. Frågan var då om man skulle bygga ett vattenreningsverk för nio 

miljarder dollar, eller restaurera och skydda skogsområdet. Man valde restaureringsföretaget, 

och slutnotan hamnade på två miljarder dollar. Man lät alltså naturen åter rena dricksvattnet, 

och samtidigt som man tryggade både biologiska och kulturella värden, sparade man en 

enorm summa pengar (Colding et al., 2013). 

 

Ett exempel från Sverige där man låter naturen göra jobbet är från Bårby borg beläget inom 

Södra Ölands odlingslandskap, se figur 2. Här låter man får beta marken och håller därmed 

kulturlandskapet öppet. Detta förhindrar en igenväxning av landskapet, vilket skulle leda till 

en minskad förekomst av arter (Olsson et al., 2008), det vill säga en förlust av biologisk 

mångfald, vilket i sin tur skulle innebära en destabilisering av det lokala ekosystemet. En 

investering i ett antal får kan alltså vara lönsamt då dessa samtidigt tillhandahåller potentiella 

producerande tjänster i form av ull och kött, och även håller fornminnet Bårby borg 

tillgängligt och värt att besöka för människan som erbjuds såväl förkovran som inspiration 

och rekreation. 

 

 

 
 

Fig. 2. Stolta ekosystemtjänstarbetare. Fåren vid Bårby borg, Södra Ölands  

odlingslandskap, visar hur en enkel insats kan generera ett flertal ekosystem- 

tjänster till en relativt låg kostnad.  Foto: Nils Sporrong    

 

 

Det går emellertid att värdera ekosystemtjänster utan att mäta dem monetärt. Värden kan 

uttryckas kvalitativt genom ord. De kan uttryckas kvantitativt i en fysisk enhet, till exempel 
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mängden råvaror som produceras under en viss tidsperiod, eller antalet besök i ett 

naturreservat. Det går även att värdera ekosystemtjänsterna genom en så kallad 

semikvantitativ metod, det vill säga med hjälp av en poängskala där dessa rankas inbördes 

(Naturvårdsverket, 2015). 

 

 

Kommunikation, som ger kunskap 
 

I januari 2013 bestämde sig den dåvarande svenska regeringen för att föra upp frågan om 

ekosystemtjänster på den politiska agendan. Man ville implementera och belysa begreppets 

roll och funktion i framtida samhällsplanering, och låta undersöka vilka metoder som bäst 

lämpar sig för analys och värdering av dessa tjänster. Inte minst handlade beslutet om att 

kommunicera vikten och betydelsen av en bevarad biologisk mångfald. Med en djupare och 

bredare förståelse på området bland politiker och tjänstemän inom myndigheter, länsstyrelser, 

kommuner och företag kan ekosystemtjänster integreras i beslutsprocessen vilket sades kunna 

bidra till ett förbättrande av människors livsvillkor. Man ville även säkerställa ett långsiktigt 

medvetande i frågan och kring själva begreppet (SOU 2013:68). 

 

Sveriges regering har gett Naturvårdverket att fram till den 10e december 2017 genomföra en 

kommunikationssatsning om ekosystemtjänster (Regeringsbeslut I:17), med slutredovisning 

till Miljödepartementet senast den 31a januari 2018. Redovisningen ska innehålla både en 

redogörelse för genomförda åtgärder, och uppföljning av åtgärderna (Sveriges regering, 

2014). Enligt uppdraget bör Naturvårdsverket, vid relevans, samarbeta med Havs- och 

vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, 

Vinnova, Statens energimyndighet, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, Boverket, 

Tillväxtverket, länsstyrelserna och andra regionala aktörer samt vid behov rådgöra med andra 

myndigheter som kan vara berörda, och framför allt då myndigheter med ansvar i 

miljömålssystemet (Sveriges regering, 2014). 

 

Kommunikation mellan berörda parter är med andra ord av stor vikt för förvaltningen av 

ekosystemtjänster, enligt Sveriges (dåvarande) regering. Även Knüppe & Pahl-Wostl (2011) 

pekar på betydelsen av kommunikation mellan olika aktörer i samhället för att förvaltningen 

av ekosystemtjänster ska fungera optimalt. Med en vertikal integrering av sakägare, med 

samverkan på olika administrativa nivåer, blir beslutsprocessen lättare genomförbar, och alla 

intressenter får både insyn och möjlighet till påverkan men också ansvar (Knüppe & Pahl-

Wostl, 2011). 

Därutöver tillkommer att en ren toppstyrning från myndigheternas sida gällande skydd och 

bevarande av ekosystemen och den biologiska mångfalden på privat mark ofta har visat sig 

ineffektiv. Därför kan en säkrare metod vara att investera i kunskap och intresse bland privata 

aktörer och på så sätt bygga upp en vilja att delta i för ändamålet främjande projekt (Voight, 

2003). Detta konfirmeras av Colding, Lundberg & Folke (2006), som menar att statlig 

förvaltning av landytor ofta är ett kostsamt sätt bevara biologisk mångfald och att säkra 

ekosystemtjänster. Vi bör inte enbart förlita oss på statligt skyddad natur eller naturreservat, 

framförallt inte i urbana regioner där till exempel trädgårdar och golfbanor, vilka sköts av 

privata markägare eller lokala intressegrupper och föreningar, utgör en betydande del av 

grönstrukturen i det urbana rummet. Dessa ytor utgör ofta en buffertzon till statligt förvaltade 

naturskyddsområden och bör därför integreras tydligare i helhetssynen och planeringen kring 

ekosystemtjänster som ett verktyg för ett uthålligt samhälle (Colding, Lundberg & Folke, 
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2006). Initiativ på individnivå bör uppmuntras och stöttas både ekonomiskt och 

kunskapsmässigt av myndigheterna (Voight, 2003), i Sveriges fall av både stat och kommun. 

 

 

 

Metod 
 

Studien genomfördes under hösten 2015 och vintern 2015/2016. Det första som gjordes var 

att definiera tätorts- respektive glesbygdskommun. För att få en rimlig spridning på 

kommunerna, rent geografiskt, bestämdes att en kommun med en befolkningstäthet på över 

80 invånare per kvadratkilometer ska kallas för tätortskommun, och en kommun med under 

20 invånare per kvadratkilometer ska kallas för glesbygdskommun. Siffrorna togs fram via 

SCB’s statistikdatabas. Siffrorna från SCB avser antalet invånare i respektive kommun den 

31a december 2014 i relation till landarealen den 1a januari 2015. 

80 invånare per kvadratkilometer är visserligen inte ett så högt tal, men hade kriteriet höjts till 

kanske 500 eller 1000 hade det enbart funnits ett underlag för tätortskommuner från de tre 

storstadsregionerna. Vidare gjordes vissa undantag där kommuner med en inte alltför stor 

areal, men med en befolkningsmängd över 90.000 invånare klassades som tätortskommun. 

Detta för att få med vissa regioners centralort samt återigen för att få en geografisk bredd i 

undersökningen. 

Nästa steg var att kontakta kommunerna. Drygt 70 kommuner fick via e-mail förfrågan om 

vem inom förvaltningen som var lämplig att svara på frågor om kommunens arbete med 

ekosystemtjänster. Vissa svarade med hänvisningar varpå dessa personer kontaktades, 

mestadels med ett frågeformulär via e-mail, och undantagsvis via telefon. Av dessa återkom, 

ibland efter påtryckningar, ett knappt trettiotal, varav drygt tjugo återkom med reella svar på 

frågorna.  

Då det, med undantag för de producerande tjänsterna, kan vara svårt att mäta förvaltning av 

ekosystemtjänster i kvantitativa tal eller procent (Queiroz et al., 2015) valdes en kvalitativ 

metod för undersökningen där frågorna som ställdes var öppna och helst inte skulle kunna 

besvaras med ett ”ja” eller ett ”nej”. Öppna frågor underlättar för respondenten som då kan 

svara mer djupgående, diskuterande och fritt, till skillnad från rena enkätintervjuer 

(Dahmström, 2011). I vissa fall skickades följdfrågor för förtydligande av svaren, och dessa 

intervjuer antog därmed en mera semistrukturerad form (Kvale & Brinkmann, 2009), där 

följdfrågorna var specifika och anpassade till respondentens första svar. Alla kommuner har i 

slutändan således inte svarat på exakt samma frågor, åtminstone inte i ett eventuellt andra led. 

Dessa primära data kompletterades sedan med sekundär data i form av litteraturstudier och 

inhämtning av information från respektive kommuns webbsida. 

 

En nackdel med metoden visade sig vara svårigheten att få svar från kommunerna, både inom 

rimlig tid och överhuvudtaget. Förhoppningsvis hade de en del annat viktigt att göra för 

tillfället. Detta kom på inget sätt som någon större överraskning, men en så pass låg 

svarsfrekvens (30% av tätortskommunerna och 19% av glesbygdskommunerna), framförallt 

bland glesbygdskommunerna reser vissa frågetecken och kan visa sig vara ett resultat i sig. 

Mer om det senare. Det kan förstås även finnas en osäkerhet kring huruvida svaren till viss del 

kan vara spontana eller färgade av personliga uppfattningar hos respondenten (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Respondenterna har gett sitt medgivande till att namnges i studien. 
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För att göra läsandet av resultatdelen enklare och mera flytande gjordes en kodning av de 

kommuner som ingår i studien, där A står för tätortskommun och B står för 

glesbygdskommun, enligt nedan (se figur 3 för geografisk översikt): 

 

 

 

Tätortskommuner: 

A1  Danderyd  

A2  Stockholm  

A3  Uppsala  

A4  Eskilstuna  

A5  Sundsvall    

A6  Nacka  

A7  Malmö  

A8  Örebro  

A9  Lund  

A10  Värmdö  

A11  Solna  

A12  Halmstad  

A13  Lomma  

 

 

 

Glesbygdskommuner: 

 

B1  Heby  

B2  Munkedal  

B3  Töreboda  

B4  Örnsköldsvik  

B5  Gotland  

B6  Arjeplog  

B7  Vilhelmina  

B8  Orsa  

 

 

 

 

 

Fig.3. Kommunerna som ingår i studien. I Stockholms- och Malmöregionen har kommunerna  

slagits ihop i figuren på grund av sin geografiska närhet (bakgrundskarta från SCB, 2016). 

 

 

 

Avgränsning 

 
Sveriges kommuner skiljer sig naturligtvis åt på en rad punkter. Det kan handla om klimat, 

naturresurser, befolkningsstruktur och demografi, sociala förhållanden som utbildningsnivå 
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och sysselsättning. Dessa faktorer kan spela roll i kommunernas beslut och syn på 

ekosystemtjänster och förvaltningen av dessa. Men skiljelinjer och beröringspunkter kan 

uppfattas som aningen flytande och ständigt föränderliga. Denna studie har dock som redan 

nämnts en mer skarp uppdelning mellan tätortskommuner och glesbygdskommuner. Inte 

heller fördjupar sig studien i själva begreppet ekosystemtjänster, eller genomför en fullständig 

inventering av Sveriges kommuners förvaltning av dessa tjänster. Snarare vill studien söka 

mönster på en mera allmänt hållen nivå och undersöka om dessa finns och kan beskrivas. 

Ingen hänsyn har tagits till befintliga ekosystems status och hur utgångsförutsättningarna på 

denna punkt kan variera mellan olika kommuner. För att inte påverka respondenterna har 

studien hållits neutral ur ett partipolitiskt perspektiv. I följebrevet till frågorna skrevs därför in 

att det inte finns något ”rätt” eller ”fel”. Politisk färg på styret av respektive kommun har inte 

beaktats i studien. 

 

 
 

Resultat och analys 
 

Så svarar kommunerna 
 

Nedan följer studiens frågor till kommunerna samt en redogörelse och sammanställning av 

erhållna svar. Respondenternas namn och position inom kommunen återfinns i bilaga 1. 

 

Hur implementeras begreppet ekosystemtjänster i kommunens strategi och planering? 

Hur arbetar kommunen konkret med dessa frågor? 

 

Här skiljer sig kommunerna åt både inom och emellan de båda kategorierna tätorts- och 

glesbygdskommuner. Begreppet är uppenbarligen relativt nytt för vissa av de beslutsfattare 

och tjänstemän som arbetar med kommunala planeringsfrågor. I vissa fall förefaller begreppet 

till och med vara i det närmaste okänt, åtminstone av svaren att döma. Dock visar det sig att 

många ändå har anammat begreppet och det finns olika exempel på hur detta används i den 

praktiska verksamheten; 

många av framförallt tätortskommunerna börjar nu använda begreppet i olika styrdokument 

och strategiska underlag såsom nya lokala miljömål och sektorsprogram (A6). Man 

implementerar begreppet i sin kommande översiktsplan till exempel genom att inventera 

kommunens ekosystemtjänster och samla all naturdata i en databas (A3). En kommun kan ha 

som målformulering att skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt 

som främjar biologisk mångfald och på detta sätt skapa en god tillgänglighet och 

förutsättningar för sociala värden såsom rekreation, friluftsliv och natur- och 

kulturupplevelser (A9). 

 

Ofta är inte begreppet uttalat i kommunens styrdokument utan innefattas i biologisk mångfald 

(B5), och finns med i en checklista vid en behovsbedömning i ett tidigt skede i planprocessen 

(A1). I vissa fall kan begreppet användas i enskilda frågor, exempelvis för att förklara 

betydelsen av vegetation och dess funktion i tät bebyggelse såsom bevarande av befintligt 

trädbestånd (A10) eller planlagd stadsodling (A4). Ofta anses begreppet vara för nytt för att 

ha hunnit implementeras i kommunens översiktsplan, då denna uppdateras endast högst en 

gång per mandatperiod (B1). Detta gäller främst för glesbygdskommunerna. Självklart arbetar 
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de flesta kommuner, givetvis även glesbygdskommuner med att säkerställa ekosystemtjänster, 

men inte alltid under den beteckningen. Kommun B6 menar att egentligen handlar allt om 

ekosystemtjänster och frågar sig vad som egentligen faller utanför, när allting är en del av 

ekosystemet. 

 Begreppet används alltså än så länge inte alltid i styrdokument eller planering (B3), men 

finns med indirekt eftersom till exempel friluftsliv, rekreation, grundvattenproduktion, habitat 

för olika arter genom reservatsarbete och så vidare är exempel på dessa tjänster (B4). 

Frågorna hanteras då på detaljplannivå i de fall där det är aktuellt (B3). 

 

Vid sökning efter begreppet på respektive kommuns webbsida är resultaten högst varierande. 

Ofta slutar ansträngningen med svaret ”inga träffar på hela webbplatsen”. Ibland kommer hela 

översiktsplanen med miljömål och styrdokument upp. På en kommuns (B7) webbsida är den 

enda träffen på sökordet en länk till ett veckobrev riktat till kommunens skolelevers föräldrar. 

Där går att läsa att årskurs 5-6, förutom att ha talat om Vasaskeppet även har studerat 

ekosystem och ekosystemtjänster. Det framgår inte av veckobrevet vilket av dessa ämnen som 

av eleverna upplevdes som mest spännande eller viktigt. Även vid sökning på kommun B8’s 

webbsida länkas man till en utbildningsrelaterad undersida. Här är det en läroplan för årskurs 

4-5 som bland mycket annat innehåller mål med kunskap och förståelse kring begreppet (B8). 

 

 

 

Finns begränsningar i hur kommunen kan arbeta med dessa frågor som beror på 

exempelvis politisk ovilja eller rent kunskapsmässiga brister? 

 

En begränsning, som redan nämnts, är förstås att begreppet är relativt nytt eller okänt för 

många kommuner. Framförallt gäller detta för glesbygdskommunerna, där kunskapen om 

ekosystemtjänster inte alltid finns inom förvaltningen, utan måste hämtas in utifrån (B6). 

 

Utmaningen kan alltså vara mer av pedagogisk (kunskapsmässig) art, och brister på området 

behöver inte bero på ren ovilja (B4). När det inte finns någon självklar definition läser 

människor in olika saker i begreppet (A9). Förståelse för begreppet finns dessutom främst hos 

tjänstemän med en biologisk utbildningsbakgrund eller erfarenhet (A8). Om möjligt kan 

motiv för ekosystemtjänster vara en begränsning då begreppet är svårtolkat och kan sakna 

lagutrymme (Franzén, 2015 (A3)). Men, det finns även rent praktiska begränsningar och 

utmaningar, dels metodmässigt eftersom ekosystemtjänst-analyser är ett spretigt 

ämnesområde inom samhällsplaneringen, och dels därför att det kan vara både svårt och dyrt 

för kommuner att få tag på relevant kvantitativ sekundärdata och information. Samtidigt finns 

ofta en organisatorisk tröghet i och med att övergripande begrepp som detta inte så lätt låter 

sig passas in i en kommunal planerarvardag med fastlagda rutiner och kostnadsdebiteringar. 

Inriktningen hos en kommun kan vara att samhällsplaneringen ska vara mer eller mindre 

självfinansierad på så sätt att exploatörerna själva får bekosta nödvändiga utredningar och 

planarbete. Då kan det således vara svårt för tjänstemän och politiker att ålägga en exploatör 

att utöver andra fastlagda miljö- och tekniska utredningar bekosta även en 

ekosystemtjänstutredning, vilka ännu inte har uppnått samma juridiska status i miljöbalken 

eller plan- och bygglagen vad gäller sakområden som till exempel luft, buller och dagvatten 

(A6). Då politiker och tjänstemän vet för lite om begreppet kan dessutom tidsbrist vara en 

begränsning. Man har helt enkelt inte hunnit att i detalj sätta sig in i de underlag som finns 

från myndigheter, organisationer och konsultföretag (B1). Och när det politiska intresset är 

lågt sker inget arbete specifikt med dessa frågor (A11), åtminstone inte under rubriken 

ekosystemtjänster, utan iså fall med andra benämningar i styrdokumenten (A1). I vissa fall 
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kan kunskapen bland kommunens politiker vara mycket ojämn, men tack vare att begreppet 

finns inskrivet i centrala styrdokument begränsas arbetet inte nämnvärt ändå (A7). Det finns 

ibland även ekonomiska begränsningar som påverkar möjligheten att till exempel bilda 

reservat för skydd av biotoper eller arter etc. (B4). Om tjänstemän framöver dessutom höjer 

sin ambitionsnivå i arbetet med ekosystemtjänster ökar gissningsvis också risken för motstånd 

och ifrågasättande uppifrån och möjligen även nerifrån (A4). Ytterligare problem kan bestå i 

att det finns omständigheter som kommunen helt enkelt inte råder över. Exempel på detta kan 

vara en kustkommuns begränsade möjlighet att påverka havets ekosystemtjänster, eller hur 

jordbrukarens val av odlingsmetoder, på privat mark har verkan på ekosystemtjänsterna i 

kommuner med agrar näring (A12). 

 

Ligger huvudfokus på vissa ekosystemtjänster, och i så fall vilka och varför? Finns 

exempelvis någon speciell naturresurs alternativt samhällsresurs (tex turism, rekreation, 

integration etc.) som prioriteras? 

I många urbana- eller tätortskommuner ligger fokus mycket mer på de reglerande och 

kulturella ekosystemtjänsterna än på de producerande och stödjande. Detta har ju sin naturliga 

förklaring i egentlig avsaknad av jord- och skogsbruk. Den odling som sker i trädgårdar, på 

kolonilotter eller i form av stadsodling faller enligt kommun A6 i huvudsak in under 

rekreativa, sociala kulturella tjänster, och inte i första hand under producerande, då 

produktionen är förhållandevis småskalig, se figur 4. 

 

 

 
 

Fig 4. Koloniträdgårdar i Tantolunden i Stockholms innerstad. 

Närproducerat och rofyllt. Dock ingen odling av vare sig vete, 

biff eller biobränsle. Foto: Nils Sporrong 

 

 

Viktiga reglerande tjänster kan då vara näringsföroreningsupptag och översvämnings- 

dämpning (A6). Andra exempel kan vara gröna tak eller gröna väggar (A2). Prioriterade 

kulturella tjänster kan vara rekreation och friluftsliv, pedagogik, estetik och kulturarv. De 
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stödjande tjänsterna uppfattas visserligen som viktiga men är mer svårgreppbara för lokala 

politiker och tjänstemän (A6).  

I kommuner där areella näringar är viktiga är naturligtvis mönstret något annorlunda (B3). De 

producerande tjänsterna är förutsättningar för bygdens överlevnad och exempelvis rening av 

vatten efter jordbrukets konstgödsel och kväve- och fosforläckage prioriteras. Man kan 

anlägga våtmarker, som inte bara renar vattnet, utan även främjar biologisk mångfald och 

reglerar vattenflöden (A8). Dessa våtmarksområden kan även fungera som rekreativa oaser 

för människor, både från tätorter och från landsbygden. 

En tredje ”kategori” av fokus ligger på just vattnet. Det är uppenbart att kommuner i 

anslutning till havet eller större sjöar och vattendrag prioriterar detta, inte minst ur 

perspektivet rekreation och turism. Det handlar mycket om fritidsfiske och båtliv (B4), men 

även om yrkesfiske och som sagt attraktiva miljöer för turism och allmänhetens 

välbefinnande. Vattnet är alltså en stor resurs men samtidigt ömtåligt. Samspelet mellan 

nyttjande och bevarandekrav är viktigt och då kan ekosystemtjänstansatsen spela en 

avgörande roll, inte bara inom den enskilda kommunen utan även mellan och tillsammans 

med intilliggande kommuner (B2). Detta är en av ytterst få gånger en kommun nämner ett 

samarbete med andra kommuner. 

 

Sammanfattningsvis går det att se att huvudfokus ligger på det som respektive kommun kan 

påverka. Kostnadseffektiva åtgärder eller sådant som har lagstöd kommer först (A4), 

exempelvis rent dricksvatten. 

 

 

Hur kommuniceras detta arbete med kommunens medborgare? Känner Ni 

medborgarnas förtroende och uppskattning alternativt missnöje med Ert arbete på 

detta område? 

 

Ett intressant faktum är att kommunernas svar nu är avsevärt kortare och ofta mindre rika på 

substans. Detta kan ju anses som märkligt då kommunala tjänstemän och politiker trots allt 

sitter på sin stol för att tjäna just kommunens invånare. Det kan tyckas rimligt att då 

kommunicera sitt arbete och sin planering.  

 

En kommun (A6) hänvisar konkret till ett antal öppna seminarier, studiebesök, workshops och 

exkursioner med intresseorganisationer, folkvalda och politiker. En annan kommun (B4) tar 

exemplet med medial uppmärksamhet och stort intresse för visningar på plats av en laxtrappa. 

En tredje kommun (A8) talar om satsningar på utveckling av sociala värden i tätortsnära 

natur, vilka beskrivs som löpande kommunicerade och tydligt uppskattade. Guidade turer och 

en almanacka med texter om olika ekosystemtjänster är andra exempel (A12). 

 

Begreppet är som sagts flera gånger uppenbarligen så nytt att det sällan används av andra än 

planerare och konsulter. Det behövs med andra ord en kunskapshöjning bland alla som inte 

arbetar med miljöfrågor inom kommunen (A5). Den kommunikation som finns sker i 

huvudsak via översiktsplan och detaljplaner (A3), alternativt via respektive kommuns 

hemsida. Det är fullständigt uppenbart att de ekosystemtjänster som i första hand 

kommuniceras till kommunmedborgarna är de mer lättillgängliga kulturella tjänsterna. Den 

ökande grumligheten i en sjö invid vilken en utbredd fritidsbebyggelse är förlagd har 

engagerat många i en kommun. Det finns inget dramatiskt i detta då sjön anses ha ett högt 

rekreationsvärde (B3), men man missar chansen att förklara de övriga ekosystemtjänster sjön 

levererar. Andra låter begreppet komma med i beskrivningar, men då som en del av, eller 
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konsekvenser av andra projekt (A10), utan att redogöra för innebörden av konceptet och få 

människor att förstå att alla parter kan vara vinnare i detta ”spel” om Jordens resurser. 

 

De flesta kommuner väljer alltså helt enkelt att i det närmaste låta bli att kommunicera sitt 

arbete med ekosystemtjänster, i allra högsta grad på grund av medborgarnas, och möjligen 

även sin egen okunskap om begreppet (A9). Detta gäller både för tätorts- och 

glesbygdskommuner. 

 

 

Har Ni inom kommunen arbetat med en ekonomisk värdering av dessa tjänster, och hur 

har i så fall denna sett ut, samt visat sig i Ert praktiska arbete? Observera att jag inte är 

ute efter några siffror, men om svaret på frågan är ja, är det av intresse att veta hur 

kommunen värderar olika tjänster på olika sätt, rent ekonomiskt, och om detta i så fall 

har spelat in i valet av projekt att satsa på. 

 

I denna fråga är det uppenbart att tätortskommunerna ligger något ”före” 

glesbygdskommunerna, även om ingen har vågat eller kunnat ta steget fullt ut vad gäller 

monetär värdering av ekosystemtjänster. 

  
En stor majoritet av kommunerna svarar enbart med ett enkelt ”nej”. Men det finns undantag. 

En kommun nämner till exempel en samhällsekonomisk utvärdering av en eventuell 

etablering av ett naturrum (A8). En annan kommun tar upp en restaurering av en våtmark och 

dess renande verkan, ökad produktion av fisk som har ett värde för Östersjöns ekosystem och 

även för sportfisket. En bevarad eller ökad biologisk mångfald ger exempelvis ett mervärde 

för fågelskådning, närrekreation och friluftsliv (A10), se figur 5. 

 

 

 
 

Fig. 5. En vårdag vid Angarnsjöängen i Vallentuna norr om Stockholm.  

Ett bra exempel på en välbehållen våtmark med rik biologisk mångfald  

och goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv. Men vad är den 

värd? Foto: Nils Sporrong  
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Ytterligare en kommun (A6) tar upp ett exempel med arbete med en våtmark. Deras studie 

kommer fram till att enbart värderingen av vattenreningen kommer upp i samma 

storleksordning som kostnaden för att anlägga våtmarken. Restaurering av våtmarken och 

iordningställande för rekreation bedöms kosta cirka 3,5 miljoner kronor. Det är med andra ord 

en ekonomisk försvarbar och ekologiskt klok investering. En ”relativ” ekonomisk värdering 

via GIS-baserade metoder gjordes där valutaenheterna var antingen halten kväve eller fosfor 

för de reglerande tjänsterna eller så kallade ekopoäng för de kulturella tjänsterna. Kommunen 

bedömer att det vore intressant att i framtiden våga sig på även en riktig ekonomisk värdering 

av ekosystemtjänsterna, men att detta kräver vissa resurser. Exempelvis krävs utökad 

kompetens inom miljöekonomi samt sannolikt även större budgetstrukturella förändringar 

inför investeringsbeslut (A6).  

En annan kommun (A13) svarade också direkt nej på frågan, men beskriver en inbördes 

ranking av ekosystemtjänsterna. Man fokuserar på platsers potential, exempelvis en stadspark, 

och ställer sig frågan: vad lider landskapet brist på? Vad ska vi satsa på? Man arbetar även 

med så kallad kompensation – fälls ett antal träd för att anlägga en parkeringsplats, så 

planteras lika många, och motsvarande träd på en närbelägen plats. 

 

 

 

 

 

Hur ser kommunens kontroll och uppföljning ut för arbetet med ekosystemtjänster? 

 

Här blir det återigen tydligt att begreppet är så pass nytt för många kommuner att det helt 

enkelt inte har hunnits med något uppföljande arbete. Resurser och till viss del kunskap 

saknas (A1). Det mesta av det arbete som utförs under rubriken ekosystemtjänster, eller 

möjligen under annat namn, följs ännu inte upp (B1). De ekosystemtjänster som faller inom 

ramen för Sveriges lagstiftning följs förstås upp via detaljplaner och i samrådsskedet (A3). En 

kommun (A7) menar att ett antal indikatorer för uppföljning är under framtagande i 

grönplansarbetet. Ett par indikatorer finns även i deras digitala miljöbarometer. En kommun 

(A12) ber till och med (mig) om förslag på hur en uppföljning kan ske. 

Vissa kommuner beskriver ändå ett uppföljande arbete, men då på detaljnivå, där uppföljning 

sker på enstaka tjänster. Som exempel nämns en biotopåterställning för möjlighet till 

reproduktion av lax och havsöring, och därmed också ökade möjligheter för rekreation genom 

fritidsfiske. Detta sker idag via fiskräkning, men planer finns att på sikt även genomföra 

genetiska undersökningar. Kommunen mäter även antalet besökare inom området och vill 

meddela att detta ökar (B4). Indikatorer kan även finnas med i kommunens grönplansarbete 

som är under framtagande eller i en digital så kallad miljöbarometer (A7). Uppföljning av 

etablerandet av en sjöäng nämns också av en kommun (A10). 

En kommun (A8) nämner det tämligen självklara, och sammanfattar på ett bra sätt situationen 

som för tillfället råder, nämligen att de frågor som omfattas av kommunala styrdokument 

utvärderas årligen, till exempel uppföljning av naturplanen eller vattenplanen. Men dessa 

frågor som följs upp benämns sällan som ekosystemtjänster, även om de egentligen är just 

det. 
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Kan Ni se några konkreta resultat av Ert arbete med ekosystemtjänster? 

 

Många kommuner menar att det är för tidigt och hänvisar till just dålig uppföljning och 

återigen även till hur arbetet ofta sker under annat namn. Bristande resurser och kunskaper är 

andra orsaker. En kommun (B4) hänvisar här till och med till hur man ibland faktiskt 

motverkar ekosystemtjänsterna genom exempelvis bostadsbyggande eller industrietablering 

på jordbruksmark. Detta kanske kan få priset för studiens mest uppriktiga svar. Samma 

kommun återvänder dock ännu en gång till den flera gånger nämnda laxen. Tack vare 

satsningar på fungerande ekosystem med biotopåterställning, borttagning av vandringshinder 

för fisken samt inplantering har man nu fått tillbaka en naturlig reproduktion av lax och även 

havsöring. Detta leder förstås till en ökad turism av framförallt sportfiskare, mat för den 

skicklige eller lyckosamme fiskaren samt till en stärkt biodiversitet i den aktuella älven, där 

laxen också har ett visst symbolvärde för orten. Med andra ord ett flertal ekosystemtjänster 

genererade inom samma projekt, och ett bra exempel på hur väl samspelet mellan människa 

och natur kan fungera.  

En annan kommun (A12) talar om hur begreppet får en allt större tyngd i bedömningarna 

gällande samhällsplaneringen. De senaste åren har ett flertal planer avbrutits på grund av att 

naturvärden på platsen överväger samhällsnyttan av etableringen. Bland annat planer på 

industrifastigheter i områden viktiga för dricksvattenbildning. Ytterligare en plan drogs 

tillbaka då området hyste en hotad art, nämligen sandgökbiet. 

Kommun (A13) vill säkra att planterade träd i en park inte huggs ner eller försvinner på annat 

sätt, varför man har en garantibesiktning efter både fem och tio år. En annan kommun (A10) 

nämner att arbetet med dagvattenrening gett konkreta resultat. 

 

En kommuns (A4) svar avslutar denna fråga: om man låter orent vatten passera en våtmark 

och vattnet som kommer ut är mycket renare än det som rann in har man ju sett en 

ekosystemtjänst i funktion. Eller om man sätter upp hundra fågelholkar i ett reservat och 

hälften blir bebodda, har man bevisligen åtgärdat en brist och förbättrat för fågelfaunan. Men 

frågan är hur mycket? Det behövs vidare forskning och kunskap för att kunna utröna och 

utvärdera detta. 

 

 

 

Finns ett utökat arbete med ekosystemtjänster med i kommunens framtida planering? 

 

Även här är svaren varierande. Vissa svarar med ett rakt ”nej”, andra med ett kort ”ja”. Andra 

svarar mer utförligt. Det är dock svårt att genom kommunernas svar på denna fråga dra några 

säkra slutsatser kring huruvida det finns en tydlig skillnad mellan tätorts- och 

glesbygdskommuner. Möjligen går det att påstå att framförallt glesbygdskommunerna 

kommer att behöva ta in extern expertis på området (B6). 

 

En kommun (B4) menar att kopplingen till de tjänster naturen ger oss, och som vi är beroende 

av, ökar med framtida konsumtion, kemikalieproduktion, utbyggnad och miljöpåverkan. Även 

kommun A12 är inne på att värdet av ekosystemtjänsterna ökar kontinuerligt, liksom även 

kunskapen om dem. Tjänster som kan reglera förväntade klimatförändringar lyfts fram som en 

viktig grund i planeringen inför framtiden. Ett utökat arbete med klimatanpassning tas upp 

också av kommun A8. Möjligen värt att notera är att det här är de enda två gångerna som just 

ordet klimat används i någon kommuns alla svar. Ordet är ju annars ganska frekvent 
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förekommande i dagens debatt. Kanske har man synnerligen lokala glasögon på sig när man 

läser Jordens skrift och planerar för sin egen, men samtidigt indirekt också allas vår framtid… 

Kommun A8 beskriver även hur arbetet med ekosystemtjänster kommer att vara en del av 

kommunens så kallade Grönstrategi. Eventuellt integreras det i det löpande arbetet med 

behovs- och konsekvensbedömning i planprocessen. 

 

Den samlade bilden är hur som helst att en majoritet av Sveriges kommuner tänker sig en 

framtid där kunskapen om begreppet ekosystemtjänster växer samt att detta kan 

implementeras i planering och strategiskt arbete inför framtiden, exempelvis via 

handlingsplanen till miljöförvaltningen, andra styrdokument, och inte minst ingå i framtida 

översiktsplaner 

 

 

 

Diskussion 
 

Förvaltningen av ekosystemtjänster inom svenska kommuner varierar. Ofta finns mer eller 

mindre tydliga skillnader mellan tätorts- och glesbygdskommuner, men skillnader kan också 

förekomma inom dessa kategorier. Då svaren och även frågorna i en kvalitativ intervju ibland 

överlappar varandra är det svårt att visa ett exakt resultat i siffror eller procent. 

 

Sammanfattningsvis är ändå den största skillnaden kunskapen och användningen av själva 

begreppet i planering och styrdokument. Här har tätortskommunerna kommit längre helt 

enkelt. Självklart finns tydliga undantag, både åt det ena och det andra hållet, men i huvudsak 

är detta ett rådande intryck. Detta beror nog i första hand på en kunskapsbrist och en eventuell 

resursbrist, snarare än på en politisk ovilja eller ointresse för frågorna. Det är också lätt att få 

uppfattningen att många av framförallt glesbygdskommunerna tänker –vi arbetar ju redan med 

det här, varför ska vi byta namn på det? 

 

Även själva svarsfrekvensen från kommunerna är intressant i sig. Ungefär en tredjedel av 

tillfrågade tätortskommuner svarar, vilket ska jämföras med responsen från 

glesbygdskommunerna som är cirka två av tio. Det säger något. Det finns säkert många skäl 

till att det är så, men en anledning kan faktiskt vara just det ovan nämnda, att 

glesbygdskommunerna på vissa sätt ligger efter tätortskommunerna i arbetet med 

ekosystemtjänster och kunskap kring begreppet. I några fall dock säkert endast på pappret och 

inte i praktiken, men på grund av osäkerhet och i brist på självförtroende på området avstår 

många då från att svara. 

 

Kunskapen om begreppet förefaller vara bristande bland politiker och många tjänstemän ute i 

Sveriges kommuner. Ekosystemtjänstbegreppet är uppenbarligen, med undantag för en 

begräsad del av planerare, ännu inte särskilt väletablerat utanför forskarsamhället, trots att tio 

år har gått sedan rapporten Millennium Ecosystem Assessment. Bland medborgare utanför 

stadsplaneringens väggar och tak verkar kunskapen vara i det närmaste obefintlig om man ska 

tro de svarande kommunerna. Detta tillstånd råder säkerligen både innanför och utanför 

stadsmurarna i landet. 

En stor anledning till detta är att begreppet knappt har kommunicerats. Min uppfattning är 

därför att försöket med en etablering av begreppet delvis är en ansträngning med målet att 

höja statusen på de miljömässiga planfrågor och verktyg som kommuner till största delen 

redan arbetar med. Troligtvis går det i princip inte att samhälls- och landskapsplanera utan att 
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inkludera ekosystemtjänster. Mycket finns redan förankrat i lagar och föreskrifter. Svenska 

kommuner måste visa en uthållig dagvattenhantering, måste ta hänsyn till skyddade arter, kan 

inte bygga hur som helst på mark som producerar mat, och så vidare. Möjligen kan det också 

vara så att ekosystemtjänstbegreppet lanserar ett positivt resursperspektiv snarare än 

miljökonsekvensbeskrivningens bristperspektiv. Det är ett lite annat sätt att strukturera 

miljöfrågorna än det gängse och ”skaver” därmed mot tidigare rutiner. 

 

Det är därför viktigt att bygga upp en kunskap kring begreppet, bland politiker, bland 

kommunala tjänstemän och hos befolkningen i allmänhet, och därmed befästa en förståelse 

för att arbetet med detta inte bara är till gagn för oss alla, utan även troligtvis helt nödvändigt. 

 

En av många anledningar till att förklara varför man väljer att skydda ett sandgökbi istället för 

att planera ett nytt bostadsområde är att skattebetalarna rimligen borde vara intresserade av att 

veta vad som händer med deras skattepengar. Att på ett pedagogiskt sätt beskriva hur skydd 

av fungerande ekosystem på sikt kan vara en större vinst för människan än satsningar på 

bekvämligheter som nya trafikleder. Eller att förklara hur vi kan gynnas mer av ett skogsbruk 

med blandskog än av ett som enbart bygger på monokulturell produktionsskog eller 

nackdelarna med ett jordbruk uppbyggt på monokulturell produktion, med en förlust av både 

biologisk mångfald och rekreativa värden som följd (samtidigt som vi utsätter oss för större 

risker genom att satsa på enbart ett trädslag eller en gröda).  Eller varför renare och stabilare 

hav, sjöar och vattendrag på sikt är av godo för oss alla, givetvis inkluderat politiker, 

beslutsfattare inom förvaltningen, privata aktörer såväl som arbetstagare och kanske 

framförallt kommande generationer – våra barn.  

 

Kommunen bör kommunicera hur det är ekonomiskt försvarbart att på olika sätt satsa på ett 

arbete med ekosystemtjänster, lämpligen till att börja med genom fokus på de tjänster som 

gynnar det lokala samhället, men även försöka att förklara det vidare begreppet ur ett 

regionalt, nationellt och varför inte globalt perspektiv. Ett sätt för kommunen att göra detta 

skulle kunna vara att utveckla bättre metoder för att utvärdera ekosystemtjänsterna monetärt 

(Dänhard et al., 2013). Då blir det lättare att förklara och redovisa vinsterna för allmänhet och 

beslutsfattande politiker, och det skulle underlätta en jämförelse med andra värden i den 

samhällsekonomiska analysen. 

 

Vissa kommuner arbetar som sagt efter en modell med så kallade eko-poäng där en inbördes 

ranking av ekosystemtjänsterna är framtagen. Detta kan resultera i kompensation eller 

naturresursbalansering där till exempel ett exploaterat grönområde ersätts av ett annat, av 

minst samma kvalitet och storlek. I detta fall inleds processen med frågan ”var kan vi 

förtäta?”, för att sedan fråga hur grönstrukturen i området påverkas, och slutligen med 

kompensation. Ur ett uthållighetsperspektiv kanske egentligen en process med utgångspunkt i 

andra änden vore att föredra, se figur 6. Ett skifte i synen på detta förefaller dock i många 

kommuners fall ligga en bit fram i tiden, gissningsvis på grund av en urbaniseringstrend där 

ekonomi allt som oftast går för ekologi. 
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Metod 

 

 

1 

 

2 

 

Steg 1 

 

Var kan vi förtäta? 

 

 

Hur ser en bra grönstruktur ut,  

Och var har vi den? 

 

 

Steg 2 

 

Hur påverkar det grön- 

strukturen i området? 

 

 

Hur påverkar det en eventuell  

förtätning? 

 

Steg 3 

 

 

Kompensation 

 

Anpassning 

 

Fig. 6. Alternativa metoder i stadsbyggnadsprocessen. Ska planeringen 

ha kompensation eller anpassning som mål? 

 

 

Även den enskilde individens roll i arbetet för ett uthålligt klimat bör belysas. Dialog med 

medborgarna kan motverka intrycket av en så kallad top-down-styrning, och människor tillåts 

att interagera i processen. Ett exempel i urbana miljöer kan från kommunens sida, förutom att 

motverka fragmentering genom att planera för diverse gröna kilar och spridningskorridorer 

(Erixon, Borgström & Andersson, 2013), vara att uppmuntra till egen odling, i trädgårdar, på 

kolonilotter och naturligtvis genom stadsodling. Det kan räcka med en balkonglåda. Alla 

bidrag räknas. Man utnyttjar platsens förutsättningar och ekologi, i permakulturell anda.  

Det fina med detta är att det exemplifierar hur en enkel insats samtidigt kan generera en rad 

olika ekosystemtjänster, så kallade ecosystem bundles (Queiroz et al., 2015). Människor kan 

producera en del av sin egen mat, oftast med ett minimum av kemikalieanvändning, vilket 

leder både till en mer hälsosam, varierad och säsongsanpassad kost, men också till minskade 

transporter till och från matvaruaffären. Vi bidrar till en ökad lokal biodiversitet då vi 

förbättrar möjligheterna för en god pollineringsmiljö. Vi får dessutom en kontakt och 

sammanhållning mellan grannar och boende i närområdet. Värden för rekreation kan höjas 

och platskänsla kan etableras eller stärkas. Och sist men inte minst sparar vi dessutom pengar, 

och samhället i stort utvecklas i en självförsörjande riktning. 

 

Ett av många exempel på vad landsbygdskommuner kan göra är att skydda både grundvatten 

och i första hand intilliggande vattendrag genom olika överenskommelser med jordbrukaren. 

Tydliga buffertzoner mellan de betande djuren och vattnet minskar risken för kväve- och 

fosforläckage från gödsling och spillning, som annars kan leda till övergödning av vattnet. 

Plantering av vegetation längs strandkanterna likaså. Växterna, som gärna får vara av för 

platsen ursprunglig art tar upp mycket av dessa gödningsmedel och skuggar också vattnet 

vilket kan begränsa övergödning (Smaill et al., 2001). I denna vegetation trivs fåglar och 

insekter som för med sig och sprider frön i närområdet vilket gynnar den biologiska 

mångfalden och stärker ekosystemet. Med ett minskat läckage behöver inte jordbrukaren 

gödsla lika mycket vilket leder till lägre kostnader för skötseln av betesmarken. Vattnet blir 

renare, friskare och klarare, och genom till exempel anläggning av promenadstråk eller 

badplatser kan området göras mer attraktivt för rekreation, för fiskare, eller för ortens turister. 
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Återigen finns bara vinnare. Jordbrukaren sparar pengar, den biologiska mångfalden säkras 

och ekosystemet förblir stabilt och välmående.  

 

Tyvärr blir det något svårare när det handlar om kustkommuner som angränsar till 

internationella hav, då fisken och ekosystemen i detta vatten så att säga ägs av alla 

intilliggande nationer men vårdas av ingen, i en så kallad ”allmänningens tragedi” (Ostrom et 

al., 2002), vilket egentligen försvårar arbetet inom samtliga kategorier av ekosystemtjänster. 

Den enskilda kommunen har helt enkelt svårt att påverka nationella och internationella 

politiska beslut, se figur 7. 

 

 
 

Fig. 7. Östersjön, sedd från Helsingfors, Finland. Det kan vara svårt att vårda 

ett gemensamt hav. Foto: Nils Sporrong  

 

 

Ett liknande problem på vattenområdet är det faktum att många vattendrag, framförallt de 

större älvarnas sträckning och avrinningsområde ofta delas av flera kommuner och i två fall 

även mellan nationer (Klarälven och Torne älv). De nedströms liggande kommunerna hamnar 

ju i en beroendeställning till de uppströms… Så den internationellt alltmer aktuella, och 

möjligen snart akuta frågan om vem som äger vattnet dyker upp även här, i gamla Sverige. 

Intressant är att så gott som samtliga kommuner nämner vattnet som en ekosystemtjänst de på 

ett eller annat sätt arbetar med, om än ofta under ett annat namn, men få talar om något 

egentligt samarbete mellan kommuner eller inom regionen. Undantagna är vissa av de 

glesbygdskommuner med en gemensam miljöplan och gemensam miljösamordning över 

kommungränsen. 

 

Det är möjligt att begreppet ekosystemtjänster är för nytt för att kommuner i Sverige ska 

kunna se eller utvärdera resultatet av sitt arbete. Delvis beror nog detta på att resultaten ofta är 

svåra att mäta i ett bredare perspektiv som inbegriper såväl ekonomi som miljömässiga och 

kulturella intäkter. En funktion i ett ekosystem kan ju generera ett flertal ekosystemtjänster, 

och tvärtom kan en ekosystemtjänst vara en produkt av flera ekosystemfunktioner (Costanza 

et al., 1997). Ansatsen går ju att värdera i kronor och ören eller rankas via eko-poäng, även 

om få kommuner gör det, men resultat och utvärdering av de ekologiska vinsterna är 
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knepigare och ofta synnerligen komplexa. Vad var en ny våtmark värd? Vad var ett nytt 

promenadstråk värt? Dessutom finns ju inget facit att gå tillbaka till. Vi vet ju inte säkert hur 

det hade sett ut utan dessa investeringar. Självklart går det att räkna fåglar i en skog eller mäta 

partikelhalten i ett vattendrag. Det går att sammanställa antalet nyetablerade gröna tak i en 

stadsdel och så vidare, men hur värdefull är förändringen? Och för vem eller vilka? En 

maximering av en ekosystemtjänst kan ju leda till en förlust av en annan ekosystemtjänst 

(Bennet, Peterson & Gordon, 2009). 

 De producerande tjänsterna går ju att omräkna till ett fysiskt resultat. Finns det tio procent 

fler torskar i Östersjön efter tio år så gör det ju det. Men hur har denna ökning betydelse för 

ekosystemet Östersjön? Havet innehåller ju som bekant ett stort antal fler djur- och växtarter 

som var och en har inflytande på balansen i ekosystemet. Hur har dessa arter påverkats av 

torskökningen och de insatser som gjorts…?  

De reglerande tjänsterna är således svårare att mäta i konkreta tal eller siffror, särskilt under 

en hittills ganska begränsad tid. När det kommer till de kulturella tjänsterna blir det än 

knepigare. Det går förstås att mäta antalet besökare i en nyanlagd park, men hur mäter man ett 

eventuellt ökat allmänt välbefinnande bland besökare av denna park?  För de stödjande 

tjänsterna krävs förstås en betydligt längre tid än ett enstaka decennium för att dessa ska 

kunna låta sig mätas av en enskild kommun, och för övrigt överhuvudtaget. När dessutom 

flera olika typer av ekosystemtjänster ofta hänger ihop och påverkar varandra blir det förstås 

ännu svårare att konkretisera i absoluta tal. 

Det kanske i och för sig inte är alldeles nödvändigt med en exakt uppföljning och redovisning 

i siffror trots allt. Allra viktigast måste väl ändå vara att arbetet utförs, och av de som vet hur 

man ska göra. Därtill är det naturligtvis av stor vikt att informera och övertyga politiska eller 

kommunanställda beslutsfattare om innebörden och betydelsen av detta arbete och få dessa att 

förstå ekologiska och ekonomiska samband och sammanhang inför kommande beslut 

angående ett framtida uthålligt samhälle. Eller att åtminstone ingjuta förtroende för de 

planerare, strateger eller konsulter som utför arbetet inom kommunen. 

 

Framtiden 
 

Att vissa kommuner svarar nej på frågan om en framtida utveckling av arbetet med 

ekosystemtjänster var kanske en aning förvånande, men samtidigt kan svaret ha flera olika 

förklaringar. Givetvis kan det ju vara så att respektive kommun känner sig nöjd med sin 

nuvarande grad av insats på området, även om ingen uttrycker det så. Vidare kan det bero på 

en politisk ovilja eller ointresse för frågorna även om inte heller detta uttrycks. Det är inte hur 

lätt som helst för en kommunaltjänsteman att sitta och nedvärdera kommunens folkvalda. Den 

mest troliga anledningen är nog dock ännu en gång att man vet för lite om konceptet och 

därför inte vill utlova något som kan vara felaktigt. Det senaste förefaller vara mer vanligt 

bland Sveriges glesbygdskommuner. Dessutom innebär det faktum att 

ekosystemtjänstbegreppet i många fall används enbart i styrdokument och översiktsplaner 

som uppdateras relativt sällan, att man kanske faktiskt inte vet hur markanvändningen 

kommer att vara planlagd om ett antal år. 

 

Många svenska kommuner arbetar alltså redan med dessa frågor, i varierande utsträckning 

och utefter varierande kunskap. Det är ju gott så, men om man gör något skadar det ju inte att 

veta varför man gör det, för att effektivt kunna göra det ännu bättre. Inte minst blir det lättare 

att kommunicera sitt arbete och utbilda kommande generationer i ämnet. Uppenbarligen lärs 

begreppet ut i vissa kommuners skolundervisning, till och med på mellanstadienivå. Eleverna 

får då tidigt en förståelse för sambanden mellan människa och natur, och vårt beroende av en 
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fungerande miljö, både lokalt som globalt, och hur våra handlingar faktiskt kan göra alla till 

vinnare om vi människor bara samarbetar med naturen. Det är bra. 

 

 

Förslag på utveckling av ekosystemtjänstförvaltningen 
 

Begreppet är som sagt förhållandevis nytt och utveckling på området krävs. Nu följer några 

frågor och förslag kring kommuners arbete med framtidens ekosystemtjänstförvaltning. 

 Hur kan privata aktörer effektivt integreras i arbetet med ekosystemtjänster? Ingen av 

de svarande kommunerna verkar ha något vidare intresse eller i alla fall idéer kring 

hur man kan uppmuntra dessa. 

 Hur kan allmänheten informeras bättre? När är begreppet allmänt känt? Det finns per 

den 3 februari 2016 inte med i Svenska Akademiens ordlista (web-versionen). 

 Utveckla möjligheterna att mäta och bedöma resultat av arbetet med 

ekosystemtjänster. Detta måste ju vara intressant för alla inblandade! Hur ska man 

annars kunna utvärdera det man hållit på med? 

 Utveckla metoder för ekonomisk värdering. Både initialt och i resultatskedet. Det kan 

underlätta för att motivera ibland kontroversiella beslut och ställningstaganden. 

 Intensifiera inventeringen av arter och öka förståelsen för deras betydelse för 

ekosystemen. 

 Bli bättre på att värdera och säkerställa områden med högt naturvärde som gynnar 

biologisk mångfald och genetisk variation, och samtidigt möjligheten till rekreation. 

 Utveckla förståelsen för hur olika ekosystemtjänster hänger ihop och påverkar 

varandra. 

 

Slutsats 

 
Förvaltningen av ekosystemtjänster inom Sveriges kommuner varierar som redan nämnts. 

Den största skillnaden mellan tätortskommuner och glesbygdskommuner förefaller finnas på 

området kunskap om begreppet och dessutom användning av begreppet i praktiken, 

exempelvis i sitt planarbete. Här verkar tätortskommunerna ligga något steg före. Även om 

alla kommuner mer eller mindre arbetar med frågor som kan relateras till dessa tjänster, 

verkar inte alla veta att de faktiskt gör det, vilket kan göra det svårare att utveckla framtida 

metoder för denna förvaltning. Ett kunskapslyft på området och kommunikation av budskapet, 

förefaller därför angeläget, både inom kommuners ledning, bland tjänstemän och hos privata 

aktörer och allmänheten. Detta för att kunna ta sig an utmaningen att på ett klokt och modernt 

sätt behålla sin nuvarande livskvalitet och levnadsstandard genom att skydda, bevara och 

förstå sina omgivande och nödvändiga, komplexa ekosystem.  
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”Jorden hör inte till människan, människan hör till Jorden.” 

-tillskrivet Hövding Seattle  

 

 

 

 

Tack! 
 

Tack till Regina Lindborg, professor i geografi vid Institutionen för naturgeografi, 

Stockholms universitet, för handledning, stöd och råd under arbetets gång. 

 

Tack även till alla kommunala tjänstemän som ställde upp och deltog i studiens intervjuer.  
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