
Ekosystemtjänster  
i praktiken   

Erfarenheter av att praktiskt använda begreppet  
ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande  

i Sverige och en exempelsamling

TUIJA HILDING-RYDEVIK OCH MALGORZATA BLICHARSKA

RAPPORT 6724 • JUNI 2016



NATURVÅRDSVERKET 

Ekosystemtjänster i praktiken 

Erfarenheter av att praktiskt använda begreppet 
ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande i Sverige 

och en exempelsamling 

Författare Tuija Hilding-Rydevik och Malgorzata Blicharska 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beställningar 
Ordertel: 08-505 933 40 
Orderfax: 08-505 933 99 

E-post: natur@cm.se 
Postadress: CM Gruppen AB, Box 110 93, 161 11 Bromma 

Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer 
 

Naturvårdsverket 
Tel: 010-698 10 00  Fax: 010-698 10 99 
E-post: registrator@naturvardsverket.se 

Postadress: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Internet: www.naturvardsverket.se 

 
ISBN 978-91-620-6724-3 

ISSN 0282-7298 
 

© Naturvårdsverket 2016 
 

Tryck: CM Gruppen AB, Bromma 2016 
Omslag: Granath, Johnér bildbyrå 

  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6724 
Ekosystemtjänster i praktiken 

 
 

 3 

Förord 
Ekosystemtjänster är nödvändiga för vår välfärd. Ändå tar vi dem ofta för givna. 
Och räknar med att de ska finnas där trots att värdet av ekosystemtjänster oftast 
inte synliggjorts i olika typer av beslut som fattas på olika nivåer i såväl den offent-
liga sektorn som i den privata sektorn. Genom att se och värdera ekosystemtjänster 
kan bättre beslutsunderlag tas fram, och på så sätt kan leveransen av ekosystem-
tjänster nu och i framtiden säkerställas.  

Står du inför utmaningen att börja arbeta med ekosystemtjänster i din myndighet, 
organisation eller företag? Har du redan börjat men känner ett behov av att snegla 
på hur andra gjort för att få inspiration? Då kan du ta del av erfarenheter i denna 
rapport. Här presenteras resultaten av arbeten med ekosystemtjänster. Detta komp-
letteras med en intervjustudie så att du ska kunna ta del av personliga reflektioner 
som du kan komma att känna igen dig i och förhoppningsvis kommer hämta inspi-
ration ur när du tar nästa steg i din analys av ekosystemtjänster. Naturvårdsverkets 
ambition är att rapporten inspirerar fler att börja förhålla sig till och räkna med 
ekosystemtjänster när planer, strategier och beslut ska tas. 

Rapporten är framtagen av professor Tuija Hilding-Rydevik, och forskare 
Malgorzata Blicharska, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges 
lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Författarna svarar själva för 
rapportens innehåll. Rapporten är framtagen inom ett regeringsuppdrag om en 
kommunikationssatsning för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Uppdraget 
är en del för att uppnå det av regeringen beslutade etappmålet om betydelsen av 
den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster.  

Kontaktperson för rapporten på Naturvårdsverket är Anki Weibull. 
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Sammanfattning 
Rapporten beskriver hittillsvarande svenska erfarenheter av arbetet med eko-
systemtjänster. Underlag är intervjuer med tjänstemän från kommuner, läns-
styrelser, nationella myndigheter, privata företag, miljökonsulter och 25 exempel 
på arbeten med ekosystemtjänster. Centrum för biologisk mångfald (CBM), vid 
Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, har genomfört studien på 
uppdrag av Naturvårdsverket. Uppdraget är en del i verkets arbete att synliggöra 
och kommunicera värdet av ekosystemtjänster. 

En tydlig slutsats från studien är att användningen av såväl begreppet ekosystem-
tjänster som analyser av desamma i planering och beslutsfattande är i ett tidigt 
utvecklingsskede i Sverige. Det innebär att olika metoder och arbetssätt används 
och utvecklas parallellt. Standardisering och tydlighet finns ännu inte. Studien visar 
dock att arbetet i många fall uppfyller de stora förväntningar som finns. Samtidigt 
finns oklarheter som leder till frustration.  

Arbetet med ekosystemtjänster visar sig: skapa ny förståelse för de värden och 
funktioner som naturen ger människor och samhällen; ge nya och bättre argument 
för vad som är viktigt och varför; sätta in naturvårdens roll i samhället på ett mer 
tydligt sätt; sätta värden på och tydliggöra prioriteringar vilket annars ofta sker 
outtalat; bidra till att sätta in olika verksamheter i ett större ekologiskt samman-
hang; bidra till att multifunktionell markanvändning gynnas; brygga över ämnes- 
och yrkesgränser och nå aktörer utanför de snävare miljö- och naturvården.   

Vissa av de intervjuade arbetar utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv men använder 
inte alltid begreppet eftersom det har visat sig vara svårt att kommunicera i vissa 
sammanhang. Att sätta ekonomiska värden på ekosystemtjänster upplevs av vissa 
aktörer som oroande och av andra upplevs det som mycket användbart. 

Det står också klart att olika miljökonsulter (ibland i samarbete med forskare) har 
en viktig roll i utvecklingsarbetet. De är den aktörsgrupp som nu, tillsammans med 
beställare, utvecklar och driver fram olika metoder för ekosystemtjänstanalyser 
med direkt användning i planerings- och beslutsprocesser. Problem i arbetet idag är 
till exempel brist på schablondatabaser med svenskt material för värderingsarbetet.  

Något som framkommer som problematiskt är också hur biologisk mångfald kan 
och ska hanteras i relation till ekosystemtjänster.  

Studien visar att villkoren i olika organisationer för att utveckla ekosystemtjänst-
arbetet skiljer sig stort och påverkar arbetet positivt eller negativt. Det är skillnader 
i ledningens stöd, tydligheten i ekosystemtjänstuppdraget, vilket mandat som finns, 
skillnader i personligt engagemang, flexibilitet och öppenhet för förändringar i hela 
organisationen, vilka resurser som givits för uppdraget med flera villkor.   
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Summary 
This report describes current Swedish experiences of working with ecosystem 
services. The basis is interviews with officers from municipalities, County 
Administrative Boards, national authorities, private companies, environmental 
consultants and 25 different examples of work with ecosystem services. The study 
was assigned to the Swedish Biodiversity Centre (CBM), Swedish University of 
Agricultural Sciences and Uppsala University by the Swedish Environmental 
Protection Agency (SEPA). The assignment is part of the SEPA work to make 
visible and communicate the value of ecosystem services.  

It is clear from the study that the Swedish implementation of the ecosystem service 
concept in planning and decision-making is at an early stage. As a consequence 
several and different methods and approaches are being used and developed in 
parallel. These exist yet no standardization and clarity. Results show however that 
the ecosystem service work fulfils many of the existing and large expectations. At 
the same time there also exist unclear issues leading to frustration.  

The study shows that ecosystem service work: create new understandings of nature 
values and functions provided to humans and societies; give new and better 
arguments for what is important and why; positions more clearly the role of nature 
conservation in  society; make explicit the values and priorities that often are 
implicit; makes the linkages between human activities and larger ecological 
processes clear; create bridges between disciplines and professions and reaches 
actors outside the  narrow environmental and nature conservation sectors. 

Some depart in their work from the ecosystem service perspective but do not use 
the concept per se, since it is perceived difficult to communicate it some contexts. 
Monetary valuation of services is perceived as worrying by some and as very 
useful by others.  

It is also clear from the study that environmental consultants (sometimes in 
collaboration with researchers) have an important role. They appear to be the actor 
group, together with their customers (municipalities e.g.) that currently drives the 
development of methods that are directly accustomed for use in planning and 
decision-making. Problems in the work are e.g. the lack of Swedish data and data 
bases for the valuation work. Problematic appears to be also how to approach 
biological diversity in relation to the ecosystem services concept. 

The conditions differ for developing the work with ecosystem services in different 
organisations and this has impact on the work. The differences exist in relation to 
the support from chief executives, the clarity of the ecosystem service task, the 
mandate, personal engagement, motivation, flexibility and openness to change in 
the organisation, resources available etc.  
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1. Inledning 
Denna rapport handlar om de praktiska erfarenheterna av att arbeta med 
begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande i Sverige. Erfarenheter 
på nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner, hos miljökonsulter och andra 
privata företag samt ett biosfärsområde rapporteras här. Insikter från dessa erfaren-
heter utgör grunden till 12 uppmaningar till dem som vill börja arbeta med eko-
systemtjänster. En exempelsamling avslutar rapportens bilagedel. Här följer nu 
bakgrunden till projektet vars resultat rapporten redovisar. 

1.1. Att synliggöra ekosystemtjänster  
År 2014 lade regeringen fram propositionen ”En svensk strategi för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster” (Prop. 2013/14:141). Som ett led i att sedan 
omsätta delar av förslagen i propositionen gav regeringen, år 2013, Naturvårds-
verket uppdraget att kommunicera betydelsen och värdet av ekosystemtjänster. 
Syftet är att engagera en ”bred palett av aktörer” i arbetet som kan bidra till att 
säkra ekosystemens förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster. Det är ett 
mål som också identifierats i bland annat en av generationsmålets strecksatser 
(Naturvårdsverket 2013). 

Naturvårdsverket beskriver sin syn på ekosystemtjänster i uppdraget enligt 
följande: ”Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens olika ekosystem levererar 
till oss människor. Vi är beroende av dessa tjänster för vår överlevnad. Primär-
produktion ger oss livsmedel, växterna ger oss syre, luftrening och vattenrening, 
jordens mikroorganismer ger oss jordmånsbildning och vi får naturupplevelser som 
kan påverka vår hälsa positivt. Trots detta utsätts ekosystemtjänsterna för en mängd 
olika hot som till exempel avskogning, ohållbart jordbruk, föroreningar, överfiske, 
exploatering av mark och vatten. 

Under de senaste åren har betydelsen av jordens ekosystemtjänster för människans 
överlevnad och välmående lyfts i flera internationella sammanhang. Särskilt 
betydelsefulla har varit the Millennium Ecosystem Assessment från 2005 och the 
Economics of Ecosystems and Biodiversity - TEEB från 2010 som inneburit en 
ökad förståelse för interaktionen mellan samhället och biosfären bland såväl 
beslutsfattare som allmänhet. Målen om ekosystemtjänster i Konventionen om 
biologisk mångfalds strategiska plan 2011-2020 och i EUs strategi för biologisk 
mångfald har också lyft arbetet med att öka förståelsen av ekosystemtjänsternas 
värden och deras betydelse i samhället.” (Naturvårdsverket 2013, förord) 
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1.2. Erfarenheter av ekosystemstjänster i 
praktiken – uppdraget 

Arbetet med att praktiskt omsätta begreppet ekosystemtjänst är ännu i en 
inledningsfas i Sverige. Som ett led i att utveckla och påskynda detta arbete tar 
Naturvårdsverket fram handledningar för hur olika aktörer kan arbeta med 
ekosystemtjänster (Naturvårdsverket 2015b). Ytterligare ett led är att beskriva 
några av de hittillsvarande erfarenheterna av arbetet och presentera några exempel 
på pågående arbete. Föreliggande rapport är en del av detta uppdrag. Syftet med 
uppdraget är att: 

”Bidra till att inspirera och underlätta arbetet med ekosystemtjänstbegreppet i planering och 

beslutsfattande inom olika sektorer i samhället. Detta görs genom att beskriva exempel och 

analysera hittillsvarande erfarenheter av några utvalda exempel samt rapportera detta till 

Naturvårdsverket.”  

(PM 2015-06-01, Naturvårdsverket) 

Uppdraget innebär att samla in och beskriva 15-30 praktiska exempel på arbete 
med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande och som rapporterats 
skriftligen. Denna del har rapporterats till Naturvårdsverket som korta texter att 
publiceras på Naturvårdsverkets hemsida som en exempelsamling. Vidare innebär 
uppdraget att genomföra intervjuer med aktörer som arbetar med ekosystemtjänster 
på olika nivåer. Syftet är att få fram konkreta och praktiknära erfarenheter och 
synpunkter på arbetet med att omsätta ekosystemtjänster till något praktiskt 
användbart. Analys av intervjuer och en viss analys av rapporterna med exempel 
levereras i föreliggande rapport. Undersökningen skulle också resultera i en analys 
av om det finns några gemensamma nämnare som kan beskrivas som någon sorts 
”framgångsfaktorer” för arbetet med ekosystemtjänster.  

1.3. Rapportens delar 
Rapporten består av nedanstående huvuddelar.  

Kapitel 1. Inledning med beskrivning av Naturvårdsverkets arbete med synlig-
görande av ekosystemtjänster och en beskrivning av uppdraget. 

Kapitel 2. En beskrivning av projektets utgångspunkter det vill säga en teori om 
förändring och lärande på arbetsplatser följer i kapitel 2. Projektets metod och 
praktiska genomförande beskrivs också där. 

Kapitel 3. Detta kapitel presenterar 12 uppmaningar till dem som vill börja arbeta 
med och kommunicera om ekosystemtjänster. Uppmaningarna bygger på studiens 
resultat.   
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Kapitel 4. Detta är rapportens huvuddel och utgör en längre och mer detaljerad 
beskrivning av resultaten från intervjuerna. Kapitlet ger inblick i alla de många och 
olika erfarenheter som finns i Sverige hösten 2015 bland aktörer som på olika sätt 
arbetar med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande på nationella 
myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata företag (industri, fastigheter, 
konsulter) och i ett biosfärsområde.  

Kapitel 5. Kapitel fem, diskussionen, lyfter fram de resultat som bekräftar resultat 
från tidigare studier och presenterar de resultat som vi ser som nya. Avslutningsvis 
diskuterar vi resultaten utifrån vår teoretiska ram om förutsättningar för förändring 
och lärande på arbetsplatser. 

Bilaga 4. En exempelsamling finns i bilaga fyra och där presenteras kortfattat 
25 olika exempel på arbete med ekosystemtjänster som hittills genomförts i 
Sverige. Exemplen är valda för att visa bredden i arbetet och angreppssätten. Mer 
om urvalet finns i inledningen till exempelsamlingen. 
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2. Teori, metod, analys 

2.1. Om förändring och lärande 
Det finns sedan 1950-talet intressant och relevant forskning, främst inom stats-
vetenskapen, om hur politik går till att genomföra i praktiken – vad som påverkar 
genomförandet och vilka resultat som kan uppnås och inte. Politiska mål kan vara 
genuina mål för att förändra eller kan de också vara symbolpolitiska. Vår utgångs-
punkt här är att de svenska miljömålen genuint avser att förändra hur aktörer och 
organisationer uppfattar, värderar, planerar, beslutar och agerar i relation till 
naturen och de ekologiska funktionerna vi som människor och samhällen är 
beroende av. Vi utgår också ifrån att den förändringen ska uppehållas och bli 
permanent. 

Utifrån ovanstående antagande är ett perspektiv som utgår från forskning om hur 
lärande sker och kan åstadkommas en rimlig och fruktbar grund för studien här. Vi 
vill dock poängtera att det inom ramen för denna studie bara varit möjligt att an-
vända en liten fraktion av den forskning som behandlar lärande och förändring 
kopplad till social samverkan till exempel på arbetsplatser och i organisationer. 
Vidare hade en mycket relevant koppling också varit till forskning om policy-
implementering. Fortsatt forskning och praktiska insatser i relation till ekosystem-
tjänster och biologisk mångfald samt miljömålen bör dock dra nytta av minst dessa 
två stora samhällsvetenskapliga forskningsfält.  

Den svenska regeringen har tydliga miljömål som ska uppnås, bland andra etapp-
målet om biologisk mångfald och ekosystemtjänster som är vår utgångspunkt här. 
Naturvårdsverket ska med sin kommunikationssatsning bidra till att detta mål 
uppnås och att ett nätverk och talespersoner ska utvecklas. I vårt genomförande av 
uppdraget har vi utgått från att arbetet med ekosystemtjänster i planering och 
beslutsfattande är i en inledningsfas. Det innebär att konsulter, tjänstemän och 
beslutsfattare i den offentliga och privata sektorn är i en fas av att orientera och lära 
sig om begreppet ”ekosystemtjänst”. Man frågar sig således: var finns information, 
vad den säger, hur kan den användas, hur är den relevant för respektive situation 
och fall, vad är inte relevant, vilka metoder för inventering och värdering finns att 
välja mellan med flera frågor. Andra faktorer som påverkar hur man tar sig an en 
ny fråga är motivationen och de förutsättningar och villkor som arbetsplatsen ger 
och har för att arbeta med en ny fråga. 

En forskare som särskilt utvecklat teorier kring lärande på arbetsplatser är Knud 
Illeris och vi har låtit våra intervjufrågor och analysen av dem inspireras av dessa 
teorier. Illeris långa forskning om hur lärande faktiskt går till i praktiken utgår ifrån 
att lärande kan beskrivas som ett spänningsfält mellan tre dimensioner. Dessa tre 
dimensioner utgör enligt Illeris (2009) lärandets processer och som måste vara 
aktiva när lärande sker. Den första dimensionen är drivkraft och mental energi för 
att vilja lära och detta kommer från känslor, motivation och medvetna val. Den 
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andra dimensionen är vad som ska läras, till exempel olika färdigheter, fakta, 
åsikter, insikter, mening, attityder, värderingar, beteenden, metoder. De två nu 
nämnda dimensionerna initieras alltid från samspelet med den tredje, det vill säga 
med omgivningen. På en arbetsplats handlar detta om tekniska, organisatoriska och 
sociala förhållanden. Innehållet för lärandet är alltid kopplat till önskan om att 
uppnå något, intressen, nödvändighet eller tvång (Illeris 2009). 

Kopplingen mellan lärande och förändring är också fundamental för andra forskare 
som har ett socio-kulturellt perspektiv på lärande det vill säga att lärande är starkt 
förknippat med sociala processer (se exempelvis Lave & Wenger 1991; Wootton 
1997; Rogoff 2003; Lave 2009; Wenger 2009). Detta innebär att lärande inte 
enbart ska ses som ett passivt mottagande av information och som bara handlar om 
inre mentala konstruktioner. Lärande är beroende av och påverkar i sin tur också ett 
socialt sammanhang. 

Det finns flera olika sätt att se på och definiera lärande. Illeris definition är 
följande: ”any process that in living organisms leads to permanent capacity change 
and which is not solely due to biological maturation or ageing” (Illeris 2007). 
Definitionen anger att förändringen, det vill säga den förändrade kapaciteten, ska 
vara permanent och detta indikerar en förändring med en högre grad av 
medvetenhet och riktning.  

I konstruktionen av intervjufrågor, i analysen av intervjuer och i vår diskussion av 
resultaten är vi, som sagt, inspirerade av Illeris syn på villkoren för att lärande ska 
kunna ske. Uppdraget har dock inte genomförts som en grundlig och systematisk 
studie av lärande i sig. Teorierna används för att rikta och avgränsa vår uppmärk-
samhet till faktorer vi vet är viktiga i förändringssituationer samtidigt som vi är 
öppna för faktorer och erfarenheter vi inte kan förutse. Vidare är frågorna i 
uppdragsbeskrivningen en viktig utgångspunkt. 

2.2. Intervjuer och exempel 
Huvudfokus för uppdraget är intervjuer med aktörer från olika typer av sektorer 
och en genomgång av vissa frågor i rapporter med exempel på hur man har arbetat 
med ekosystemtjänster. Vi vill rikta fokus på generella erfarenheter och kommer 
därför att rapportera intervjuerna anonymiserade. Sammanlagt har 21 personer 
intervjuats representerande 6 olika typer av offentliga och privata organisationer 
och olika sektorer som bland andra kommunal fysisk planering, miljö- och 
naturvård, industri och tjänstesektor. Antalet som intervjuas inom de olika 
kategorierna är följande:  

• Statliga myndigheter (2 myndigheter; 2 personer) 
• Länsstyrelse (2 länsstyrelser; 3 personer) 
• Kommuner (5 kommuner; 8 personer) 
• Privata företag – industri, byggande (2 företag; 2 personer) 
• Privata företag – miljökonsulter (3 konsulter; 5 personer) 
• Biosfärsområde (1 område; 1 person) 
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Intervjuerna har genomförts under hösten 2015, som fysiska möten eller genom 
telefon och har varat mellan 45 minuter till 1,5 timmar. Det finns sammanlagt 
20-25 timmars intervjuer som underlag. Två gruppintervjuer har ingått. Interv-
juerna har varit semistrukturerade och genomförts med intervjumallen i bilaga 2 
som grund. Alla intervjuer har spelats in och transkriberats. En genomläsning av 
intervjuerna användes som underlag för att identifiera teman i intervjuerna och som 
sedan utgjorde grund för en extraktionsmall (bilaga 3) som hjälp för att sortera 
intervjuernas innehåll. Sedan användes de extraherade intervjuerna för en samman-
fattande analys av erfarenheter och intryck.    

Sökningen av exempel att ingå i uppdraget skedde dels genom sökning på internet, 
genom referenser i andra rapporter, en förfrågan per e-post till det nätverk Natur-
vårdsverket skapat för sitt kommunikationsuppdrag om ekosystemtjänster, genom 
personliga kontakter och genom förslag från intervjupersoner. 
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3. Insikter från praktiken blir 
12 uppmaningar 

Vår studie visar att arbetet med ekosystemtjänster – som begrepp och analyser till 
grund för planering och beslutsfattande - är ett i de flesta fall fungerande komple-
ment till tidigare begrepp och metoder inom natur- och miljövård. Arbetet med 
ekosystemtjänster visar sig kunna, på ett effektivt och meningsfullt sätt, skapa ny 
förståelse för de värden och funktioner som naturen ger människor och samhällen. 
Kunskapen om begreppet och hur det kan användas är dock inte allmänt spridd 
ännu. Det finns en hel del oklarheter i relation till hur begreppet kan användas i 
olika organisatoriska sammanhang och analyser. Olika metoder och synsätt är i 
omlopp och utvecklas kontinuerligt. Det finns inte mycket standardisering att hålla 
sig till för närvarande. Hur man kan arbeta med begreppet och i olika analyser är i 
ett tidigt utvecklingsskede i Sverige. Vi måste ha tålamod just nu och ha goda 
dialoger om fruktbara vägar framåt för att utveckla hur och när ekosystemtjänst-
perspektivet är praktiskt och relevant.  

Nedan följer i kortfattad form vad erfarenheterna hittills säger om faktorer som är 
bra att tänka på när man börjar arbeta med ekosystemtjänster i en organisations 
verksamhet. Faktorer att tänka på när det gäller specifika ekosystemtjänstanalyser 
ingår till mindre del här. Detta finns i andra rapporter som till exempel Naturvårds-
verket 2015. Se även inledningen till exempelsamlingen i bilaga 4.  

Vi formulerar nedan 12 uppmaningar – bland annat för att utmana oss som forskare 
att få fram den praktiska essensen av det vi sett i vår studie. Men vi gör inte an-
språk på att slutsatserna är relevanta för alla. Våra resultat bygger på erfarenheter 
från mycket skilda organisationer – kommuner, länsstyrelser, nationella myndig-
heter, privata företag och ett biosfärsområde. Vidare utgår vi från våra perspektiv 
som forskare. Kanske kommer du som läsare fram till helt andra slutsatser som är 
mer relevanta för dig efter att ha läst den längre beskrivningen av våra resultat i 
kapitel 4 och diskussionen i kapitel 5 (som också kan läsas som en längre samman-
fattning av våra resultat). Uppmaningarna här riktar sig till olika aktörer på olika 
nivåer i organisationer som vill börja arbeta med ekosystemtjänster och där man 
vill hitta vägar till att meningsfullt arbeta med ekosystemtjänster.  

3.1. 12 uppmaningar 
1 Pröva – Ekosystemtjänstbegreppet gör skillnad och nytta 

Ekosystemtjänstbegreppet har visat sig göra skillnad och nytta i planering 
och beslutfattande i kommuner, på länsstyrelser, på nationella myndigheter 
och i privata företag. Positiva erfarenheter är till exempel att: naturens 
värden för människor och samhällen tydliggörs, att dialog över yrkes- och 
sektorsintressen skapas, att ett gemensamt synsätt underlättas i relation till 
miljö och natur eftersom ekosystemtjänster verkar fungera som ett 
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integrerande begrepp och hjälper till att sätta in en verksamhet i sitt 
ekologiska sammanhang. Genom att diskutera miljöfrågor utifrån ett nytt 
synsätt kan dessutom nytändning i miljöarbetet uppstå. 

2 Läs på – orientering behövs och information finns 
Utvecklingen av ekosystemtjänstbegreppet är i ett tidigt utvecklingsskede i 
Sverige. Det innebär att olika metoder och arbetssätt utvecklas parallellt. 
Standardisering och tydlighet finns ännu inte. Det finns dock tillräckligt med 
svenskt material (förslag till arbetssätt, exempel, pilotprojekt, aktörer med 
erfarenhet) för att en utsedd person eller grupp med uppdrag att påbörja ett 
arbete med ekosystemtjänster kan orientera sig. En viktig orientering att 
skaffa sig gäller för det första de olika definitioner och indelningar som finns 
av själva ekosystemtjänstbegreppet och biologisk mångfald. För det andra 
behövs en insikt i de olika metoder som finns att identifiera, kartera, 
kvantifiera och värdera ekosystemtjänster. Se källhänvisningarna och 
exempelsamling i bilaga 4. 

3 Kontakta föregångare – dialog med dem är till stor hjälp 
Många olika aktörer har intresse och kompetens att bidra i arbetet med 
ekosystemtjänster. Kontakten med föregångare har visat sig vara ett viktigt 
komplement till egen inläsning. Vilka aktörer som är relevanta för just din 
verksamhet kan finnas i exempelsamlingen i bilaga 4. 

4 Ge tydligt mandat och var flexibel som chef och politiker– behövs 
för att komma framåt 
För att den eller de som ska arbeta med ekosystemtjänster ska kunna ta egna 
initiativ, föra dialog i verksamheten och ta kollegors tid i anspråk bör 
mandatet för arbetet med ekosystemtjänster vara tydligt formulerat från 
chefer och ledare i organisationen. Vidare bör organisationen ha tydliga 
politiska mandat där detta är relevant (till exempel i form av regleringsbrev). 
För att förändra synsätt och arbetssätt till nya banor behövs öppenhet för 
nytänkande – såväl uppifrån som på bredden i organisationen. 

5 Hitta lösningen för dig – börja på ett enkelt sätt 
Starta ifrån de förutsättningar du har i din verksamhet och omgivning och 
arbeta utifrån dessa. Det är bättre att börja på låg ambitionsnivå än att inte 
börja alls. Sedan kan man bygga på och utveckla arbetet vidare. I exempel-
samlingen finns såväl stora ambitiösa utvecklingsprojekt som enklare 
ansatser. 

6 Hitta relevans och konkretion – Ekosystemtjänstbegreppet 
behöver ibland anpassas 
Ekosystemtjänsttänkandet i sig ser ut att ge många fördelar i flera fall. Eko-
systemtjänst som begrepp upplevs dock inte i alla sammanhang och för alla i 
en verksamhet som pedagogiskt. Själva begreppet upplevs ibland för 
teoretiskt. Ekosystemtjänsttanken bär men själva begreppet har visat sig 
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behöva omformuleras ibland till begrepp som är mer relevanta och konkreta 
för verksamheten och dess aktörer samt anställda på alla nivåer. Relevansen 
för verksamheten måste således tänkas igenom och tydliggöras. Denna upp-
maning är grundläggande för att skapa motivation i organisationen. Se till att 
föra god dialog tvärs över ansvarsområden i organisationen för att hitta 
relevans och konkretion.  

7 Känn dig själv och andra – dialog mellan beställare och 
genomförare avgör nyttan av analyser 
Samarbetet mellan beställare och utförare när olika analyser av ekosystem-
tjänster ska genomföras har visat sig fungera väl i vissa fall och i andra fall 
inte. Med tanke på den utvecklingssituation som arbetet befinner sig i så krävs 
en del extra ansträngning hos alla parter för att ekosystemtjänstanalyser ska 
bli meningsfulla. Å ena sidan är det viktigt att som beställare (kommun, 
företag med flera) att förstå och kommunicera de behov man har så att 
analysen blir anpassad till beställarens mål, frågor och konkreta samman-
hang. Å andra sidan måste genomföraren (ofta en miljökonsult) ha överblick 
över och kommunicera vilka olika metoder och metodbegränsningar som 
finns. Dialogen mellan beställare och genomförare om behov och tillgäng-
liga resurser kan då stämmas av mot möjligheter och begränsningar hos 
metoder och tillgång på data. Denna dialog som kan behöva ta lite mer tid de 
första gångerna man beställer en analys. Uppmärksamma till exempel hur 
biologisk mångfald kan hanteras, vilka ekosystemtjänster som ska ingå, hur 
behov av platsspecifika data kan tillgodoses, hur detaljeringsgraden i 
analysen blir, hur resultat redovisas, vilka osäkerheterna är, vilken indelning 
av ekosystemtjänster som är mest lämplig. Se också exempelsamlingen i 
bilaga 4. 

8 Uppmärksamma plats, tid och efterfrågan - värden är inte 
generella 
Värden hos olika ekosystemtjänster är plats- och situationsbetingade 
eftersom värden handlar om människans användning och nytta och den 
varierar i tid och rum. Detta behöver tydliggöras i arbetet med ekosystem-
tjänster och detta sker inte alltid. Se Naturvårdsverket 2015 för en grundlig 
genomgång av vad man bör tänka på vid värdering av ekosystemtjänster. 

9 Läs texten också - siffror kan få eget liv 
Det kan vara relevant för planering och beslutsfattande att bedöma eko-
systems värde med siffror men man får inte glömma att siffror ofta förenklar 
verkligheten. Kvantifieringsmetoder som levererar siffror innehåller i sig 
också olika bedömningar och vägval som vilar på värderingar av olika 
faktorer. Dessutom går vissa värden i och från naturen inte att bedömas med 
en siffra. Därför är det viktigt att ha en kritisk blick till bakomliggande 
beräkningar och att också ta hänsyn till den kvalitativa information som 
finns. Det gäller också att vara uppmärksam på hur man i planering och 
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beslutsfattande kan väga kvantitativ mot kvalitativ information. Det är inte 
givet att den kvantitativa informationen är mer objektiv eller sann jämfört 
med den kvalitativa.  

10 Ersätt inte – komplettera med ekosystemtjänstanalyser 
Ekosystemtjänstbegreppet och analyser av ekosystemtjänster är ett komple-
ment till andra begrepp och verktyg inom natur och miljövård. Det framgår 
tydligt av våra intervjuer. Ekosystemtjänstbegreppet och analyser har dock 
visat sig i vår studie att på ett bättre sätt än tidigare begrepp nå acceptans 
utanför den mer begränsade naturvårds- och miljövårdskretsen. Det är i sig 
ett stort framsteg i arbetet för en hållbar utveckling. Redovisningen av 
resultaten i kapitel 4 i denna rapport beskriver mer konkret hur olika aktörer 
upplever nyttan med Ekosystemtjänstbegreppet och hur det kompletterar det 
man tidigare arbetat med.  

11 Integrera – gör till del av rutiner, kvalitetsarbete, organisering 
med flera delar av kärnverksamhetens processer  
Våra intervjuer visar flera exempel på hur ekosystemtjänstarbetet smälts 
samman, det vill säga integrerats, med organisationers kärnverksamhet 
genom befintliga processer för planering, kvalitetssystem, organisering och 
så vidare. Det yttersta målet med miljöpolitikens tanke om ”integrering” – 
inte bara när det gäller ekosystemtjänster – utgår vi ifrån, är att samhället i 
stort, alla aktörer i olika samhällssektorer och medborgares ser miljö- och 
naturvårdsfrågorna som en självklar del i sina dagliga verksamheter. När vi 
alla inte uppfattar miljö- och naturvårdshänsyn som något som ”är skiljt från 
verkligheten” (som en ekonom uttryckte sig om miljöfrågorna i en av 
Sveriges regioner) utan som en självklar del i alla våra verksamheter och 
dagliga liv – då har vi uppnått integrering. Smidiga rutiner, kostnads-
effektiva och begripliga åtgärder med mera är viktiga för att ekosystem-
tjänster ska kunna uppfattas som självklara delar av den dagliga 
verksamheten i olika organisationer.  

12 Lär och förändras – skapa förutsättningar för förändring 
De 11 uppmaningarna ovan berör på olika sätt de processer som behövs för 
att vi som individer ska kunna förändras det vill säga lära oss något nytt, i 
det här fallet att arbeta med ekosystemtjänstbegreppet. Det är i samspelet 
mellan tre processer som lärande uppstår vilket vi beskrivit i avsnitt 2.1. 
Som chef och medarbetare – uppmärksamma att förändringar inte sker i ett 
vakuum utan bidra i samspel till att förutsättningar för lärande och 
förändring finns.  
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4. Erfarenheter av ekosystem-
tjänster i praktiken 

Vilka är erfarenheterna av att sätta ekosystemtjänstbegreppet i arbete i planering 
och beslutsfattande? Ambitionen här i rapporten är att visa bredden i de erfaren-
heter som finns hösten 2015 i Sverige. Bredden ger en viktig grund för dem som 
vill börja arbeta med begreppet. Att se och förstå både framgångar och svårigheter 
ger också grund för arbetet i till exempel Naturvårdsverkets kommunikations-
projekt.   

Vi återger här, så nära det går, hur erfarenheterna uttrycks av dem vi intervjuat och 
därför ingår en hel del citat. I vår framställning har vi dock varit tvungna att välja 
ut citat av utrymmesskäl. Citaten har valts för att exemplifiera texten och visa 
viktiga erfarenheter som vi identifierat från intervjuerna.  

4.1. Tidig utvecklingsfas 
Det är mycket tydligt att arbetet med att praktiskt använda ekosystemtjänster är i en 
tidig utvecklingsfas. Alla vi har intervjuat har prövat och prövar sig fram på olika 
sätt. Vad är viktiga ekosystemtjänster i den här detaljplanen, vilken metod för 
kartering och värdering passar bäst, vad vill vi åstadkomma med att beställa den 
här ekosystemtjänstanalysen, vilken detaljeringsgrad ska vi använda i analysen, hur 
kan man kommunicera ekosystemtjänster med olika aktörer är exempel på frågor 
man ställer sig. Så är det med alla nya begrepp – vi behöver vänja och lära oss om 
och hur de är nyttiga och hur de har relevans för våra respektive verksamheter. En 
kommunal tjänsteman berättar att hen tog in begreppet i en rapport 2005 när de 
skulle göra om ett naturområde. Då blev reaktionen från tjänstemännen att ”ta bort 
det där begreppet, det var konstigt”. Då framstod alltså begreppet för avvikande 
och det var för tidigt att introducera det.  

I det här sammanhanget är dock 10 år 
länge sedan. De vi intervjuat anger att de 
börjat prata om och praktiskt utveckla sitt 
arbete med ekosystemtjänster för mellan 
ca 3-6 år sedan. Det betyder att vi i våra 
intervjuer får ta del av stora förvänt-
ningar på vad ekosystemtjänstbegreppet 
ska bidra till eftersom erfarenheterna av 
det praktiska arbetet ännu inte är omfattande. Vi får också ta del av frustration 
kopplad till att en hel del metodutveckling behöver genomföras och att 
förhoppningar om nyttan av ekosystemtjänstanalyser inte alltid infrias. Vi tar också 
del av många erfarenheter som visar att arbetet med ekosystemtjänster bidrar till att 
till exempel bryta sektorstänkande och skapa helhetssyn. Våra intervjuar visar dock 
över lag att begreppet ännu, hösten 2015, inte är allmänt känt. Vi återkommer mer 

”Vi skulle göra om ett naturområde [år 2005], 

och så skrev jag om ekosystemtjänster, och 

så kom jag ihåg att de här tjänstemännen sa 

”ta bort det där begreppet, det var konstigt!” 

och så tog vi bort det!… Då var det för tidigt, 

liksom.” 

[kommun] 
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till såväl framgångar som utmaningar i 
arbetet med ekosystemtjänster i den 
fortsatta texten.  

Vi har sett att intresset för ekosystem-
tjänster och ekosystemtjänstanalyser går 
bortom snäva miljökretsar och miljö-
aktörer. En konsult, som arbetar mycket 
med naturvård och biologisk mångfald i 
planering och miljökonsekvensbeskrivning, uttrycker detta tydligt och positivt 
genom att lyfta fram det ökade intresset från ”byggherrar” inom den privata 
sektorn. Hen beskriver att de är drivande och att det är ”spännande att se”. 

Från våra 20-25 timmar av berättelser om erfarenheter lyfter vi fram det som vi 
bedömer är av intresse för dem som vill börja arbeta med ekosystemtjänster, det 
vill säga vi berättar nedan om:  

• vilken sorts ekosystemtjänstarbete de intervjuade har deltagit i 
• hur de började jobba – vad visste de och vad motiverade dem  
• hur har det fungerat - erfarenheter från praktiska ekosystemtjänstanalyser 
• vilka förväntningar de har på nyttan av ekosystemtjänstarbetet 
• vilka nyttor och skillnader mot tidigare arbete de har upplevt att 

ekosystemtjänstarbetet faktiskt lett till i praktiken 
• vad som har varit svårigheter och vilka utvecklingsbehoven är 

Vad som är gemensamt för de flesta som intervjuats är deras bakgrund relaterad till 
biologi, ekologi, miljö- och naturvård – som de fått genom sin utbildning och har 
som fokus för sin nuvarande position. Skillnaderna ligger i hur strategisk eller 
projektinriktad deras nuvarande position är. Skillnaderna ligger också i om man är 
beställare, användare eller genomförare av ekosystemtjänstanalyser och 
ekosystemtjänstperspektiv. Vi har också intervjuat planerare och ekonomer som 
inte har miljö- eller naturvård i sin bakgrund. De erfarenheter vi tagit del av rör 
många olika delar av ekosystemtjänstarbete. 

4.2. Många vägar till att ”synliggöra” 
Erfarenheterna av att engagera sig i ekosystemtjänstfrågan spänner över en bred 
palett av insatser. De konkreta aktiviteter som våra intervjuade, taget tillsammans, 
varit engagerade i är (och vilket avsnitt som i huvudsak handlar om detta): 

1. Orientering i fältet det vill säga de har sökt och tagit del av den information 
och erfarenhet som finns om ekosystemtjänster. (4.3) 

2. Igångsättning av ekosystemtjänstarbete i olika typer av organisationer 
(kommunikation, workshops med mera) i syfte att motivera, sprida information 
och skapa intresse samt få igång praktiska insatser med ekosystemtjänst-

”Vi jobbar både mycket med kommuner, 

länsstyrelser och regional planering men 

också mycket med byggherrar, det har 

kommit på senare år. De är också drivande, 

på den privata sidan, och det är spännande 

att se.” 

[konsult] 
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perspektiv. Det innebär att gå utanför sina natur- och miljövårdskretsar. 
(4.3, 4.4) 

3. Beställning av ekosystemtjänstanalys eller internt utvecklingsarbete med syftet 
att utgöra underlag till grönplanering, markanvändningsplanering, miljöarbete 
inom industriverksamhet, informationsinsatser, förvaltning, med mera. 
(4.5, 4.7, 4.8) 

4. Identifiering och prioritering av vilka ekosystemtjänster som är viktiga för till 
exempel organisationen, planen, analysen, beställningen. Ibland ingår en 
avgränsning av vilka ekosystemtjänster som ska ingå i beställningen och ibland 
är det en del av själva arbetet med ekosystemtjänstanalysen (4.5, bilaga 4). 

5. Genomförande av olika sorters faktiska ekosystemtjänstanalyser (ofta större 
eller mindre pilotprojekt) för markanvändningsplanering som underlag för 
detaljplan, översiktsplan, grönplan, miljökonsekvensbeskrivning med flera. Det 
handlar om identifiering, kartläggning (vad finns), statusbedömning, värdering 
(kvalitativ, kvantitativ, monetär), konsekvensbeskrivning av exploatering och 
så vidare av ekosystemtjänster. (4.5, bilaga 4) 

6. Användning av ekosystemtjänstanalys och ekosystemtjänstperspektiv som 
underlag för planering, beslutsfattande och förvaltning för avgränsade ärenden 
och projekt. (4.3, 4.7)  

7. Utvärdering av erfarenheter från pilotprojekt och eventuell modifiering av 
arbetssätt och metoder – hur fungerade det, vad var bra eller mindre bra samt 
hur ska man gå vidare. (4.7, 4.8) 

8. Att bygga in ekosystemtjänsttänkande och/eller analyser som del av rutinerna 
och kvalitetssystemet i organisationen. Det vill säga att ekosystemtjänst blir en 
del av kärnverksamheten och organisationens professionella praktik. (4.6) 

Det innebär att insatserna som våra intervjuade genomfört eller bidragit till att 
genomföra, för att ”synliggöra ekosystemtjänster” kan beskrivas förenklat som ett 
förlopp, det vill säga 1-8 ovan. Där punkt åtta naturligtvis inte är ett slutsteg. Som 
för andra nya frågor behövs kontinuerlig uppföljning, återkoppling och eventuell 
modifiering. De vi intervjuat visar också att man också arbetat i mycket olika 
geografiska skalor – från enstaka fastigheter till nationellt. Vissa anser att 
ekosystemtjänstbegreppet är något nytt medan andra tänker – så har vi alltid tänkt 
och detta har vi alltid gjort. Det som är gemensamt dock, är att alla prövar sig fram 
och på olika sätt. Med olika processer, karteringsmetoder, värderingsmetoder, mer 
eller mindre detaljerat och så vidare. I den fortsatta beskrivningen återkommer vi 
mer detaljerat till punkterna 1-8 ovan. 
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4.3. Början 
4.3.1. Information och intresse 
De flesta av våra intervjuade har antingen genom sin utbildning eller genom eget 
intresse läst om ekosystemtjänster. Man kan också ha fått mer eller mindre tydliga 
uppdrag att utveckla arbetet. De flesta anger att det finns mycket material att ta del 
av – internationell och svensk forskning, svenska och internationella utredningar, 
svenska exempel, svenska och internationella guideböcker och metodbeskriv-
ningar, med mera. Naturvårdsverkets hemsida och rapporter lyfts ofta fram. Man 
har också kontaktat till exempel andra kommuner eller organisationer som har 
arbetat med ekosystemtjänster, man har läst diskussioner på sociala medier, sökt 
material på internet, deltagit i workshops och konferenser.  

De flesta vi har intervjuat är alltså engagerade och drivande. Vi har dock exempel 
på att man fått ett uppdrag uppifrån i organisationen och ännu inte fått ett eget driv 
i arbetet. Hur uppdraget är formulerat är en viktig del i hur man då motiveras och 
kan gå vidare. Detta varierar visar våra intervjuer.  

4.3.2. Tydligt eller otydligt uppdrag 
Villkoren som ges för att arbeta med ekosystemtjänster ser olika ut. Det kan bygga 
på eget intresse men man måste ha stöd uppifrån på något sätt – det måste inte vara 
formellt men måste finnas i det vardagliga arbetet. Då får man motivation och 
legitimitet att driva på och utveckla 
ekosystemtjänstarbetet.  

Genom att orientera sig och ta del av vad 
andra gjort har man sett att arbetet med 
ekosystemtjänster skulle kunna vara en 
viktig utveckling av arbetet med hållbar  
utveckling. Man arbetar vidare med 
ekosystemtjänster både av egen kraft och 
intresse samt på basis av ett konkret 
uppdrag. En intervjuad från en läns-
styrelse som utvecklar arbetet av eget 
intresse berättar att hen ”får klämma in 
det på den tid som blir över”. 

Utan stöd uppifrån i organisationen blir arbetet naturligtvis svårare att driva. I vissa 
fall har man dock fått ett konkret uppdrag att jobba med ekosystemtjänster men 
arbetsbeskrivningen är oklar. Det vill säga att utvecklingen av arbetet ger då stor 
frihet och utrymme för egna initiativ men det skapar också osäkerhet. Det är viktigt 
att man har både ett tydligt mandat och tydliga mål för sitt arbete med ekosystem-
tjänster. För att komma vidare med arbetet behövs också att man kan få med sig 
andra delar av organisationen – chefer och andra berörda medarbetare. De personer 

”Min chef är väldigt intresserad av begrep-

pet, så hon stöttar det arbetet, annars är det 

på eget initiativ.” 

[kommun] 

”…det kan vara en frustration, i min position, 

att det inte är tydligt vad jag ska göra. … 

Men det är lite oklart vad målet är….vi har 

rätt så lösa arbetsbeskrivningar” 

[nationell myndighet] 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6724 
Ekosystemtjänster i praktiken 

 
 

 22 

som på olika sätt tagit sig an ekosystemtjänstarbetet har då som utmaning att skapa 
baskunskap och motivation på bredden i sin organisation. 

4.3.3. Motivation 
Den egna motivationen hos de flesta intervjuade är stor, som vi beskrev ovan, men 
det behövs också motivation hos andra i organisationen. En mycket grundläggande 
erfarenhet hos alla intervjuade är att bortom det egna intresset krävs en hel del tid 
till att informera, skapa tillfällen till dialoger med flera aktiviteter i en bredare krets 
i organisationen för att skapa motivation 
för arbetet med ekosystemtjänster.  

En viktig del i att skapa motivation och 
legitimitet för att arbeta med ekosystem-
tjänster är att det ges ett tydligt uppdrag, 
vilket vi nämnt tidigare. Detta är till 
exempel extra tydligt för länsstyrelser 
med redan fyllda agendor, framkommer 
det i en intervju. Om något utvecklings-
projekt ska genomföras (som till exempel 
att utveckla arbetet med ekosystem-
tjänster) så behöver det komma uppifrån, 
i länsstyrelsens regleringsbrev. 

På vilket sätt ekosystemtjänstbegreppet 
och eko-systemtjänstanalyser kan bidra 
till verksamheten mer specifikt måste tydliggöras för att fler i organisationen kan 
motiveras att arbeta med begreppet. Arbetet med ekosystemtjänster sker ju i en 
organisation med en viss inriktning och mål som arbetet måste vara relevant för. 
Denna anpassning behöver ske i samarbete med andra aktörer i organisationen. 
Detta lyfts särskilt fram från den privata sidan där en workshop med praktiska 
övningar bidrog till att de olika företagens representanter som ingick i workshopen 
kunde känna igen sig. 

Det måste också finnas personer i organisationen som kan förklara vad eko-
systemtjänstbegreppet är och vad ekosystemtjänstanalyser kan gå ut på. De måste 
förklara på ett sätt som är relevant för en bredare krets i organisationen, och inte 
bara blir relevant för miljösidan. En 
miljötjänsteman från ett privat företag 
reflekterade över just detta. Hen tog 
exemplet när en person som var väl insatt 
i företagets konkreta verksamhet 
förklarade ekosystemtjänster och fick 
med sig alla från de olika företagen vid 
ett möte. Hen konstaterade att ”han 
förklarade på ett sätt som inte jag kan 

”Då hade vi haft en workshop med hela den 

grupperingen, då satt företagen med 

spreadsheeten så att de skulle få en känsla 

för ... "ja, det här är viktigt och det här 

känner jag igen". Då fick de en helt annan 

känsla för det.”  

[privat företag] 

 

”Så jag har fått jobba mer med chefer men 

framförallt mot andra medarbetare som jag 

vet har ett intresse. Att de i sin tur kan få in 

det i sina planerings-processer och få 

förståelse inom sin enhet”  

[nationell myndighet] 

”…om det är särskilda utvecklingsprojekt så 

måste det komma något uppdrag uppifrån, i 

regleringsbrevet, att visa nu hur ni använder 

ekosystemtjänster eller vid vilka tillfällen ni 

gör samhällsekonomiska analyser”   

[länsstyrelse] 
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förklara” och att ”där går vi lite bet, från myndigheter och så, och det är en 
utmaning”.  

Hur man kan kombinera miljöfrågorna med andra mål i organisationen – pratar de 
intervjuade mycket om. Hur man får in ekosystemtjänsttänkandet i övriga delar av 
till exempel den kommunala verksamheten eller vad som är ”in it for me” som en 
person från ett privat företag sa. Att hitta konkretionen av ekosystemtjänst-
tänkandet i relation till varje organisations verksamhet är viktigt för att skapa 
motivation och som det uttrycks av en 
intervjuad på ett privat företag. Exemplet 
om bi-döden tar hen upp som något 
konkret i relation till det här företagets 
verksamhet och som många också hört 
talas om. Relevansen i ekosystemtjänst-
arbetet kan också kopplas till vilka fak-
torer som organisationen kan bestämma 
över till exempel när det gäller markens 
användning. En av de intervjuade från ett 
privat företag lyfte fram att de som äger 
marken kan vilja göra något negativt ur 
miljösynpunkt med den mark som företagets verksamhet ligger på. Då kan 
ekosystemtjänstvärdet påverkas på ett sätt som inte företaget kan göra någonting åt 
och som inte stämmer med företagets arbete med ekosystemtjänster.  

Motivationen att arbeta med ekosystemtjänster kan också handla om begreppet som 
sådant – om det är tillräckligt pedagogiskt för den verksamhet som det ska an-
vändas i. Man måste ha ”respekt” för alla de som arbetar i ett företag och använda 
ett språk som är meningsfullt för alla. 
Vissa miljörelaterade och akademiska 
begrepp är för långt ifrån verksamhetens 
inriktning för att bli meningsfulla sägs 
bland annat från en företagsperson. 
Något som också framförs från den 
privata sidan är att ansträngningar måste 
synas och uppmärksammas till exempel 
genom att man kan berätta om sina 
erfarenheter på konferenser. 

I nästa avsnitt visar vårt material några tydliga exempel på trösklar och motstånd 
som finns mot när något nytt ska introduceras.  

4.3.4. Motstånd 
Några av de intervjuade har ett motstånd mot ekosystemtjänstbegreppet. De är 
oroliga för att begreppet kan missbrukas och förenklas, av dem som inte är så 

”…jag kunde glatt meddela ledningsgruppen 

här i oktober att en stor punkt på den här 

konferensen, handlade just om 

ekosystemtjänster och så vidare, och hur 

man värderar det här. Och det var 

naturligtvis jättekul att kunna säga det, att vi 

är på rätt spår.”   

  

 

”…nu gäller det att få in det här i övriga 

kommunala verksamheter egentligen, det 

här tankesättet”  

[kommun] 

”Den här vetskapen om bidöden finns hos 

många, då börjar man komma ner på den 

här nivån att man förstår”  

[privat företag] 
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insatta i miljöfrågor. Samtidigt 
poängterar en kommunal tjänsteman att 
förenklingar behövs för att kunskapen 
ska bli användbar för dem som ska 
planera.  

När ett begrepp börjar användas kan det 
också uppfattas som främmande och 
”jättekonstigt” innan relevansen av det 
har blivit tydligt. Även på den ”gröna 
sidan” kan begreppet upplevas så berättar 
en person. I en prioriteringssituation kan  
också nya begrepp och arbetssätt upp-
levas som helt irrelevanta, för dyra och 
tidskrävande. Politikerna i en kommun 
upplevde det som ”tjafs som tar tid” berättar en intervjuad. 

Vissa upplever också att begreppet inte är nytt utan bara är en omskrivning av så-
dant som man arbetat med sedan tidigare, särskilt om man arbetat mycket med 
miljöfrågor. Ekosystemtjänstbegreppet kan upplevas som ett nytt ”buzzword” och 
som är helt ”onödigt” och något som biologer och miljöekonomer redan arbetar 
med ”bara att det är i lite ny förpackning”. 

Hos dem som vi intervjuat och som arbetat med begreppet finns många 
förväntningar på vad arbetet ska bidra med vilket beskrivs i nästa avsnitt. Vad de 
intervjuade anser att tillämpningen faktiskt har lett till beskrivs senare i avsnitt 4.8. 

4.3.5. Förväntningar 
I våra intervjuer ser vi stora förväntningarna på ekosystemtjänstanalyser och 
ekosystemtjänsttänkande, liksom i den politik och forskning som finns 
internationellt och i Sverige. Förväntningarna handlar till exempel om att öka 
medvetandet om naturens värde både 
bland beslutsfattare som allmänhet. Det 
handlar också om mycket konkreta 
förhoppningar som till exempel att 
motverka exploatering eller att gynna 
åtgärder för restaurering av områden 
genom att få ”större eller fler argument”.  

Vi ser senare i avsnittet här vad de 
intervjuade upplevt som fördelar med 
begreppet, det vill säga att det är 
fokuserat på människan och värdena för 
människan och att det är detta som tillför 
något nytt jämfört med tidigare begrepp 
på miljö- och naturvårdssidan. En konsult 

”Vi har ju också mycket folk som sitter i 

detaljplanerna och arbetar med grönt, och 

som inte använder begreppet överhuvud 

taget för att de tycker att det är jättekonstigt”  

[kommun] 

”...nu sitter politikerna med att de måste göra 

det här i knät, för att de har tagit beslutet 

men de tycker att det är skitjobbigt. Vi ska 

bygga en stad snabbt och inte hålla på med 

sånt här tjafs som tar tid!”  

[kommun] 

 

”För den som planerar kanske att man får 

större eller fler argument om varför ett 

område ska bevaras, att man får mer kött på 

benen och väger in fler parametrar helt 

enkelt”  

[konsult] 

”Det är ett antropocentriskt koncept som 

bygger på hur vi uppfattar värden, hur man 

kan härleda förändringar i välfärd för 

människor, på kort och lång sikt, utifrån 

naturen.”  

[konsult] 
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uttrycker att det är just det antropocentriska perspektivet som är det viktiga med 
ekosystemtjänstbegreppet.  

Man ser att tillämpningen av begreppet 
ska ge bättre beslutsunderlag med nya 
perspektiv och bredare perspektiv än det 
företagsekonomiska. Ekosystemtjänst-
begreppet förväntas också hjälpa till att 
samordna olika underlag till exempel för 
en översiktsplan. Gröna frågor kan bli 
parallella till sådana frågor som trafik 
och på så sätt få större tyngd och inte 
konkurrera med varandra. Med ekosystemtjänstbegreppet kan man också komma 
genom olika och andra sektorers ”bubbla” – det vill säga begreppet öppnar upp för 
att ta in andra värden än det man brukar. Man skapar då ett större intresse för 
miljöfrågorna. Man efterfrågar ett större intresse för miljöns värde – lika stort som 
för ”pengarnas värde”. 

Man förväntar sig också att siffror kan 
göra skillnad, det vill säga att besluts-
fattare behöver något enkelt att förhålla 
sig till som till exempel en siffra. Det 
handlar inte alltid om just slutsiffran utan 
att kunna jämföra olika projekt och 
alternativ. Det uttrycker en tjänsteman på 
en nationell myndighet, att det är inte 
siffran som visar en ”sanning” utan just 
att kunna jämföra projekt A med 
projekt B. 

Drivande personer och antagandet att 
ekosystemtjänster är användbart är 
således viktiga faktorer för att komma 
framåt i arbetet och det är olika vägar att 
komma vidare som man tagit för detta. 

4.4. Hitta vägar framåt 
Alla vi har intervjuat har på något sätt deltagit i utvecklings- eller pilotprojekt om 
ekosystemtjänster. Man har kanske inte sett det som ett sådant men första försöket 
har i alla fall gett erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar så väl. Vi 
återkommer till det som inte fungerat väl senare i texten här. Först några positiva 
erfarenheter av hur man kan hitta vägar framåt.  

”… i tidningen, varenda dag så rapporteras 

det om aktierna men det står ingenting om 

hur det har gått med miljön. Det finns ett 

jättestort intresse för pengarnas värde men 

inte för värdet i miljön.”  

[länsstyrelse] 

”Sedan så menar inte jag att den här siffran 

som man får fram är absolut eller en 

sanning, men om man gjort på liknande sätt 

för alla projekt så blir det iallafall en 

prioriteringsskala, att okej, det här verkar 

mer lönsamt med Projekt A än Projekt B.”  

[nationell myndighet] 

”… de har jobbat med tre parallella, en 
grön strategi, trafikstrategi och en 
bebyggelsestrategi. Och då har man 
samordnat dem som underlag för 
översiktsplanen, annars brukar de 
konkurrera”  

[kommun] 
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Flera tjänstemän uttrycker att det inte 
saknas exempel eller kunskap som man 
kan ta del av. Vad som behövs är att 
förstå hur man kan gå vidare och att 
praktiskt pröva att arbeta med eko-
systemtjänstbegreppet. Men det är inte 
självklart för alla hur tillämpningen blir 
praktisk. För att hitta detta behöver man 
se över vad verksamheten handlar om, vad man har kontroll över och var 
ekosystemtjänstbegreppet ”behöver vägas in”. Utöver engagerade och drivande 
personer så behövs även stöd uppifrån – i regleringsbrev eller från högre chef, 
vilket vi har nämnt tidigare. Ska man komma vidare i arbetet kan man inte bara lita 
på ”folks goda vilja”. Några har satsat på 
enkla och snabba ekosystemtjänst-
analyserför att komma igång. Satsar man 
”jätteambitiöst” direkt så kan det bli för 
arbetsamt och avskräckande.  

Någon måste ju våga pröva ekosystem-
tjänstbegreppet och få feedback som inte 
är avskräckande – ”så att inte våra 
politiker blir rädda” uttryckte en 
kommunal tjänsteman.  

Från de första praktiska pilot- och 
utvecklingsprojekten och att beställa och 
genomföra ekosystemtjänst-analyser 
finns många olika erfarenheter vilket 
nästa avsnitt handlar om. 

4.5. Om ekosystemtjänstanalyserna 
När det gäller de konkreta ekosystemtjänstanalyser som genomförts så finns ett 
antal intressanta erfarenheter som handlar om relationen mellan beställare och 
utförare. Erfarenheterna gäller till exempel vilka ekosystemtjänster som fokuserats, 
vilka metoder som använts och till vilka behov, samt betydelsen av dialogen 
mellan beställare och utförare. 

4.5.1. Utveckling av analyser – beställare och utförare 
Det står helt klart att det är främst konsulter, ofta tillsammans med forskare, som 
idag rent praktiskt utvecklar och genomför olika ekosystemtjänstanalyser med 
direkt koppling till konkreta planer och beslut i till exempel kommuner eller 
företag. Så ser det ut bland dem vi intervjuat och så ser det ut i relation till de 
exempel vi redovisar senare i rapporten här. I princip alla vi har intervjuat beskri-
ver att idag är varje eko-systemtjänstanalys ett sätt att pröva eller utveckla ett 

”Så det saknas inte exempel eller kunskap, 

det vi behöver göra är att ta den här 

kunskapen och exemplen och att se vad det 

är vi gör och vad vi har kontroll över, där 

ekosystemtjänsterna behöver vägas in.”  

[länsstyrelse] 

”Om man får det från högsta chef, det här är 

vårt mål, det ska vi göra, det här ska alla ut 

på, om vi hade fått det så hade det varit 

mycket lättare. För nu blir det lite mer på 

folks goda vilja.”  

[nationell myndighet] 

”… om vi vill göra det jätteambitiöst, då tror 

jag att man aldrig kommer att börja med det. 

Så vi har börjat på en väldigt låg 

ambitionsnivå. Den här analysen har gått allt 

från 20 minuter till 1,5 timme.”   

[nationell myndighet] 
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arbetssätt eller en karterings- eller värderings-metod. En konsult uttrycker tydligt 
att de prövar sig fram och att bara för att man har gjort på ett sätt en gång så 
betyder det inte man gör likadant nästa gång. En beställning från en kommun till 
en konsult innebär varje gång en 
anpassning till en unik situation – 
i relation till frågeställning, tid och 
resurser.  

Möjligheten att ha långsiktiga utveck-
lingsprojekt varierar dock mellan 
konsultfirmor. Hos vissa sker utveckling bara som del av en beställning och hos 
andra finns utrymme för utvecklingsarbete internt i företaget. Förståelsen från 
beställare att ekosystem-tjänstanalyser ännu inte görs utifrån någon standard-metod 
som passar i alla lägen är heller inte helt spridd, vilket också en konsult uttrycker 
tydligt. Hen säger tydligt att det inte finns några ”standardiserade metoder som 
man kan använda sig av”. Analyserna är ofta utvecklade för ”specifika syften och 
projekt” och ”bara för att de är först så betyder det inte att de är bra”. Varje 
beställning är således ofta unik vilket innebär anpassningar för konsulten när det 
gäller val av metod, tid och resurser till förfogande och det är inte alltid lätt att få 
ihop de olika kraven. Beställaren förstår inte alltid att den budget som finns till 
förfogande och räknat i timmar inte 
räcker för de ”komplexa frågor man vill 
jobba med” som en konsult uttryckte det. 
Det är en utmaning för konsulter att 
förmedla detta säger en. I en situation där 
till exempel en kommun för första 
gången ska beställa en ekosystem-
tjänstanalys är det inte lätt att veta vad 
man ska beställa. Det finns olika 
möjligheter att definiera ekosystem-
tjänstbegreppet och olika metoder för att 
identifiera, kartera, värdera och presen-
tera ekosystemtjänster. Regelverket för 
upphandling upplevs heller inte under-
lätta samspel och dialog mellan beställare 
och utförare genom att konkurrensen 
mellan genomförare ska upprätthållas. En konsult säger att hen skulle ”vilja sitta 
ned med dem och hjälpa dem att beställa.” för att tillsammans kunna ”spåna på, si 
och så och så vidare”. Hen ser att det är en ”problematik som är väldigt svår att 
komma runt, för att så får de inte göra”.  

Det är tydligt att i flera fall vill kommunen ha svar på frågor som kanske eko-
systemtjänstanalyser inte kan besvara. Skulle analysen kunna ge svar så kan det 
krävas mycket omfattande undersökningar och leda till analyser som i slutänden 
blir alltför kostsamma och tidskrävande för beställaren. I ett fall blev detta mycket 

”…vi uppmuntrar väldigt mycket våra 

medarbetare och delägare, att man ska vara 

drivande själv och har mycket 

utvecklingsprojekt.”  

[konsult] 

”… de hade gärna velat ha detaljerade 

rekommendationer på hur man ska göra, 

vilka delar man ska spara och så. Vilka ytor 

är bättre på att hålla vatten och så, och den 

detaljnivån har vi inte riktigt en budget för, 

det ska vi diskutera när vi går vidare.”  

[konsult] 

”Då är det upp till oss att fundera på vad det 

betyder och vilket innehåll som finns i de här 

begreppen och vad betyder det att kartlägga 

det.”  

[konsult] 
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tydligt där kommunen efteråt förstod att man hade behövt en mer detaljerad 
upplösning på analyserna än vad man inledningsvis fick levererat. Orsakerna till att 
analysen inte riktigt blev vad kommunen förväntade sig var en kombination av 
faktorer: att kommunen var beställare av en analys för första gången och inte riktigt 
kunde uttrycka vad man behövde av 
analysen och att konsulten inte var så väl 
förtrogen med kommunala planerings-
processer samt att i dialogen mellan 
kommunen och konsulten så blev 
metodbegränsningarna inte tillräckligt 
tydliga.  

Det kan som beställare (till exempel som 
kommun) vara svårt att bedöma kvalitén 
på de beräkningar som levereras från 
konsulter. En kommunföreträdare är helt införstådd med att värdet av en 
ekosystemtjänst är plats- och situationsbetingat och utifrån det perspektivet ansåg 
hen att en konsultbedömning inte var av tillräcklig kvalitet i hens ögon.  

4.5.2. Vilka ekosystemtjänster ingår – en prioriteringsfråga 
En viktig del i alla ekosystemtjänstanalyser är vilka ekosystemtjänster som ska 
fokuseras och hur valet, identifieringen har skett. Vissa kommuner har gett i 
uppdrag att ”kartera alla ekosystemtjänster, nästan, inte jordformation och de 
riktigt storskaliga ” exemplifierade en konsult. Ofta diskuterar förstås beställaren 
(kommun, företag med flera) med utföraren (konsulten, forskaren) vilket mer 
begränsade fokus som analysen ska ha. Man kanske bara vill se på till exempel 
biologisk mångfald och flödesreglering 
på grund av att dessa identifierats som 
kritiska eller hotade eller är intressanta av 
någon annan anledning. 

Även om tanken med ekosystem-
tjänstbegreppet är att visa på många av de 
tjänster som finns för att skapa ett bra 
planeringsunderlag så är det tydligt att 
ofta sker ändå en prioritering. Varför och 
hur en prioritering görs är naturligtvis en viktig fråga och ser olika ut beroende på 
om målet är att få en översikt i en kommun (vad finns i vår kommun?), eller om det 
är ett mer begränsat bostadsområde eller en industribransch som är i fokus. Det 
viktiga är att man som beställare och utförare förstår syftet med ekosystemtjänst-
analysen och vad analysen ska användas till samt kan kommunicera om detta. En 
konsult uttrycker att man ofta måste göra ett urval på grund av tid och resurser och 
anpassning till platsen och frågan. 

”I [kommun x] så tittade vi på betydligt färre, 

då tittade vi bara på småskalig produktion, 

luftrening, klimatrening, flödesreglering, 

vattenrening. Det var kommunen som själva 

valde vilka som de tyckte var viktigast, i 

samråd med oss.”  

[konsult] 

”…konsulterna har för lite på fötterna. … när 

du hamnar på en ny våtmark så är det olika 

variabler som spelar roll. Upp i norra Sverige 

betyder det en sak, och i södra en annan, 

och så vidare. … då tycker jag att konsulter-

na har för lite på fötterna. Jag kan inte lita på 

det här.”  

[kommun] 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6724 
Ekosystemtjänster i praktiken 

 
 

 29 

Varje ekosystemtjänstanalys innebär 
således val och anpassningar till det 
sammanhang ekosystem-tjänstanalysen 
ska användas i. Styrningen av analysen 
sker i vissa fall från politisk nivå vilket 
en kommunal tjänsteman exemplifierade. 
Politikerna tyckte inte att ett fokus på de 
försörjande ekosystemtjänsterna var 
viktigt utan ”att det är viktigare att vi 
planterar växter som är för rekreation och rening av dagvatten”.  

4.5.3. Hur definieras ekosystemtjänst – vad är en tjänst? 
En fråga som är återkommande är hur 
ekosystem -tjänster kan och ska delas in. 
Problem som upplevs med begreppet 
ekosystemtjänster är att det alltid måste 
förklaras och att det finns olika sätt att 
definiera. Det står klart från analyserna i 
exempel-samlingen här och från 
intervjuerna att det gäller att hitta vad 
som upplevs som praktiskt, användbart 
och pedagogiskt i olika analyser och sammanhang. Indelningen av ekosystem-
tjänster i reglerande, stödjande, producerande och kulturella tjänster är inte alltid 
praktiskt eller pedagogiskt i ekosystemtjänstanalyserna och flera konsulter väljer 
att göra andra indelningar men kanske samtidigt inom parentes referera till denna 
indelning. För metoder att ekonomiskt värdera ekosystemtjänster så är inte alltid 
indelningen i reglerande, stödjande och så vidare, en indelning som fungerar. För 
en tjänst kan leda till en annan tjänst, det vill säga en indelning i direkta och 
indirekta tjänster kan vara mer relevant påpekar en konsult. Det gäller i detta 
sammanhang att också uppmärksamma så att inte dubbelräkning av olika tjänster 
och värden sker.  

Indelningen i reglerande, stödjande, producerande och kulturella tjänster är mer av 
en pedagogisk indelning poängteras av en konsult. Den indelningen visare mer hur 
beroende människan är av ekosystemens funktioner och vilka olika övergripande 
typer av ekosystemtjänster det finns. I varje organisation så måste man, som sagts 
tidigare här, omsätta ekosystemtjänstbegreppet också till de begrepp som är 
relevanta för verksamheten och organisationen eller den besluts- och planerings-
process som analysen ska användas i. I en kommun, vilket beskrivs i avsnittet 4.7, 
har man funnit att inledningen i stödjande, reglerande, producerande och kulturella 
tjänster, som användbar och en bra grund för indelningen av arbetet med sin 
grönplan. 

Hur ekosystemtjänstbegreppet delas in innebär i praktiken olika sätt att se på vad 
själva tjänsten är och hur konkret kopplingen är till människans faktiska nyttjande. 

”… i begreppet så ligger det att vi ska visa 

så många olika möjliga tjänster som 

möjligt… Samtidigt som när man tar det ett 

steg längre och pratar strategier för 

utveckling så inser man att det är vissa som 

väger tyngre än andra.”  

[konsult] 

”Vi har av pedagogiska skäl gjort en annan 

indelning. Dricksvatten är producerande 

medan vattenreglering är reglerande. Då 

lade vi dem tillsammans under vatten, och 

så skriver vi inom parantes vilken typ av 

ekosystemtjänst det är.”  

[konsult] 
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I en intervju kommenterar en konsult hur en annan konsultbyrå bedömt vad ekosys-
temtjänsterna är och anser att ”de har inte riktigt gjort en jättebra koppling till 
mänskligt användande”. Bedömningen 
anser hen har gjorts på en mer generell 
nivå, till exempel att finns det skog på 
platsen så finns det också vattenreglering 
och rekreationsvärden. I analysen anser 
hen att det inte ingått studier av den 
faktiska användningen av tjänsterna på 
platsen ifråga.  

Det finns många analyser av reglerande, 
stödjande och producerande tjänster men 
frågan om hur de kulturella tjänsterna ska bedömas och beskrivas är en svårare 
fråga. Det lyfter flera av de intervjuade fram. 

4.5.4. Biologisk mångfald 
Från både intervjuer och läsning av de 
olika exemplen på ekosystemtjänst-
analyser som vi redovisar i bilaga 4, ser 
vi att hur biologisk mångfald katego-
riseras i relation till ekosystemtjänst-
begreppet varierar. Ska det hanteras som 
en ekosystemtjänst bland alla andra 
tjänster i analyserna eller ska den 
hanteras som en allmän förutsättning för 
alla andra ekosystemtjänster? Biologisk mångfald och att belysa artrikedom ses av 
en intervjuad som ett komplement till ekosystemtjänster när nyttan av olika 
ekosystemtjänster ställs mot varandra.  

Eftersom ekosystemtjänstanalyser har fokus på människans användning så kan man 
missa värden som inte har tydlig direkt koppling till nyttan för människor, anser 
flera vi intervjuat. Flera anser därför att 
ekosystemtjänster är ett komplement till 
de redskap man redan arbetar med. Att vi 
behöver de ekologiska funktionerna och 
fungerande ekosystem som grund för att 
kunna leverera ekosystemtjänster kan 
tappas bort vid användning av ekosystem-
tjänstbegreppet. Då kommer begreppet 
resiliens till användning för att förklara 
detta, anser en konsult. Ett exempel på 
viktiga ekologiska funktioner som en 
konsult anser måste finnas med i eko-

”... vad är det som säger att vi ska ha alla 

rättigheter till nyttan? Man kan hamna i 

sådana lägen att man ställer dem mot 

varandra, därför är det viktigt att belysa 

artrikedom som ett komplement till 

ekosystemtjänster.”  

[biosfärsområde] 

”Det är en skog, så vi tror att det kan finnas 

vattenreglering som är bra här, och 

rekreationsvärden. Men de har inte gått 

vidare. De har tagit fram en slags indikatorer 

på hur viktiga de är, men de har inte riktigt 

gjort en jättebra koppling till mänskligt 

användande.” 

[konsult] 

”..Om vi fokuserar för mycket på tjänsterna 

så förlorar vi förståelsen för ekosystem-

tjänsternas funktion. Att sätta upp en bikupa, 

då förenklar vi det genom att säga. "Ja, men 

nu har vi något som pollinerar". Men syftet 

med ekosystemtjänsterna är att ha ett 

ekosystem som kan hysa bin av olika slag, 

som kan skapa resiliens på det sättet.”  

[konsult] 
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systemtjänstanalyser av biologisk mångfald är ”ekologiska landskapssamband”. 
Detta är ett begrepp som måsta tas upp vid beställningar av ekosystemtjänster.  

När det gäller att ekonomiskt värdera för-
ändringar av biologisk mångfald så 
framför en konsult de stora svårigheter 
som finns idag. Konsulten jämför med 
hur mycket lättare det är att förstå och 
bedöma vilka effekterna är på till 
exempel bad och fiske i ett vattendrag. 
Men ska vi till exempel ekonomiskt 
värdera att vi tror att 5 % av den 
biologiska mångfalden försvinner vid en utveckling – då det är svårt och vi har inte 
kunskapen för att bedöma detta anser denna konsult. Då säger hen att vi kanske 
måste ha en princip istället som säger att mångfalden ska bevaras. En liknande 
tanke framförs från en länsstyrelse, om att det är viktigt med en princip, 
försiktighetsprincipen, när vi inte vet allt 
eller inte kan förutsäga all påverkan på 
biologisk mångfald. När vi inte vet hur 
många arter vi behöver så får vi tillämpa 
en ”allmän god moralisk hållning att vi 
inte ska utrota arter från jorden”. Det 
räcker alltså inte med att bara använda 
begreppet ekosystemtjänst.  

En konsult anser att biologisk mångfald 
tolkad som antal arter är mer hanterbart 
medan ”värden” och ”hur det påverkar  
människor” som del av ekosystemtjänster 
är mer komplext. En annan viktig fråga 
som förs fram i intervjuerna är att kunna 
beskriva hur olika ekosystemtjänster, 
liksom miljömål, kan komma i konflikt 
med varandra. Det är viktigt att tydlig-
göra detta i ekosystemtjänstanalyser. Ett 
exempel som lyfts fram är bevarande av 
biologisk mångfald som kan stå i motsats-
förhållande till storskalig matproduktion.  

4.5.5. Att hitta det multifunktionella och win-win-lösningar 
Något som framförs som en väsentlig fördel med ekosystemtjänstanalyser är 
möjligheten att visa att ett landskap har många olika funktioner. Fokuserar man på 
en enda ekosystemtjänst försvinner den möjligheten. Identifiering, inventering och 
kartpresentation av ekosystemtjänster ger en möjlighet till att identifiera multi-
funktionaliteten hos ett område eller ett landskap. En intervjuad på ett privat 

Om man bara tänker på ekosystemtjänster, 

att vi vill ha kvar dem som vi känner till dem 

idag, då kanske vi inte behöver så många 

arter egentligen, men eftersom vi är rätt 

säkra på att vi inte vet allt som vi behöver 

veta så får man utgå från 

försiktighetsprincipen och allmän god 

moralisk hållning att vi inte ska utrota några 

arter från jorden.”  

[länsstyrelse] 

”.. om man ska ha en väldigt effektiv 

matproduktion, storskalig, så kan det krocka 

med biologisk mångfald. Och då försökte vi 

beskriva det, i vilka sammanhang de olika 

ekosystem-tjänsterna kan krocka med 

varandra.”  

[konsult] 

”Men när det gäller biologisk mångfald så 

har vi inte den förståelsen. Därför är det 

bättre att sätta en princip snarare än att vi 

ska försöka värdera: Nu tär vi på biologisk 

mångfald med 5 %, hur mycket är det värt? 

Det är för komplext.”  

[konsult] 
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företag ser behovet att från industrins 
sida bidra till ett multifunktionellt 
landskap kopplad till industriområdenas 
markanvändning. Där kan man tänka till 
bättre. Och då kanske ”Eniro-kartorna” 
inte längre behöver markera industri-
områden som ”grå”. Den här personen 
menar att ekosystemtjänstbegreppet 
öppnar upp för att se industrin som en del av det ekologiska systemet och hur man 
som industri kan bidra till en markanvändning som också bidrar till ekosystem-
tjänster på olika sätt.   

Man kan i andra bebyggda områden genom eko-systemtjänstinventeringar och 
kartor lyfta fram att bebyggda områden också har ekosystemtjänstvärden. Flera 
funktioner hos marken tydliggörs på så sätt och kan bli föremål för diskussion och 
beslut. Bebyggda områden ”har många värden idag” och skulle kunna pekas ut 
som ”grön markanvändning snarare än 
bebyggd” framförs av en konsult. För-
delen som också framförs med eko-
system-tjänstperspektiv och analyser är 
att de ”går på tvärs” över olika 
miljöaspekter och att de underlättar 
motivationen att ta hänsyn till fler 
miljöaspekter för att man får ”win-win-
situationer”.  

4.5.6. Olika metoder och angreppssätt för värdering 
Beskrivningen av konkreta exempel på ekosystemtjänstanalyser senare i denna 
rapport visar tydligt att det finns flera olika metoder och angreppssätt för identi-
fiering av vilka ekosystemtjänster som kan ingå i en analys, hur kartering kan gå 
till och redovisas, hur värdering görs med mera. En del om detta framgår också av 
intervjuerna. Någon representant för en konsultfirma säger att de inte har värderat 
ekonomiskt utan att man med ord beskriver värdet, ”snarare än att ha ett poäng-
system”. Om ekonomiska värderingar säger de att de inte har räknat på det över 
huvud taget och att ”det kan vara svårt”.  

Som vi tidigare visat här har konsulter synpunkter på varandras angreppssätt bland 
annat när det gäller hur tydligt man lyfter fram ekosystemtjänsternas koppling till 
människans användning. Här varierar metoder och angreppssätt vilket exempel-
bilagan här visar. Det kommer också fram synpunkter i intervjuerna om den intres-
santa frågan om vem som har glädje av den ekonomiska värdering som görs av en 
ekosystemtjänst? Vem har ansvar att skydda och betala värdet av de ekosystem-
tjänster som hotas av exploatering är en fråga som lyfts fram. I ett exempel som en 
av de intervjuade lyfte fram så slutade den ekonomiska värderingen med att 
regeringen i landet tog ansvaret och betalade summan till ett företag för att låta bli 

”… i en översiktsplan skulle den kunna bli ett 

område som man pekar ut som grön 

markanvändning, snarare än bebyggd. Om 

man vill exploatera i det området så måste 

man motivera varför och kompensera för de 

värden som går förlorade.”  

[konsult] 

”...Om man lägger de [kartorna med 

ekosystemtjänster] på varandra så börjar det 

utkristalliseras områden där det finns 

multifunktion, där många olika tjänster 

överlappar varandra.”  

[konsult] 
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att exploatera området. Värderingen visade att området gav ”större värden för 
samhället och jordklotet i stort”.  

I avsnittet ovan om förväntningar på vad 
ekosystemtjänstbegreppet kan bidra med, 
så framfördes att flera såg stora fördelar 
med kvantifiering och siffror. Det 
framförs från flera också farhågor om när 
siffror kommer att upplevas som sanning, 
får för stor tyngd, får eget liv och när 
nyanser försvinner för att ”ingen läser texten” som hör till. 

En person som arbetar med ekonomisk värdering av ekosystemtjänster poängterar 
att grunden för hans arbete är den ekologiska och biologiska kunskapen. Att 
samarbetet mellan ekonom och biolog/ekolog är avgörande för att få fram bra 
analyser. 

4.6. Integrering i organisation och 
verksamhet 

I 4.5 ovan har vi visat vad intervjuerna 
säger om själva ekosystemtjänst-
analyserna. Avsnittet här handlar om 
erfarenheterna att gå vidare från det 
första försöket med pilot- och utveck-
lingsprojekt till att införa ekosystem-
tjänstbegreppet eller analyserna som en 
bredare del av organisationens arbete. En tjänsteman beskriver till exempel att 
arbetet med deras grönplan inspirerats av hur ekosystemtjänster kan indelas. De har 
inrättat olika arbetsgrupper som arbetar med till exempel försörjande och kulturella 
tjänster.  

I en annan kommun uppger man att målet är att underlaget om ekosystemtjänster 
ska kunna ”matcha” andra strategier för till exempel trafik, bebyggelse och kust. 
Syftet är att underlagen ”ska samordnas 
parallellt så att man ska kunna se hur de 
hänger ihop”. Viktiga faktorer för att 
göra arbetet med ekosystemtjänster till en 
fungerande del i verksamheten på lång 
sikt är att hitta bra och smidiga rutiner 
samt att de är kostnadseffektiva och 
begripliga. Att ekosystemtjänster blir en 
viktig del i planerna är självklart en 
viktig del framförs från en kommun. 

”Men ibland är det väldigt lurigt för när det 

kommer siffror så får de eget liv och helt 

plötsligt så cirkulerar siffran som en form av 

sanning. Ingen läser texten.”  

[nationell myndighet] 

”…hur hittar vi en bra rutin, att det kan göras 

på ett smidigt sätt, det ska vara 

kostnadseffektivt och det ska vara begripligt. 

Att lägga in dem i planerna.”  

[kommun] 

”…när man gör nya saker så gäller det att ha 

med sig hela kedjan.”  

[privat företag] 

”Varför ska de anstränga sig om inte huvud-

kontoret eller datasystemet hänger med, det 

finns ingen anledning. 

[privat företag] 
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I ett fall, när en ekosystemtjänstanalys skulle ligga till grund för förvaltningen och 
skulle utgöra en del av uppföljnings-, kvalitets- och prioriteringssystemet i ett 
företag, då fick 50 anställda gå utbildningen ”som det tredje steget”. Det gällde alla 
de som praktiskt på marken skulle omsätta arbetet med ekosystemtjänster. Att få 
acceptans i hela organisationen är avgörande om ett nytt synsätt ska ligga till grund 
för arbetet. Från ett företag framfördes just detta, att man måste få med sig ”hela 
kedjan” för att ekosystemtjänster ska bli genomfört i organisationen. Det är också 
viktigt för motivationen att arbeta med ekosystemtjänster att det finns en mottagare 
högre upp och en plats i de tekniska systemen. Som en aktör för ett privat företag 
uttryckte sig – varför ska man anstränga sig ”om inte huvudkontoret eller 
datasystemet hänger med”.  

Från den privata sidan framfördes att det också är viktigt att få kundernas acceptans 
för det praktiska arbetet med ekosystemtjänster när det direkt berör företagets 
kunder till exempel när det gäller utsätt-
ning av bikupor för att gynna pollinering. 
En fördel som lyfts fram av många (se 
avsnittet om fördelar nedan) är att 
ekosystemtjänstbegreppet fungerar 
gränsöverskridande och har visat sig 
kunna engagera och inkludera bortom de snäva miljö- och naturvårdsperspektiven 
och miljöprofessionerna. Detta faktum underlättar för arbetet med ekosystem-
tjänster att bli en större del av en organisations verksamhet. 

4.7. Fördelar som upplevts 
Många faktiska fördelar har upplevts i arbetet med ekosystemtjänster. Intervjuerna 
visar detta tydligt. Det vi återger här är de fördelar som de intervjuade anser att de 
praktiskt har upplevt i sitt arbete. 

4.7.1. Ompaketering 
Som vi visat tidigare här anser en del att det inte är någon skillnad mellan att arbeta 
med ekosystemtjänstbegreppet och det man arbetat med tidigare på miljö- och 
naturvårdsidan. Det är ingen skillnad på 
jobbet i sig, men flera av de intervjuade 
säger ändå att man tar sig besväret med 
att ”omformulera eller identifiera” det 
man arbetat med tidigare till ekosystem-
tjänster. Någon sorts fördel upplever man 
ändå att det finns. Eller kan det också 
vara så helt enkelt att just nu är det detta 
begrepp som gäller och då använder man sig av det. Denna ompaketering gör nytta 
i kommunikationen till ”nästa led” säger en tjänsteman från länsstyrelsen. 
Ekosystemtjänstbegreppet och att ”förstå sättet att dela in” dessa ger ett verktyg 

”…genom att förstå ekosystemsättet, och 

förstå sättet att dela in så får man ett verktyg 

för att kunna kommunicera det vidare i nästa 

led när vi lämnar ifrån oss underlaget.”  

[länsstyrelse] 

”…så vi har fått en väldig acceptans från 

våra hyresgäster och boende i närheten av 

de här bikuporna, de är väldigt positiva.”  

[privat företag] 
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för att kunna kommunicera när man lämnar ifrån sig ett beslutsunderlag. Begreppet 
upplevs skapa en bättre förståelse och fungera som ett pedagogiskt verktyg.  

4.7.2. Pedagogiskt – visar värden och nyttor på ett nytt sätt 
Vad som återkommer i intervjuerna som fördelar är att ekosystemtjänstbegreppet 
på ett nytt sätt visar de värden och nyttor som finns i naturen. Detta lyfts fram som 
ett ”viktigt komplement” i till exempel 
kommunikationen mellan miljötjänste-
män och politikerna i en kommun så ”att 
politikerna förstår mer att här finns 
värden”. 

Det hjälper också till att förklara när en 
förlust av natur kan kompenseras och när 
inte. Vilka värden vi tillmäter ekosystem-
tjänster är ju be-roende av efterfrågan vid 
just en tid och plats och det lyfter värde-
ring av ekosystemtjänster fram. Det bety-
der att natur inte kan kompense-ras när, 
var och hur som helst.  

De vi intervjuat säger att ekosystem-
tjänstbeskrivningar ger bättre argument, 
jämfört med tidigare, till vad som är viktigt och varför. Begreppet är mer 
”heltäckande” och ”täcker in många perspektiv” och ”ger bra argument för varför 
man ska ta hand om naturen”. Det är ett sätt att sammanfatta och kommunicera 
och lyfta fram alla de olika funktioner 
som finns i naturen. Det sätter in natur-
vårdens roll i samhället på ett mer tydligt 
sätt det vill säga att naturvården inte bara 
är ett hinder utan också en tillgång för 
samhället.  

Hela spektrumet av naturens värden kan 
föras fram med ekosystemtjänstegreppet 
jämfört med ett underlag som till exem-
pel bara visar hur sällsynt en art är förs 
fram som en synpunkt. Tidigare citat här 
visar dock att annan person ser artbeskriv-
ningar som viktiga i relation till just 
biologisk mångfald. Att naturens värden 
synliggörs innebär också att det blir lättare att visa på områden där värdena 
”raderats ut” och där insatser behövs för att förbättra ekosystemtjänsterna. De 
många olika perspektiven som finns i ekosystemtjänstanalyserna ger grund för att 

”Därför att ett tag så trodde vissa politiker ... 

"Nu kan vi bygga vad vi vill, om vi tar bort 

500 träd så planterar vi bara 500 nya så har 

vi balanserat det". Vid det tillfället så gick jag 

upp i nämnden och visade alla de aspekter 

som man inte kan balansera. Om man har 

ett platsbundet värde så kan du inte tro att 

du ska återskapa det värdet någon 

annanstans. Ett kärr till exempel, med 

mängder av växter. Det kan man inte bara 

flytta på. Och så har man en historisk 

aspekt.”  

[kommun] 

”Ofta upplevs det, att naturvården är ett 

hinder och inte något som skapar värden för 

samhället.”  

[länsstyrelse] 

”…att komma bort från naturvärdes-

inventering, att man kollar hur sällsynt något 

är. Att ha en mer funktionell ansats, att 

naturen vi har, har ett värde. Det är det 

absolut viktigaste.”  

[kommun] 
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visa att just en specifik geografisk plats har många olika värden och nyttor. Det är 
”smart” att ta vara på alla de nyttor, inklusive de gröna, som finns på en plats.  

Ett par av de intervjuade såg att en mer 
”effektiv” markanvändning kan motiveras 
och uppnås genom att fler värden och 
nyttor synliggörs. Genom att använda 
ekosystemtjänstbegreppet så kan man 
tydliggöra de olika värden som finns och 
uppnå multifunktionalitet i markanvänd-
ningen. En ”vatten-fördröjande yta” kan 
till exempel också fungera för rekreation 
med rätt åtgärder som att bygga till 
exempel spänger för besökare att gå på. 
”Vi ska inte ha ytor som bara används till 
en sak” som en person uttryckte det.  

Det viktiga med ekosystemtjänst-
begreppet är också att det bidrar till att se många fler av de värden som vi är 
beroende av och som har varit svårt att lyfta fram med tidigare angreppssätt och 
begrepp. Ekosystemtjänstanalyserlyfter 
fram de värderingar och prioriteringar 
som alltid görs av planerare och besluts-
fattare – men som oftast är osynliga och 
outtalade.  

Naturens nyttor och värden lyfts 
fram tydligare – det framgår tydligt av 
intervjuerna. Det är framför allt att den 
explicita nyttan för människor och samhällen framgår som utgör den stora fördelen 
med ekosystemtjänster. Detta framför flera av de intervjuade på en mängd olika 
sätt. 

4.7.3. Visar nyttan för människan på ett tydligt sätt 
Att visa mänsklighetens beroende av naturen det bidrar ekosystemtjänster till på ett 
tydligt sätt. Begreppet lyfter fram sambandet mellan människa och natur. Det 
bidrar till att man tänker efter varför man ska visa hänsyn. Att vi är beroende av 
miljön ”det är något vi har vetat om” men det har upplevts som något ”teoretiskt”. 
Ekosystemtjänstbegreppet hjälper till att 
beskriva detta beroende på ett smartare 
sätt – att naturen också finns för 
”människans skull” på ett mycket konkret 
vis. Då blir det lättare att få politisk 
förståelse och acceptans för vikten av 
gröna beslut.  

”… det är oftast bebyggda miljöer, där man 

helt enkelt har raderat ut naturens värden. 

De ytorna uppmanar vi genom den här 

planen kommunen att ta hand om genom att 

investera i.”  

[konsult] 

”Och alla de här sakerna, säger man och 

tittar på den, de gör ju nytta. Och de kan 

göra det på samma plats till och med. Vad 

smart!”  

[kommun]  

”De som står på backen, kommuner och 

länsstyrelser och så där… Att de i stort sett 

redan gör värderingar av ekosystemtjänster, 

men de gör det inte explicit och de ser inte 

alla ekosystemtjänster, de kanske ser en.”  

[konsult] 

”Jag tror ekosystemtjänster är ett väldigt 

smart begrepp. Och så är det ju det här ”för 

människans skull… och då blir det lättare för 

politikerna att känna att ”jaja, det blir nog bra 

det här”  

[kommun] 
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Ekosystemtjänstbegreppet har ju på senare tid kritiserats för att kommersialisera 
och förtingliga naturen just för dess upplevda koppling till ekonomiska begrepp 
och marknadstänkande. Just den kopplingen upplevs dock som en tydlig fördel av 
en person som sitter på näringslivsavdelningen i en kommun. Personen uttrycker 
det som att ”ekosystem-tjänster har alltid en mottagare, det är alltid någon som 
konsumerar upplevelsen eller maten”. Skillnaden mellan att prata om naturvärden 
och ekosystemtjänster är stor ur en ekonoms perspektiv. Hen uttrycker det som att 
en tjänst kan man koppla till ekonomi, 
marknadsföring med mer men det kan 
man inte kan göra med ”värden”.  

Många verktyg inom miljö- och natur-
vård visar inte tydligt hur negativa 
förändringar i miljö och natur direkt eller 
indirekt påverkar människor och sam-
hällen. Påverkan på människan upplevs 
bli mer explicit genom ekosystemtjänstanalyser jämfört med tidigare. En person 
uttrycker det som att ”det ekosystemen genererar av naturens värden” och 
kopplingen ”till hur det påverkar människor direkt eller indirekt” har ”man väl 
gjort i vissa fall, men inte lika explicit”. 

Det mer explicita sättet att uttrycka nyttorna för människan och därmed att synlig-
göra eventuella konsekvenser på nyttorna framgår av ett exempel om skogen. Förr 
kallades alla funktioner utöver timmervärdet för ”non-timber value” det vill säga 
timmervärdet var det väsentliga. En person säger att idag, med hjälp av ekosystem-
tjänstbegreppet, så säger vi istället: ”Det 
är skogspromenader, svamp-plockning, 
att titta på djur, att det bidrar med att ta 
upp koldioxid och så vidare.” Genom att 
kunna benämna och hantera olika sorters 
värden mer explicit och likvärdigt så 
”kan man jämföra på ett annat sätt” än 
vad som var möjligt tidigare.  

Man framför också att ekosystemtjänst-
begreppets fokus på nyttor för människan 
vänder på tidigare begrepp och uppfatt-
ningar. Miljöfrågan omdefinieras till att 
handla om något positivt, att naturen 
”faktiskt skapar någonting” och genom att kunna tala om ”värden” så blir natur- 
och miljöfrågan ”helt plötsligt intressant på ett annat sätt”. Natur och miljöfrågor 
förknippas inte bara med ”domedagsprofetior om att vi håller på att förstöra vår 
planet”. De skillnader som upplevs med ekosystemtjänstbegreppet och som vi 
återgivit ovan ser också ut att överbrygga gränser mellan sektorer och professioner.  

”Värden i sig är ingenting som man kan 

marknadsföra eller skapa en ekonomi kring 

eller så… Medan en tjänst är något som 

man kan göra någonting med på ett annat 

sätt.”  

[kommun] 

”…det [ekosystemtjänst-begreppet] vänder 

på begreppen och börjar prata värden, 

nyttor, att det faktiskt skapar någonting.”  

[konsult] 

”…det finns inte bara det här negativa att 

minska miljö-påverkan…,det får man inte 

glömma. Det är inte bara de här 

domedagsprofetiorna om att vi håller på att 

förstöra vår planet.”  

[privat företag] 
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4.7.4. Överbrygger gränser och är samlande – systemsyn 
De intervjuade berättar att ekosystemtjänstbegreppet överbrygger de gränser som 
man upplever finns mellan natur- och miljövård och andra sektorer. Man tänker 
och diskutera på ett nytt sätt och tillsam-
mans. Folk med olika bakgrund kan 
samlas och diskutera gemensamt. 
Ekosystemtjänstbegreppet är inklude-
rande och det berör alla. Begreppet 
överbrygger yrkesgränser och alla kan 
känna sig berörda. Eftersom ekosystem-
tjänstbegreppet är nytt är det inte belastat 
med gamla och låsande föreställningar – 
ett nytt begrepp ger utrymme för fler och 
nya perspektiv. Även om fler inte ser 
begreppet som nytt i sak så ser det ut att 
fungera bättre än tidigare begrepp i 
kommunikationen med aktörer som inte 
är så insatta i natur- och miljövård. Så 
även om man arbetat med ”gröna frågor i planering och MKB” så bidrar 
ekosystemtjänstbegreppet till bra kommunikation genom att sätta ”andra etiketter” 
på frågorna.  

Begrepp som kan samla fler och som överbrygger tidigare existerande gränser 
skapar ett gemensamt intresse. Man får en gemensam och konkret angelägenhet att 
samlas kring. En person lyfter fram att ekosystemtjänstbegreppet bidrar till en 
systemsyn och att det är viktigt – aktörer 
som förstår att de är beroende av de 
tjänster som finns i samma naturliga 
system får anledning att samarbeta.   

Men det är viktigt i arbetet med 
ekosystemtjänstbegreppet att också 
relatera det till hållbar utveckling. De 
båda begreppen tillsammans är det som 
bidrar till en helhetssyn och ett system-
perspektiv framförs av en person. Poängen är att ekosystemtjänstbegreppet inte 
ersätter perspektiv som hållbar utveckling utan att det utvecklar och lägger till. En 
person uttrycker att hållbar utveckling som koncept behövs som ingång i företagets 
arbete för att få till stånd ett systemperspektiv. Systemsynen anser hen bidrar till 
gränsöverskridande samverkan internt på företaget och med externa intressenter. 
Hen säger att ”det är att gå igenom hållbarheten för då blir det också självklart för 
dem som arbetar på företaget, att ja visst ska vi ha ett hållbart företag”. 

”… många kommunala underlag är väldigt 

ämnesstyrda, om man gör en grönplan så 

gör man naturvärden … och kanske man gör 

en vattenplan, buller, trafik, sociala värden ... 

Men ekosystemtjänster går mer på tvärs 

över de här pipelinesen, stuprörstänkandet.”  

[konsult] 

”Ett nytt begrepp är rätt så öppet, fler kan ta 

det till sig. Det är inte så yrkesinriktat. 

Ekosystemtjänster, det är för vår egen skull, 

många kan känna sig berörda av det 

begreppet, så det är inkluderande.”  

[kommun] 

”..Det känns som att man når ut bland en 

annan typ av människor än tidigare, som 

kanske inte varit lika insatta i de här 

frågorna.”  

[konsult] 
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En annan person på en länsstyrelse anser 
att ett viktigt bidrag från arbetet med 
ekosystemtjänster är att det ökar förut-
sättningarna att bygga samhällen ”så att 
de blir hållbara på sikt också, inte bara 
från år till år”. 

I arbetet för en hållbar framtid så upp-
lever de vi intervjuat att ekosystemtjänst-
begreppet och ekosystemtjänstanalyser är 
nya och användbara verktyg och det 
beskriver vi mer om i nästa avsnitt. 

4.7.5. Ett nytt verktyg 
På vilket sätt som ekosystemtjänster är ett nytt verktyg i arbetet med att visa på 
naturens värden och konsekvenserna på dem har vi ovan delvis beskrivit till 
exempel att det bidrar till gräns-överskridande samarbeten. Här visar vi ytterligare 
exempel på hur de vi intervjuat erfarit att ekosystemtjänstbegreppet gör skillnad. 
En konsult berättar att en kommunal tjänsteman som de utförde en ekosystem-
tjänstanalys för uttryckte nyttan mycket tydligt. Det gällde en situation där 
kommunens översiktsplan målar upp att jordbruksmark ska bebyggas trots att 
kommunen har som mål att bevara jordbruksmark. I valet mellan målet att bygga ut 
staden eller bevara jordbruksmarken så 
har utbyggnaden av staden fått komma 
först. Genom ekosystemtjänstanalysen är 
det nu dock möjligt att tydligt visa vad 
som går förlorat när jordbruksmarken 
bebyggs. Konsulten berättar att den 
kommunala tjänstemannen inte har haft de verktygen tidigare. Från en person i en 
annan kommun hör vi samma sak det vill säga att ekosystemtjänstanalyser hjälper 
till att visa och värdera andra värden och intressen i förhållande till exploaterings-
intressen.  

Den senaste utvecklingen inom ”planerings-Sverige” och med nya ”nätverks- och 
platsanalyser” samt ekosystemtjänstanalyser kan ses som ”ett språng”. Nu kan 
underlag för till exempel grönplaner tas fram som är mycket mer precist och 
”starkare” jämfört med för bara fem år sedan säger en konsult. Det är material som 
kan på ett nytt sätt matchas med till exempel exploateringsplaner och på så sätt ge 
mindre utrymme för tyckande.  

En konsult beskriver att nyttan av firmans grund-läggande kartläggning av 
ekosystemtjänster har upplevts som stor för den kommun som gjorde beställningen. 
Kartläggningen har gjorts av ett område som ska exploateras. Politikerna har varit 
aktivt inblandade i det första arbetet som sedan gav grund för en mer omfattande 
kartläggning av ekosystemtjänster i hela kommunen. Konsulten är medveten om att 

”Nu kan vi visa på hur mycket det här är värt 

och hur mycket vi förstör om vi gör det här. 

Han hade inte haft verktygen tidigare.”  

[Konsult om kommunal tjänsteman] 

”…Du kan titta på företaget som sådant som 

ligger i ett system, och det företaget har ju 

grannar som också påverkar systemet. Om 

man tar till exempel vatten, som de 

identifierade som en kritisk ekosystemtjänst. 

Då började de diskutera med sina grannar, 

och nu hade de en väldigt gemensam och 

konkret uppgift. Vad finns det för risker och 

möjligheter? Så både externt och internt så 

gav det väldigt mycket fördelar.” 

[privat företag] 
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det har varit kostsamt för kommunen med kartläggningen men att kommunen har 
uttryckt att nyttan är stor för bland annat arbetet med översikts-planen. Nyttan 
består till exempel av att kunna motivera 
olika åtgärder.   

Hur en ekosystemtjänstanalys kan vara 
nyttig för att identifiera en kritisk miljö-
faktor för ett privat företag framförs 
också. Ett specifikt exempel var det 
ökade medvetandet om just det här 
företagets beroende av vatten. Resultatet 
av analysen användes i detta fall av 
företaget för att revidera miljöledningssystemet. Miljöledningssystemet är 
integrerat med systemen för kvalitet och säkerhet vilket medförde att hela 
företagets ledningssystem blev mer komplett och förbättrat.  

I ett annat privat företag har man kombinerat ekosystemtjänstperspektivet och 
principerna i Det Naturliga Steget som grund för utveckling av ett förvaltnings-
system med poängsättning. Systemet har dels skapat en grund för prioritering 
mellan insatser vilket man inte hade förut. Dels har det blivit ett verktyg som är 
gemensamt för alla i företaget (även underkonsulter). Det innebär att ytorna som 
företaget förvaltar kan skötas ”eller förädlas” på ett liknande och bättre sätt jämfört 
med tidigare. I detta företag har man dock från ledningens sida valt att arbeta med 
ett ekosystemtjänstperspektiv men inte 
att använda begreppet ekosystemtjänst. 
Detta återkommer vi till senare när det 
gäller utmaningar med begreppet.  

Förvaltningssystemet och ekosystem-
tjänstperspektivet tillsammans med 
principer från Det Naturliga Steget har lett till att det skapas något gemensamt att 
förhålla sig till i hela företaget och någonting att prata om ”som alla förstår”. I 
ovanstående fall handlar det om ett omfattande verktyg med ett poängsystem och 
där man upplever att ställningstagandena blir enklare när det finns siffror att ta 
ställning till - ”nu kan de ta ställning till 
58 eller 59, det är väldigt enkelt”. 

Fördelen med ekosystemtjänstanalyser 
som på något sätt kvantifierar natur-
värden lyfts fram av en konsult. Förut 
sattes ofta en ”nolla på naturen” och man 
hade beskrivningar som inte gick att 
jämföra med andra sektorers beskriv-
ningar som bygger på ”hårda siffror”. 

”…Det blir ett underlag som man kan ställa 

mot exploateringsplaner, och man kan peka 

på att det antagligen kommer att ha de här 

konsekvenserna. Det blir kvantitativt, så det 

lämnar mycket mindre utrymme för 

tyckande. Man kan peka på konsekvenser.”  

[konsult] 

 

”Det har varit en ojämn match, kan man 

säga. Nu kan man då, när det behövs sätta 

de här hårda siffrorna på båda, så att det blir 

samma verktyg och muskler. Även om det är 

svårt, men bra utredningar visa på osäker-

heter på båda sidor.”  

[konsult] 

”Vi har fått en länk från [de på marken] ändå 

upp till ledningsgruppen … Så vi har ju fått 

någonting att prata om som alla förstår.”  

[privat företag] 
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Med hjälp av kvantitativa ekosystemtjänstanalyser så kan underlaget på natursidan 
bättre ”matchas” med annat underlagsmaterial. Då blir matchen mellan olika 
sektorer inte lika ”ojämn”.  

Det flera lyfter fram, från såväl den kommunala som privata sidan, är att arbetet 
med ekosystemtjänster är ett komplement det vill säga att det inte ersätter andra 
metoder eller perspektiv. Det gäller till 
exempel kopplingen mellan ekosystem-
tjänster och begreppen ekosystem, 
resiliens och biologisk mångfald. Det är 
viktigt att inte bara se på vad man som 
företag får ut av tjänster från naturen. En 
person säger att det gäller att också fråga 
sig hur resilient ekosystemet är som 
bidrar med tjänsterna. En annan person 
lyfter fram att det är viktigt att belysa 
artrikedom ”som ett komplement till 
ekosystemtjänster” i lägen där det är 
viktigt att uppmärksamma att ”naturen 
har ett värde i sig”. Hen frågar sig om vi alltid har rättighet att ta ut naturens nytta 
för människan. Det hen lyfter fram är således att de olika begrepp och metoder som 
vi arbetar med inte kan frikopplas från etiska ställningstaganden. En annan person 
lyfter fram just faran med ett så starkt antropocentriskt perspektiv, men att det inte 
behöver vara ett problem om ekosystemtjänstperspektivet används just som ett 
komplement till andra begrepp och metoder.  

4.7.6. Nytändning i miljöarbetet 
Det handlar inte bara om att skapa 
motivation för arbetet med ekosystem-
tjänster. själv arbetet med ekosystem-
tjänster skapar i sig motivation eller till 
och med ”nytändning” i miljöarbetet. Det 
fick vi höra från en intervjuad på ett 
privat företag. Det är dock ett återkom-
mande fenomen med nya miljöpolitiska 
begrepp som försöker ”tända” miljö-
arbetet på nytt. En intervjuad på en 
nationell myndighet ser att nya ”försök” kanske sker vart 10-15 år. En annan 
person från en kommun anser att arbetet med ekosystemtjänster får stöd genom att 
det finns stort politiskt stöd från internationellt och nationellt håll, från Förenta 
Nationerna, Europeiska Unionen, från den svenska regeringen och genom 
Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att synliggöra ekosystemtjänster. Då anser hen 
att arbetet får ”en helt annan status i den kommunala verksamheten”.  

”..Vi tittar bara på vad som är bra för 

människan. När det gäller biologisk 

mångfald så kan man missa rätt mycket av 

de värdena. Det diskuteras mycket om vilka 

risker det finns med att jobba med ett 

antropocentriskt synsätt. Jag ser det inte 

som ett problem, jag ser det som ett 

komplement till andra redskap som vi redan 

jobbar med.”  

[kommun] 

”…att de här nya begreppen, som ekosystem-

tjänster, resiliens och så vidare. Efter att ha 

pratat med företagen i 4-5 år så har det gett 

dels en nytändning, ett upp-vaknande, att 

det här är ett annat sätt att se på miljön, ett 

nymedvetande, som är intressant. Som kan 

vara effektivt och motiverande.”  

[privat företag] 
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4.8. Utvecklingsbehov och oklarheter 
Som vi sett från de erfarenheter som speglats ovan så finns många goda praktiska 
erfarenheter av ekosystemtjänstbegreppet och ekosystemtjänstanalyser. Det finns 
dock också tydliga utvecklingsbehov och stora frågetecken. Här återger vi ett antal 
av de utvecklingsbehov och problem som de intervjuade lyfter fram. En del 
överlappar med punkter vi har tagit upp tidigare och en del är nya. 

4.8.1. Intressant begrepp – men hur sätta det i verket? 
Hur ekosystemtjänster kan definieras och delas in kan ske på olika sätt och det har 
vi visat att det kan upplevas som ett första hinder att komma igång. Vilket sätt är 
”bäst” eller rätt i respektive sammanhang 
frågan man sig? För att kunna bestämma 
det behöver man tillgång till expertis som 
har överblick eller att man själv skaffar 
sig denna genom inläsning. Sedan gäller 
det att få till konkretion av begreppet i 
det sammanhang som det ska tillämpas i. 
Det kräver en insats som man kanske inte 
alltid får sanktionerat att ta tid och 
resurser till. I den tidigare beskrivningen 
här framgår att det krävs en hel del 
inläsning för att komma igång. Att sedan hitta konkretionen och de praktiska 
redskapen kan bli ett hinder. I en kommun uttrycker man det som att man än så 
länge är ”ganska teoretiska” och att man letar efter redskap för att arbeta med 
begreppet.  

4.8.2. Behov och metodbegränsningar är en kritisk fråga 
Tidigare här har vi tagit upp frågan om relationen mellan beställare av ekosystem-
tjänstanalyser (oftast kommuner men också företag) och genomförare av analy-
serna (miljökonsulter, forskare). I det här läget när utvecklingen av ekosystem-
tjänstarbetet är i en tidig fas så är alla parter prövande och i vissa fall famlande. 
Konsulterna vi intervjuat upplever att 
intresset för analyser är stort och att det 
idag finns en stor konkurrens. Eko-
systemtjänstanalyser av olika sorter är en 
ny och växande marknad för konsulterna. 
Detta läge har såväl positiva som 
negativa konsekvenser för hur arbetet 
med ekosystemtjänstanalyser utvecklas 
när det gäller metodutveckling, 
användbarhet och kvalitet.  

Konsulterna upplever i nuläget att beställare av analyser bara vagt och översiktligt 
kan formulera vad de vill ha. Det försvårar förstås både för konsulten att åstad-
komma relevanta analyser och för beställaren att få något som är användbart och av 

”.. jag tror att de flesta accepterar begreppet 

som sådant, men sedan så vet de kanske 

inte så mycket om vad det innebär. Det 

svåra blir när vi kommer ner till konkreta 

frågor. Än så länge så är vi ganska 

teoretiska, och letar redskap helt enkelt för 

att jobba med dem.”  

[kommun] 

”..Det gör att många uppdrag [om 

ekosystemtjänstanalyser] är svåra att svara 

på, de vill ha guld och gröna skogar och 

helst ha det gjort till torsdag. Då gäller det att 

hitta vad det är som de egentligen vill ha, 

men jag upplever att det i många lägen är 

anbud som är väldigt simpla som går hem.”  

[konsult] 
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god kvalitet. Beställarna å sin sida upplever ofta att de inte har tid att skaffa sig 
tillräcklig överblick om arbetet med ekosystemtjänster. De lämnar i vissa fall över 
ansvaret till konsulterna att ha den 
överblicken. 

Då har vi tidigare visat att det inte heller 
för alla konsulter finns tid och resurser 
för omfattande inläsning eller utveck-
lingsprojekt. Vissa har dock den 
möjligheten – läget för konsultföretag verkar variera här. Det uttrycks också från 
kommuner att man inte vet hur mycket konsulterna har på fötterna för sina 
analyser. Hur mycket kan man lita på den produkt man får? I en kommun uttryckte 
man tydligt sitt missnöje med att konsultens underlag för en ekonomisk värdering 
av ekosystemtjänsterna i ett område var alldeles för magert - i relation till antalet 
studier som värdet byggde på och för att värderingen måste anpassas till platsen. 
Senare här tar vi dock upp hur arbetskrävande det är att få fram platsspecifika data 
för en värdering av eko-systemtjänster 
och att när man arbetar inter-nationellt 
med liknande värderingsstudier så 
använder man sig av schablondata. Det 
ska naturligtvis vara schabloner som är 
rimliga. Och här behövs utvecklings-
arbete och fler studier för att få fram bra 
schabloner som fungerar för svenska 
förhållanden.  

Det är svårt att beställa när man inte riktigt vet vad en ekosystemtjänstanalys är – 
hur den görs och hur den kan användas eller till vad. Det är svårt att vara konsult 
eller forskare när man får en beställning som är vag eller som inte passar till de 
metoder som finns. En konsult beskriver just en sådan situation. Metoden hen 
brukar använda utgår ifrån ett utgångsläge och några alternativa scenarier för 
utvecklingen. Utifrån dessa så ser man 
sedan på hur värdet hos tjänsterna 
kommer att påverkas och det ger ett 
underlag för att välja det alternativ som 
är bäst. Kommunen hade dock behov att 
få svar på en annan fråga – hur ska vi 
utveckla det här området för att göra 
minst skada, vad ska vi spara, vad är 
viktigt. Det fanns heller inte några 
alternativ att studera. Att svara på kommunens fråga säger konsulten ”är svårare 
och kräver mycket mer resurser”. En annan konsult uttrycker tydligt vad hen 
behöver veta för att kunna producera en bra produkt. Kommunen behöver kunna 
uttrycka sina behov och låta konsulten komma in i ett tidigt skede så att arbetet kan 
utformas för alla parters bästa. Kommunen behöver till exempel tydligt kunna 

”..de här konsultfirmorna måste läsa in sig 

på det här nu så att de kan det här. För det 

här kan ju inte vi göra på en kommun. Vi har 

ju inte den möjligheten.”  

[kommun] 

”Sedan är det ju svårt, jag vet, för att det är 

olika när du hamnar på en ny våtmark, så är 

det olika variabler som spelar roll. Upp i 

norra Sverige betyder det en sak, och i södra 

en annan, och så vidare.… och då tycker jag 

att konsulterna har för lite på fötterna.”  

[kommun] 

”Jag kan se, utifrån min kunskapspåse, att 

jaha, det är det här som de vill ha. Då kan 

jag se en koppling som de inte kan se själva, 

gentemot andra metoder eller andra forskare 

i andra länder och så vidare.”  

[konsult] 
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beskriva hur en kommunal planeringsprocess ser ut och vilken roll en arkitekt har. 
Om beställaren kan beskriva på ett bra sätt det sammanhang som ekosystem-
tjänstanalysen ska ingå i och vilka frågor man behöver svar på då kan konsulten 
utifrån sina kunskaper göra en bra insats.  

Det är idag ännu inte helt klart när och hur eko-systemtjänstanalyser fungerar som 
bra besluts-underlag i olika fall. Det behövs fler erfarenheter av hur det fungerat i 
praktiken för att vi ska kunna svara på 
den frågan. Detta är inte lätt att veta för 
vare sig beställare eller genomförare 
eftersom idag kan kartläggningar av 
ekosystemtjänster se olika ut till sitt 
innehåll. 

Relationen och kommunikationen mellan 
beställare-genomförare är viktig för att 
skapa relevanta analyser och relevanta 
förväntningar på analysen. Beställare 
måste vara kunniga i att beskriva sina 
behov och de planerings- och besluts-
processer som analysen ska ingå i. 
Konsulterna måste kunna redogöra för 
begränsningarna i de analyser och 
metoder som finns idag. Flera konsulter och kommunföreträdare förstår att vi just 
nu befinner oss i en utvecklingsfas som vi måste ta oss igenom. Relevant och god 
kvalitet på ekosystemtjänstanalyser är självklart viktiga mål för beställare och 
utförare av analyserna. Vari den goda kvalitén består är inte självklart idag men det 
står helt klart att det kan kräva mycket arbete, åtminstone inledningsvis.  

4.8.3. God kvalitet och mycket arbete inledningsvis 
Ekosystemtjänstanalyser blir ofta en avvägning mellan god vetenskaplig kvalitet 
och anpassning till beställarens behov och resurser. Detta är en besvärlig men 
viktig avvägning ur konsulternas pers-
pektiv. För vissa analyser, till exempel 
vid analys av vattenavrinning och 
höjddata, så säger en konsult att man får 
”göra mycket handpåläggning sedan och 
gå igenom alla områden och kolla vad 
datorn räknat ut”. När särskilda utred-
ningar behövs för att få fram korrekta 
data då kan arbetet bli tids-krävande och 
kostsamt. Det blir en avvägning för konsulten att hitta en lagom nivå så att det blir 
korrekt vetenskapligt och till nytta för beställaren. Det kan vara svårt att 
åstadkomma detta.  

”..vad behöver en kartläggning innehålla 

egentligen för att vara ett bra 

beslutsunderlag? De kartläggningar som 

finns har varit väldigt varierande.”  

[konsult] 

”.. vi är i en fas där det måste göras ett antal 

projekt, och så kommer det att växa fram en 

förståelse för vad man får för en viss slant. 

Vilken nytta man har av det man får, och 

vilket värde det har egentligen.”  

[konsult] 

”Att försöka hitta en lagom nivå så att man 

kan kartlägga att det är korrekt vetenskapligt 

men utan att det blir för dyrt och att det ska 

uppfylla de nyttorna som kunden behöver för 

att kunna ta sina beslut. Det är svårt.”  

[Konsult] 
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I en tidig utvecklingsfas, det vill säga när arbetssätt och metoder är under ut-
veckling, så går det åt mer tid för att genomföra ekosystemtjänstanalyserna. När 
utvecklingen kommit längre och det tagits fram enklare och eventuellt mer 
standardiserade metoder för kartering och värdering så kan kostnader, tidsåtgång 
och relevans för beställaren stegvis öka. Detta tar vi upp senare här men först några 
åsikter om och erfarenheter av kvantifiering och monetär värdering av ekosystem-
tjänster. 

4.8.4. Kvantifiering och monetär värdering 
Steget kan vara långt från att anse att ekosystemtjänstbegreppet är teoretiskt 
intressant till att kvantifiera tjänsterna. På en länsstyrelse berättar en person att 
redan 2008 hade hen en föredragning om begreppet och alla förstod teorin och 
begreppet och tyckte det var ”jättebra”. Men när det sedan gällde att börja räkna då 
blev det svårt och hen säger 2015 att ”det är där vi inte kommer någon vart.” 

En oro för att siffror kan få eget liv och att ingen läser den text som hör till har vi 
refererat till tidigare. Vidare har vi lyft fram frågan om vem som kan ha nytta av en 
värdering till exempel av en våtmark som ska exploateras. Vad innebär det att veta 
en tjänsts värde i kronor och ören? Vem är det som ska betala den summa man 
kommer fram till? Det framförs också 
oro över vilka värden man faktiskt kan 
kvantifiera och att kvantifiering för 
vissa ekosystemtjänster kan bli för 
”fyrkantigt”. En person resonerar om 
detta och anser att det är rimligt att kunna 
säga hur mycket värdet är av den fisk 
som man fångar. Men att det måste vara 
så mycket svårare att sätta pris på 
ekosystemtjänsten att kunna fånga sin 
egen fisk. Och hur svårt måste det inte vara att prissätta att man kan fånga fisk i 
samma bäck om 100 år? Hur prissätter man det? Samma person uttrycker oro när 
liknande monetära värderingar av ekosystemtjänster ligger i ena vågskålen och 
värdet av en exploatering i den andra.  

Samtidigt har andra här uttryckt att just siffervärdena skapar bättre möjligheter att 
jämföra mellan olika alternativ. Men det blir en avvägning mellan den generella 
nyttan och när kvantifiering och monetär värdering är relevanta i praktiken i olika 
ärenden. I den utvecklingsfas vi är i Sverige så är det inte lätt att bedöma när så är 
fallet varken för enskilda beställare eller genomförare. Flera exempel lyfts fram på 
ekosystemtjänster som man undrar om de är ekonomiskt kvantifierbara. Det är till 
exempel vad pollinering är värt i mer fragmenterade miljöer, hur värdet av ett 
vardagslandskap kan kvantifieras, de sociala värdena i skog och hur skogen bidrar 
till att människor återhämtar sig från stress och håller sig friskare. 

”Den här bäcken är värd så här mycket, mot 

att vi då ska exploatera det här området och 

den här bäcken försvinner så att man tar 

bort vissa av de här ekosystemtjänsterna. 

När det ska läggas i olika vågskålar – där 

känner jag en oro.”  

[länsstyrelse] 
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En av konsulterna beskriver att det råder ”en strid om” att arbetet med ekosystem-
tjänster ska handla om att man sätter ett pris på miljön. Men det är tydligt i våra 
intervjuer och i exemplen senare här att praktiken i Sverige är mycket blandad. När 
det gäller exemplen på ekosystemtjänstanalyser i bilagan i denna rapport så är de 
analyser som ekonomiskt värderar ekosystemtjänster få. De flesta är karteringar 
med kvalitativa eller semikvantitativa bedömningar. Det framförs också i våra 
intervjuer att det är få i Sverige – 
konsulter och forskare – som arbetar med 
att utveckla metoder för monetär 
värdering av ekosystem-tjänster. En 
kommunföreträdare lyfter fram bristen på 
just svenska räkneexempel när det gäller 
ekosystemtjänster.  

Behovet av att bättre förstå hur ekonomiska värderingar görs lyfts också fram från 
bland annat kommunala företrädare. Det har visat sig i en av kommunerna att det 
inte har varit lätt att hänga med i konsultens beskrivning av metoden. Men även 
konsulter ser behov av större öppenhet och samarbete sinsemellan när det gäller 
ekonomisk värdering. Man upplever det 
ekonomer gör som en ”black box” och att 
det behövs mycket mer kommunikation 
mellan ekonomer och biologer.  

Sammanfattningsvis lyfter en konsult 
fram vilka komplexa frågor man försöker 
hantera när ekosystemtjänster ska värde-
ras och i arbetet med att förbättra ett 
ekosystem. Det gäller till exempel svårigheten att bedöma kopplingen mellan 
förändringar i ekosystemen och sedan hur tjänsterna kommer att förändras och hur 
det i sin tur påverkar något som påverkar människor. Detta arbete säger hen är 
komplext och kräver ”antaganden och gissningar”. 

4.8.5. Behov av schabloner och databaser 
Framför allt konsulterna men även andra intervjuade för fram behovet av nya data, 
schabloner och metodutveckling när det gäller ekosystemtjänstanalyser. Detta 
behov gäller olika typer av värderingar, men lyfts särskilt fram för ekonomiska 
värderingar. Dessa är arbetskrävande när det gäller att få fram platsspecifika data 
(bland annat genom intervjuer för att få fram lokala människors betalningsvilja) 
och blir därmed dyra vilket ofta kanske beställare av ekosystemtjänstanalyser anser 
att de inte kan bekosta. Internationellt arbetar man ofta med schablonsiffror och 
överföring av värden från ett område till ett annat för att minska behovet av 
platsspecifika data. Det finns också metoder som ska hjälpa till att anpassa data 
från en plats till en annan. Det gäller att veta vilken metod som fungerar bäst vid en 
specifik ekosystemtjänstanalys. En av konsulterna beskrivet ett svenskt exempel 
där man prövat hur väl användningen av schabloner fungerar jämfört med metoden 

”Men sedan så måste man ha exempel, och 

räkneexempel, och någon som har gjort de 

här uträkningarna tidigare, och det finns det 

ju ingenting av nästan.”  

[kommun] 

”...vad ekonomer gör är ganska mycket en 

black box. Om man inte är intresserad av 

ekonomisk värdering så får man inte veta det 

här. Jag känner att det måste bli mycket mer 

kommunikation mellan ekonomer och 

biologer.”  

[konsult] 
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för att platskorrigera. Jämfört med platsspecifika data så visade det sig i det här 
fallet att schablondata överensstämde bäst med resultatet från de platsspecifika 
undersökningarna. 

Några av de intervjuade poängterar att det finns behov av mer schablondata som 
passar specifikt för Sverige eftersom mycket av de data som finns kommer från 
andra länder. Det skulle behövas en svensk schablondatabas helt enkelt. Man 
efterfrågar också en databas över lyckade projekt och en databas för design-
komponenter som bidrar till ekosystemtjänster (som till exempel gröna tak, vad 
kostade åtgärden, vem utförde den). En konsult betonar att projektdatabasen inte 
bara ska vara ”en samling med information”. Det ska finnas bra sökfunktioner och 
uppgifter om man lyckades med projektet och varför, vad som var svårt, hur man 
prioriterade mellan ekosystemtjänster med mera. 

Idag är informationen om ekosystemtjänster och möjliga lösningar till nytta för 
tjänsterna, alltför utspridda, anser en konsult. Tillsammans skulle förslagen till ny 
information och databaser underlätta arbetet med analys av ekosystemtjänster och 
hjälpa planerare och beslutsfattare att se vad som är möjligt när det gäller att 
planera och bygga med ekosystemtjänster i åtanke. Hen lyfter fram att det behövs 
information om vad olika lösningar kostar och att informationen idag är utspridd 
”här och var” och att detta är en ”hämsko”. Hen säger att ”det gör att till exempel 
arkitekter och planerare inte vet vad som är möjligt. Så det finns inte i deras 
begreppsvärld”. En utökad tillgång på 
svenska schabloner skulle kunna snabba 
upp arbetet med att utveckla och använda 
värderingar av ekosystemtjänster – så att 
man inte måste börja från början varje 
gång.  

4.8.6. Behov av vägledningar och exempel 
Fler handböcker förs fram av några intervjuade – men för lite olika behov. Flera 
konstaterar att det finns mycket internationellt och engelskspråkigt material som 
man tagit del av. Det behövs dock handböcker på svenska betonar en person för att 
hen upplevt att flera tycker det är jobbigt 
att ta del av engelskspråkigt material. 
Detta ser personen som ett direkt 
”budskap att ta med till 
Naturvårdsverket”.  

Det efterfrågas också en handbok för be-
ställare av ekosystemtjänstanalyser. Men 
de intervjuade tänker också att det 
behöver finnas handböcker som är 
anpassade för olika sektorer och branscher 
samt är skrivna tillsammans med de 

”…så att man inte behöver börja från scratch 

hela tiden, att det finns någon form av 

schablon.”  

[nationell myndighet] 

”Ja, för beställare så vore det jättebra om det 

fanns en guide.”  

[Konsult] 

”Alltså jag skulle gärna vilja se att vi gör en 

sådan handbok för basindustrin men som 

sagt antingen om en myndighet gör det men 

då måste det vara i nära samarbete med 

industrin.”  

[privat företag] 
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aktörer som kan branschens frågor och 
organisation. Vad som är relevant att veta 
för respektive sektor kan variera och 
vidare behöver språkbruket och 
perspektiven i handböckerna vara 
menings-fulla för sektorn. En specifik 
kommentar gäller att handböckerna 
därför inte enbart kan skrivas av eller 
utifrån miljösektorns håll.   

Även mer exempel efterfrågas, specifikt sägs att det saknas goda svenska exempel. 
Men även exempel som gått snett kan vara lärorika och de behövs också. Ett 
exempel som lyfts fram från en kommun 
är till exempel hur man kan värdera 
tätortsnära skogar ur ett hälso- och 
klimatperspektiv. 

Man påpekar också att det är lätt att få 
förståelse för ekosystemtjänster som är 
kopplade till sådant som dagvatten-
hantering, klimat och buller. Men 
kulturella ekosystem-tjänster är svårare 
att få gehör för – särskilt i mindre kom-
muner anser en konsult. Det framförs 
också att det är mycket fokus på städer 
och deras omland. Man glömmer bort att 
städer också behöver landsbygdens 
ekosystemtjänster. I en kommun undrar 
man över om de forskare som arbetar med ekosystemtjänster har för lite koppling 
till landsbygden och jord- samt skogsbruk.  

4.8.7. Inplacering - lagstiftning, miljöpolitik 
Hur den svenska miljö- och planeringslagstiftningen hindrar eller hjälper till i 
ekosystemtjänstarbetet lyfter några konsulter fram som arbetar med kommunal 
planering och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). När lagstiftningen är otydlig 
eller oklar i relation till ekosystemtjänster så hittar man egna vägar för att få in 
dessa i till exempel behovsbedömningar av MKB. Då gör man som konsult ”en 
egen avgränsning och försöker att lägga mest tyngd på det som vi tycker är mest 
relevant”.  

När det gäller plan och bygglagen (PBL) så lyfter man också fram att det kan vara 
svårt att tillämpa ekosystemtjänstbegreppet på framför allt detaljplanenivå. En 
konsult anser att det är oklart vad man kan skriva om och kräva av ekosystem-
tjänster i detaljplaner och exploateringsavtal. Vidare säger konsulten att man inte 
får skriva in skötsel av naturmark i detaljplaner. Så ur denna konsults perspektiv 

”Det som inte får hända är att det här blir en 

fråga som läggs på och hanteras av en 

miljösamordnare eller hållbarhetsstrateg, 

utan att beställningen kommer från andra 

håll.”  

[konsult] 

 

”Tätortsnära skogar till exempel, att få siffror 

på vad de är värda, ur ett hälso- eller 

klimatperspektiv”  

[Kommun] 

”Det kanske är rätt prioriterat, att man väljer 

att analysera stadens ekosystemtjänster. Det 

är klart att man är längre från många tjänster 

i staden där, men utifrån min horisont, och 

med den bakgrund som jag har så är det 

trots allt landsbygdens ekosystemtjänster 

som sörjer behovet.”  

[kommun] 
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finns det mycket som behöver utvecklas i 
PBL och i relation till hur man ska få in 
ekosystemtjänster.  

Frågan om vad som är viktigt att reglera i 
PBL förs också fram – fasadfärg eller 
ekosystemtjänster? Och hur kan regering-
ens mål om snabbare planprocesser 
kombineras med att ta in en ny fråga som 
ekosystemtjänster? En person ser det som 
”frustrerande” att det som verkligen har 
betydelse, det vill säga ekosystemtjänster 
inte regleras i PBL men att fasadfärg gör 
det.  

Det är mycket som pågår och det tas 
många och samtidigt olika nya initiativ 
i relation till ekosystemtjänster i Sverige. En nationell myndighet lyfter fram att 
Sverige, enligt EUs strategi för biologisk mångfald ska ”senast 2014 kartlägga och 
bedöma tillståndet för ekosystem och 
ekosystemtjänster” och ”bedöma det 
ekonomiska värdet av sådana tjänster, 
och främja integreringen av dessa värden 
i redovisnings- och rapporteringssystem 
på EU-nivå och nationell nivå senast 
2020”.  

Men allt arbete med ekosystemtjänster är 
så utspritt och idag finns det inte någon 
nationell samordning av vad som ska 
rapporteras från Sverige inom ramen för 
EU:s strategi. Samma sak påpekades från 
Biosfärsområdet. Också i relation till 
arbetet med regionala handlingsplaner 
och grön infrastruktur nämndes svårig-
heter med överblick och rapportering. 
Samtidigt frågar sig den vi intervjuat på denna nationella myndighet om det 
faktiskt behövs en koordinering - ”det kanske blir jättebra om man låter alla 
blommor blomma”. Den vi intervjuat på en nationell myndighet lyfter också fram 
problem i relation till miljömålen. Ekosystemtjänster ska följas upp – men det finns 
inte indikatorer att använda. Så hur vet vi om det blir bättre eller sämre?  

4.8.8. För långt ifrån spaden – behov av pedagogik 
Själva begreppet ekosystemtjänst undviker en del. Det har vi återgivit tidigare här. 
Man undviker begreppet för att det upplevs för främmande i relation till verksam-

”…detaljplanenivå, det är då som det 

kommer till kritan vad man får för regler och 

inte och hur planen ska vara. Det är så 

mycket i avtal och markanvisningar och allt 

sådant där, hur ska man få in ekosystem-

tjänsterna där?”  

[konsult] 

”Och att vi i en detaljplan kan reglerar en sak 

som fasadfärg till exempel, men vi kan inte 

reglera någonting som verkligen har 

betydelse för en hållbar utveckling. Det kan 

ju vara frustrerande.”  

[konsult] 

”I förslaget som ligger nu så är det ganska 

öppet hur de ska göra [med grön 

infrastruktur och regionala handlingsplaner]. 

Säg då att alla länsstyrelser gör lite olika, 

och så ska man rapportera en nationell bild 

av det. Ja, det är jättesvårt.”  

[nationell myndighet] 

”…i vår uppföljning av miljökvalitetsmålen så 

finns det preciseringar som säger att alla 

ekosystemtjänster ska vara vidmakthållna, 

fast vi har inga indikatorer för det.”  

[nationell myndighet] 
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heten och den utbildning anställda har. Här tar vi fram några ytterligare erfaren-
heter av varför man undviker eller har svårt för begreppet. En synpunkt är att det är 
för teoretiskt, för mycket ”uppe i huvudet” och för långt ifrån det praktiska, ”att det 
är långt till spaden i marken, till 
praktiken”. En annan synpunkt är att 
begreppet upplevs som konstigt eller 
komplicerat – då får man byta ut det till 
andra liknande begrepp som till exempel 
”naturens gratistjänster”  

Genom att begreppet kan upplevas som 
komplicerat så framförs att det därför 
också kan vara ”exkluderande” i vissa 
fall. Tidigare här har vi beskrivit att man av respekt för alla inte alltid ska använda 
begrepp som ekosystemtjänster – det förra exemplet var från ett privat företag. Här 
är det en konsult som också för fram att 
ekosystemtjänstbegreppet kan vara 
exkluderande. Man för också fram det 
”torra” i begreppet, framför allt i relation 
till allmänheten, och att begreppet inte är 
”säljande”. 

För att skapa förståelse för vad eko-
systemtjänster är och för att kunna använda själva begreppet kan man behöva vara 
pedagogisk genom att börja med att beskriva vilka funktioner i naturen som är 
nyttor är för människan. Det kan handla om, säger en kommunal tjänsteman, att 
först mycket konkret berätta för de kommunala politikerna om till exempel hur stor 
andel av det vi äter är beroende av binas pollinering och vad naturen betyder för 
människans hälsa. Sedan kan man presentera att dessa nyttor är det man kallar för 
ekosystemtjänster. Med detta och tidigare exempel kan man konstatera att ibland är 
ekosystemtjänstbegreppet i sig ett pedagogiskt verktyg. Ibland är det inte 
pedagogiskt utan måste ges en annan språklig dräkt för att andemeningen i 
begreppet ska bli förståeligt och meningsfullt för dem som inte har ekosystemens 
funktioner och nyttor på sina fem fingrar. 

4.8.9. Överblick och erfarenhetsutbyte 
Kanske behöver tusen blommor blomma 
sades det från en nationell myndighet. 
Men det finns dock svårigheter med att 
mycket av utvecklingen av arbetet med 
ekosystemtjänster sker parallellt och inte 
alltid med utbyte av erfarenheter. Det 
efterfrågas att det borde utvecklas en 
större enhetlighet i metoder och hur man 

”…kan du inte alltid använda själva ordet, 

därför att folk tycker att det är ett konstigt ord 

och har svårt att förstå… Det har ju hjälpt till, 

men det är inte alltid som man använder det. 

Man kanske använder "naturens gratis-

tjänster", istället för ekosystemtjänster.”  

[kommun] 

”Nu täcker vi in biologer, natursiden och 

planerarsidan och också teknisk kompetens. 

Och de förstår ju detta, men för den breda 

allmänheten så tror jag att ekosystemtjänster 

är lite torrt, faktiskt.”  

[konsult] 

”Jag tycker att det är ett jättespännande 

begrepp, sedan så kanske man behöver 

jobba mer med kvalitetssäkring, att försöka 

få metoder som kanske blir mer spridda och 

samman-hålla. Nu känns det som att många 

jobbar på många olika håll med olika 

metoder.”  

[konsult] 
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arbetar samt också någon sorts kvalitetssäkring.   

Kommuner och privata företag utbyter 
erfarenheter och det gör även vissa 
konsulter som har specialiserat sig på till 
exempel ekonomisk värdering av 
ekosystemtjänster. Men det är inte lätt 
med erfarenhetsutbyte på en marknad där 
konkurrensen är stor vilket är fallet för 
olika miljökonsulter som arbetar med 
olika typer av ekosystemtjänstanalyser 
i Sverige idag. Åtminstone en konsult 
uttrycker behovet av kunskapsutbyte 
mellan konsultföretagen och deras ”egna 
metoder” för att komma framåt i metod-
utvecklingen.  

En relevant fråga i sammanhanget är hur 
olika ekosystemtjänstanalyserför skilda 
markområden och ur skilda sektors- och 
branschperspektiv kan relateras till 
varandra. Det hänger ihop med frågan om en mer samman-hållen metodik är 
möjlig att få fram och om det är önskvärt. Från ett privat företag lyfter man fram att 
det finns skillnader i synsätt mellan ”olika nivåer” som till exempel fastighetsägare 
och kommuner och att det bra ” om de iallafall inte motsäger varandra och i varje 
fall kan samspela”.  

4.8.10. Att koppla ihop nya och gamla begrepp 
När nya begrepp, metoder och arbetssätt introduceras så relateras dessa ofrån-
komligen till tidigare begrepp. Det gäller då att hitta hierarkier och relationer i de 
begreppssystem man jobbar med. Från en länsstyrelse frågar man sig till att börja 
med när ekosystemtjänstbegreppet är 
relevant att använda, i vilka processer 
och beslut och har det någon betydelse? 
Och är det verkligen ett nytt begrepp som 
behövs? Flera lyfter fram att 
ekosystemtjänstbegreppet bland andra 
begrepp, är ”distanserande”. Som 
exempel tar en konsult begreppet 
resiliens och att de istället brukar använda begreppet ”robust” och beskriva att 
biologisk mångfald ”är vår hemförsäkring”. Ytterligare ett sätt att koppla ihop 
begreppen är att säga att med fler ekosystemtjänster och att hantera 
markanvändningen mer hållbart så bidrar man till resiliensen. Ett annat exempel 
gäller så kallade spridningsanalyser, det vill säga vilka delar i landskapet som 
behöver bevaras för att bevara ekologiska samband och att de sambanden är viktiga 

”En utvecklingspotential är att olika 

konsultföretag använder sina egna 

metoder… det vore väldigt givande att ta del 

av andras metoder, för att mötas och komma 

fram till något. Vi vill ändå det bästa för 

landskapet och naturen och vill komma fram 

till den bästa metoden helt enkelt.”  

[konsult] 

”…att kommunen har en syn på ekosystem-

tjänster. En fastighetsägare har sin syn per 

fastighet. Det är två olika nivåer. Det är bra 

om de i alla fall inte motsäger varandra och i 

varje fall kan samspela.”  

[privat företag] 

”Det är väl mer att man beskriver att med fler 

ekosystemtjänster, och att man hanterar 

markanvändningen på ett hållbart sätt, så får 

man en bättre resiliens.”  

[konsult] 
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för resiliensen. Samtidigt säger en konsult att ”vi brukar väl kanske inte riktigt 
framhäva de begreppen”.  

Det är tydligt från intervjuerna att begreppet ekosystemtjänster inte ersätter utan 
kompletterar tidigare begrepp. En av konsulterna ovan säger att man får jobba på 
”flera nivåer”. Det är inte bara ekosystemtjänster som upplevs som ett besvärligt 
begrepp, även biologisk mångfald upplevs besvärligt och brett. Därför är det viktigt 
att arbeta med olika ansatser där till exempel ekosystemtjänstanalyser är ett av flera 
verktyg.  

Relationen mellan hållbar utveckling och ekosystemtjänster lyfts också fram. 
Ekosystemtjänster anges som en del av 
hållbar utveckling och som kompletterar 
hållbarhetsarbetet. Det betonar en 
intervjuad från ett privat företag det vill 
säga att ”ekosystemtjänster och resiliens 
de täcker ju inte hela hållbarheten”. 
Hållbar utveckling lyfts fram som det 
övergripande begreppet och att det är 
bättre att ”prata hållbarhet i en 
verksamhet snarare än att snäva in sig på ekosystemtjänster”. 

Samma person understryker vikten av att fokusera hållbar utveckling just ur ett 
företags-perspektiv. Man ska se till ekosystemen, de sociala och ekonomiska 
systemen i ett långt perspektiv och ”en förutsättning för att ett företag skall 
överleva i framtiden är ju att det blir mer och mer hållbart, annars finns det inte 
kvar 2050”. 

I relation till ”gamla” begrepp och arbetssätt så framfördes indirekt att ekosystem-
tjänster upplevs som ett mer modernt begrepp och att klassisk naturvård, säger en 
person, känns ”ålderdomligt”. Samma person framför att detta ålderdomliga 
tänkande i mångt finns kvar hos myndigheter och företag men att ekosystemtjänst-
begreppet kan bidra till den ”samhällsomställning” vi är inne i. 

”Jag tycker att man får jobba på flera nivåer. 

Det här med naturvärden och 

rekreationsvärden, det är ett komplement, 

för biologisk mångfald kan också vara ett 

ganska svårt begrepp att ta till sig, eftersom 

det är ett sådant vitt begrepp.”  

[konsult] 
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5. Diskussion 
Regeringens Miljömål, särskilt etappmålet om ekosystemtjänster är intressant att 
lyfta fram i relation till våra resultat. Etappmålet ska vara uppfyllt 2018 och lyder: 
”betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster ska 
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska 
avvägande och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt” (Miljö-
departementet 2012). En del i detta arbete är Naturvårdsverkets kommunikations-
satsning med det övergripande målet att ”öka förståelsen av ekosystemtjänsternas 
värden och deras betydelse i samhället” (Regeringsbeslut M2013/1430/Nm. Upp-
drag att ta fram en projektplanför en kommunikations-satsning om ekosystem-
tjänster). Detta ska ske genom utbildning av ett antal talespersoner i ett nätverk 
(tidigare kallade vidareförmedlare) i olika organisationer och sektorer (Gullers 
grupp 2015a). Dessa personer ska bland annat: ha tillräcklig kunskap, vilja och 
engagemang för att kommunicera ekosystemtjänsters värden, ha samsyn kring 
värdet av att ha fungerande ekosystem i samhället och ska genom sin kommunika-
tion öka integreringen av denna kunskap inom de beslutsprocesser man vill nå med 
kommunikationssatsningen (Naturvårdsverket 2013). I utredningen om att synlig-
göra ekosystemtjänster (SOU 2013) framhåller regeringen betydelsen av att öka 
kunskapen om ekosystemtjänster och synliggöra deras värde för samhället. I 
uppdraget ingår därför att föreslå metoder och insatser för att värdera ekosystem-
tjänster och för att förbättra kunskapsunderlaget om värdet för samhället.  

De samlade resultaten från vår och tidigare studier lägger fram väsentliga faktorer 
att ta hänsyn till för att nå målen och genomföra Naturvårdsverkets regerings-
uppdrag. Resultaten är mycket relevanta även för de aktörer som idag vill börja 
arbeta med ekosystemtjänster. De följande avsnitten sammanfattar kort våra 
resultat som bekräftar tidigare svenska studier (5.1) och diskuterar de nya resultat 
som framkommit (5.2). Avslutningsvis diskuterat vi våra resultat i relation till vår 
teoretiska ram det vill säga ett lärande- och förändringsperspektiv (5.3).   

5.1. Bekräftande resultat 
Sammanfattningsvis stödjer våra resultat flera tidigare resultat från studier som 
också har fokus på att återge hur olika aktörer arbetar med och uppfattar eko-
systemtjänstbegreppet i olika sektorer i Sverige. Först sammanfattas här de resultat 
som är liknande de som rapporterats i andra svenska studier (inom parentes var 
i vår rapport som detta i huvudsak behandlas): 

• Det finns ett stort engagemang och intresse för ekosystemtjänster hos de 
offentliga och privata tjänstemän och konsulter som ingått i vår studie och 
i Gullers grupps studie (4.3.1)(Gullers grupp 2015b). Detta kan bero på det 
urval som finns i båda studierna det vill säga de ingår som redan arbetar med 
ekosystemtjänster av eget intresse eller på ett uppdrag att arbeta med eko-
systemtjänster. Boverkets enkätstudie till alla 291 kommuner och Sveriges 
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kommuner och landsting (SKL) med svar från 146 kommuner och regioner 
(Boverket 2016) visar dock att det finns ”ett stort behov av kunskapshöjning 
kring ekosystemtjänstbegreppet på både kommunal och regional nivå”.  

• De intervjuade refererar till befintligt svenskt material som har varit användbart 
för dem (4.3.1)(Gullers grupp 2015b). 

• Flera hänvisar till att det finns andra länder som kommit längre än Sverige och 
att det finns mycket internationellt material att ta del av (4.3.1) (Gullers grupp 
2015b). 

• Flera arbetar utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv men använder inte alltid 
begreppet. Man anger flera olika anledningar till detta. Men i grunden så 
upplever dessa att begreppet kan vara svårt att kommunicera (4.8.8)(Gullers 
grupp 2015b, Boverket 2016).  

• Sätta ekonomiskt värde på ekosystemtjänster upplevs av vissa som oroande 
(priset kan till exempel bli för lågt) och av andra som mycket användbart 
gentemot företag(4.5.6, 4.7.3))(Boverket 2016, Beery et al. 2016 för 
kommunala tjänstemän)  

• Ekosystemtjänstbegreppet brygger över ämnes-och yrkesgränser (4.7.4) 
(Gullers grupp 2016b).  

• Värdet av en ekosystemtjänst varierar med var den finns och ur vems/vads 
perspektiv den värderas (4.5.1)(Gullers grupp 2015b). Värdet av en 
ekosystemtjänst beror bland annat av bidraget till mänskligt välbefinnande och 
det bidraget varierar från plats till plats (se en grundlig genomgång av vad som 
krävs för att värdera ekosystemtjänster i Naturvårdsverket 2015).  

• Det är viktigt att nå ut med information om ekosystemtjänster till aktörer 
utanför den traditionella miljösfären samt att engagera dem i arbetet på olika 
sätt (4.6, 4.8.8)(Gullers grupp 2015b).   

• Det behövs svenska exempel, modeller och verktyg (4.8.4, 4.8.5) (Gullers 
grupp 2015b, Boverket 2016). 

• Informationsmaterial bör anpassas till de planeringsprocesser och sammanhang 
som finns i Sverige (4.8.6) (Gullers grupp 2015b). 

• Lagstiftningen på planerings- och miljösidan är inte anpassad för arbetet med 
ekosystemtjänster (4.8.7) (Boverket 2016). 

• Det behövs någon sorts standardisering av metoder eller gemensamma 
riktlinjer på nationell nivå (4.8.3, 4.8.6)(Boverket 2016). 
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5.2. Lärande och förändring i praktiken 
Utöver erfarenheterna ovan så följer här en sammanfattning och diskussion av det 
som ur vårt utredningsperspektiv är ytterligare och nya samt relevanta erfarenheter 
för etappmålet och Naturvårdsverkets arbete med att kommunicera ekosystem-
tjänster och för dem som vill börja arbeta med ekosystemtjänster på något sätt. Vi 
använder här som utgångspunkt de tre dimensionerna som samspelar för att lärande 
ska ske och som beskrevs i kapitel 2: vad ska läras, vad motiverar lärande och de 
tekniska, organisatoriska och sociala förutsättningar som finns i organisationen. Vi 
talar här om det lärande som sker i vardagen i en organisation det vill säga hur 
förändring åstadkoms i attityder, arbetssätt, kompetens, och så vidare, hos 
professionella aktörer i sina organisationer. 

5.2.1. Vad som ska läras 
De flesta anser att ekosystemtjänstbegreppet tillför något nytt (4.7, 4.7.5). Men 
vissa kommunala tjänstemän och konsulter anser att de har arbetat med eko-
systemtjänstbegreppet länge men utan att kalla detta för ekosystemtjänst (för 
kommunala tjänstemän är detta samma resultat som i Beery et al. 2016). Att arbeta 
med ekosystemtjänstbegreppet är ur deras perspektiv bara en ompaketering av 
tidigare arbete (4.3.3, 4.3.4).  

Intervjuerna visar att det redan finns många goda praktiska erfarenheter av arbetet 
(4.7). Flera har haft mycket praktiskt nytta av de svenska vägledningar och exempel 
på ekosystemtjänstarbete som redan finns. De som har börjat har dock ofta också 
använt sig av internationellt informationsmaterial, talat med andra som kommit 
längre, samarbetat med konsulter och forskare med flera sätt. Ett sätt att komma 
framåt i början är att pröva enklare metoder för ekosystemtjänstanalyser som inte 
kräver så mycket tid och resurser och därför gör det lättare att engagera andra (4.4).  

Upplevda fördelar med ekosystemtjänstarbetet är flera (4.7). Det visar naturens 
värden och nyttor på ett nytt sätt. Ekosystemtjänstbeskrivningar ger bättre argu-
ment jämfört med tidigare – om vad som är viktigt och varför. Det är ett sätt att 
sammanfatta och kommunicera och lyfta fram hela bredden av de funktioner som 
finns i naturen. Ekosystemtjänstbegreppet sätter in naturvårdens roll i samhället på 
ett mer tydligt sätt. Ekosystemtjänstanalyser kan visa vilka ekosystemtjänster som 
kan eller inte kan kompenseras och balanseras. Vidare lyfter ekosystemtjänst-
analyser fram de värderingar och prioriteringar som alltid görs i beslut och 
planering – men inte alltid görs uttalat. Påverkan på människan blir mer explicit 
genom ekosystemtjänstanalyser. En mer effektiv markanvändning kan till exempel 
uppnås genom att ekosystemtjänstanalyser visar flera funktioner hos marken – 
multifunktionell markanvändning kan gynnas. Man framför också att ekosystem-
tjänstbegreppets fokus på nyttor för människan vänder på miljöfrågan som om-
definieras till att handla om positiva värden och inte bara om negativa konsekven-
ser och domedagsprofetior. Ekosystemtjänstbegreppet har dessutom visat sig 
överbrygga gränser mellan natur- och miljövård och andra sektorer. Man kan tänka 
och diskutera på ett nytt sätt och tillsammans. Folk med olika bakgrund kan samlas 
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och diskutera gemensamt eftersom ekosystemtjänstbegreppet kan, rätt använt, bli 
inkluderande och beröra alla. Ekosystemtjänstbegreppet bidrar också till att bättre 
förstå hur en verksamhet kan vara beroende av fungerande större ekosystem – 
ekosystemtjänstbegreppet hjälper till att sätta in olika verksamheter i ett större 
ekologiskt sammanhang. 

Det är också klart att ekosystemtjänster ses som en del i arbetet med hållbar 
utveckling och utgör ett komplement till tidigare arbetssätt och begrepp (4.8.10).  

Det finns också mindre bra erfarenheter och frustration (4.8). Flera vet till 
exempel inte hur man kommer vidare från ett allmänt och teoretiskt intresse för 
ekosystemtjänster till att praktiskt omsätta begreppet. Vissa anser att det saknas 
exempel särskilt svenska sådana. Det finns också direkt motstånd mot begreppet 
från olika håll även inom miljö- och naturvård. Flera uppfattar också att det verkar 
svårt att ekonomiskt värdera ekosystemtjänster. Och de som arbetar med ekono-
misk värdering av ekosystemtjänster (konsulter, forskare) har idag inte tillgång till 
tillräckligt med svenska data som underlättar arbetet (kvalitets-, tids- och kostnads-
mässigt) och som gör analysen relevant för olika sektorer och geografiska platser. 
Man efterfrågar schablondatabaser med svenskt material för värderingsarbetet. För 
att gynna arbetet med ekosystemtjänster i allmänhet efterfrågas databaser med 
goda och detaljerade exempel på hur man har arbetat med ekosystemtjänster. 
Databaserna skulle också innehålla exempel på hur man kan till exempel bygga och 
planera för att gynna ekosystemtjänster. På så vis kan repertoaren av alternativ 
tydliggöras för dem som inte är så insatta. Från privata sidan efterfrågas till 
exempel branschspecifika riktlinjer och andra efterfrågar riktlinjer för beställare av 
ekosystemtjänstanalyser. Det finns tydliga förväntningar att monetär värdering kan 
bidra, men de är vaga när det gäller hur och till vad i den praktiska verksamheten.  

Vi ser i vårt material att olika miljökonsulters roll i utvecklingsarbetet är avgörande 
just nu (4.5, 4.8.4, 4.8.5, 4.8.6). De är den aktörsgrupp som utvecklar och driver 
fram olika metoder för kartering av ekosystemtjänster med direkt användning 
i planerings- och beslutsprocesser. Vissa konsulter är forskarutbildade och flera 
konsulter samarbetar med forskare i utvecklingsprojekt om ekosystemtjänster. 
I första hand sker detta som en del av arbetet med beställningar från kommuner 
och andra organisationer som inte upplever att de varken har tid eller kompetens att 
genomföra konkreta ekosystemtjänstanalyser. Teknik- och miljökonsulters roll som 
möjliga vidareförmedlare av ekosystemtjänstbegreppet har lyfts fram tidigare 
(Gullers grupp 2015a).  

En viktig faktor som har framkommit som en utmaning i vårt material och 
i relation till ekosystemtjänstanalyser är relationen beställare – utförare (4.5.1, 
4.8.2). Det är tydligt att den relationen är en utmaning i den tidiga utvecklingsfas 
som arbetet med ekosystemtjänster befinner sig i. Samtidigt sker utvecklingen av 
metoder genom just den relationen och erfarenheterna. Vidare påverkas inställ-
ningen till ekosystemtjänster och analyser hos beställare av erfarenheterna i den 
relationen. Beställaren vet inte alltid vad de vill ha sin ekosystemtjänstanalys till, 
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vad ekosystemtjänstanalyser kan användas till eller vilka krav på kvalitet som 
behöver ställas på analysen. Konsulterna å sin sida har att hantera oklara beställ-
ningar och ges ibland begränsade resurser i tid och ekonomiska medel för att 
genomföra beställningen. Vidare har konsulterna att hantera sina egna behov av 
kunskapsinhämtning eftersom ekosystemtjänstanalyserna ännu inte har en 
standardiserad form. Och konkurrensen på ekosystemtjänstanalysmarknaden är 
växande. Konsulterna önskar att bidra till relevanta underlag med god kvalitet men 
förutsättningarna för detta är inte alltid gynnsamma.  

Tusen blommor blommar just nu när det gäller arbetssätt, metoder för att identi-
fiera, kartera, värdera och presentera ekosystemtjänster. Som vi kan också se från 
rapporterna i exempelsamlingen i bilaga 4, finns förslag till metoder och arbetsätt 
med lite olika syfte och inriktning. Detta upplevs som en osäkerhet av dem som 
försöker sätta igång arbeten med ekosystemtjänster. Hur ska man kunna orientera 
sig när ekosystemtjänster kan definieras olika, olika metoder finns tillgängliga, och 
när man inte har överblick över vad som är bra användningsområden (4.8.1)? 
Några frågar sig också hur man på lokal och regional nivå ska kunna bidra till 
nationella mål och hur kan arbetet med ekosystemtjänster leda till rapportering till 
EU. Det frågas också hur vi vet om ekosystemtjänst-arbetet går framåt och finns 
det indikatorer som visar om vi uppfyller etappmålet (4.8.7)?  

I intervjuerna och av exemplen i bilaga 4 framgår tydligt att det varierar hur man 
delar in ekosystemtjänster. TEEB:s indelning i stödjande, reglerande, produce-
rande och kulturella upplevs inte alltid som pedagogisk. Den indelningen ger en 
generell bild av vilka typer av ekosystemtjänster som finns. Men i praktiska 
ekosystemtjänstanalyser väljer flera att använda andra indelningar som upplevs 
som mer pedagogiska. Eventuellt anger man parallellt kopplingen till TEEB:s 
indelning. (4.5, 4.5.3) 

Något som framkommer som problematiskt är hur biologisk mångfald kan och ska 
hanteras i relation till ekosystemtjänster (4.5.4). Det är svårt och oklart och det 
hanteras således olika, som vi kan se i de exempel på studier som finns i vår rapport. 
Ska biologisk mångfald ses som en stödjande ekosystemtjänst eller som en grund 
för alla ekosystemtjänster? Ska det ses som ett komplement till ekosystemtjänster? 
Hur ska vi se på värdet av ekosystemtjänster i relation till människans användning? 
Man oroar sig för att de ekologiska funktionerna och landskapssambanden tappas 
bort när fokus ligger på nyttan för människor. Då kan till exempel vissa arter som 
inte ger direkt nytta för människan ”glömmas” i beslut. Vidare ser man svårig-
heterna att bedöma värdet av förändringar i biologisk mångfald.  

Att ekosystemtjänsttänkandet och analysarbetet blivit en tydlig del i organisa-
tionens kärnverksamhet lyfter några få fram i våra intervjuer (4.6). Exempel på 
detta är att ekosystemtjänster ligger till grund för förvaltningen eller är en del av 
uppföljnings-, kvalitets- och prioriteringsystemet i ett företag. I någon kommun har 
man organiserat arbetsgrupperna i grönplansarbetet utifrån försörjande, kulturella 
och övergripande ekosystemtjänster och man har som ambition att samordna 
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grönstrategi, trafikstrategi med flera planer i syfte att se hur de hänger ihop. Ska 
detta fungera så krävs utbildning för alla säger man. Flera anger också tydligt att 
det är viktigt att ekosystemtjänstarbetet blir kostnadseffektivt, begripligt och 
relevant för verksamheten och dess anställda. Det ska upplevas konkret och ha 
tydlig nytta och mening.  

Slutsatser om vad som ska läras 
Ovanstående resultat och resultaten som bekräftar tidigare resultat visar hittills 
vad som har genomförts och förändrats samt vilka förväntningar som finns på 
ekosystemtjänster som en väg framåt. Bredden och variationen i det som 
behöver utvecklas, förändras och läras på individuell och organisatorisk nivå 
framgår tydligt (4.2, 4.8). Det betyder att insatser för att åstadkomma att 
”betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster ska 
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska 
avväganden och andra beslut i samhället” (Miljödepartementet 2012) behöver 
utgå från en förståelse av vad som lokalt och regionalt och inom olika sektorer 
upplevs som behov, utmaningar och frustration. Resultaten visar även att flera 
av förväntningarna på arbetet med ekosystemtjänster kan infrias – under rätt 
förutsättningar och villkor.  

 
Som vi har visat i vår inledande teori om hur lärande går till så inbegriper lärande 
tre viktiga dimensioner i nära samspel. Den första dimensionen har vi tagit upp här 
och som består av vad som ska läras av attityder, färdigheter, fakta och så vidare. I 
läroprocesser så samspelar detta med motivationen att förändra sitt sätt att arbeta. I 
våra intervjuer finns en hel del om motivationen att arbeta med ekosystemtjänster 
som ett verktyg och det tar vi upp i nästa avsnitt. 

5.2.2. Motivation att lära i relation till ekosystemtjänster  
En viktig motiverande faktor är de förväntningar och förhoppningar som är knutna 
till ekosystemtjänster. I vår studie ser vi att det finns stora förväntningar (4.3.5) om 
vad som kan åstadkommas av förändringar i miljö- och naturvårdsarbetet med 
ekosystemtjänstperspektiv och analyser. Det handlar om att, i planering och 
beslutsfattande, skapa större förståelse för naturens värden i sig och för människor 
och samhällen, att bättre beslutsunderlag kan skapas och därmed bidra till bättre 
beslut från miljö- och naturvårdssynpunkt. I vårt material är det i första hand miljö- 
och naturvårdarna som uttrycker att det är aktörer som inte är så insatta i miljö- och 
naturvård som behöver lära sig och förändras. Det handlar dock även om att miljö- 
och naturvårdens aktörer själva ska få nya och praktiska verktyg för att kunna 
identifiera vad som är naturens nyttor för just människan och att kunna på mer 
solid basis visa nyttornas värde (med olika metoder) för människan och hennes 
behov och samhälleliga aktiviteter. Att det finns stora förväntningar på vad som 
kan åstadkommas genom ekosystemtjänstperspektiv och analyser vet vi från 
politiska och vetenskapliga, internationella och svenska mer övergripande och 
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teoretiska resonemang (Kumar 2010, Harrison et al. 2014). Våra resultat visar att 
förväntningarna nu även finns på en mycket praktisk och lokal nivå i Sverige. De 
visar också hur förväntningarna ser ut i olika organisatoriska kontexter och för 
olika sektorer det vill säga där ekosystemtjänstarbetet ska omsättas.  

Det är också tydligt att de svenska miljömålen, och däribland främst etappmålet om 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, liksom Naturvårdsverkets kommunika-
tionsprojekt har inspirerat flera av de intervjuade (4.3.1). Flera har redan i sin ut-
bildning läst om ekosystemtjänster och motiverats att arbeta vidare med detta till 
exempel som konsulter. Att många kommuner och företag börjat arbeta med eko-
systemtjänster är också motiverande – man ser möjligheterna och vill vara del av 
utvecklingen på fältet. På den privata sidan lyfter man också fram vikten av att in-
satser att arbeta med ekosystemtjänster synliggörs och att detta är en viktig motive-
rande faktor för ett företag eller en bransch (4.3.3). Över lag är de vi intervjuat 
sedan länge engagerade i miljö- och naturvårdsarbete inom olika sektorer och drivs 
därför också av ett eget engagemang för miljöfrågorna utöver sitt uppdrag eller sin 
tjänst.  

Dessa förväntningar hos kommuner och företag har lett till ett antal pilot- och 
utvecklingsprojekt. Många prövar sig fram just nu och olika metoder och 
angreppssätt utvecklas. I de fall arbetet har blivit relevant och användbart för 
verksamheten så har tydliga fördelar kommit fram som vi har visat ovan och det är 
naturligtvis fortsatt motiverande (4.7). Relevans och konkretion i relation till 
verksamhetens inriktning är avgörande att få till i ekosystemtjänstarbetet för att 
skapa fortsatt motivation för arbetet (4.3.3). När till exempel ekosystemtjänstdata 
ligger till grund för hela verksamheten är det viktigt att få med sig alla. Då kan 
ekosystemtjänstbegreppet ibland och för vissa aktörer upplevas som för distanse-
rande och teoretiskt. Då kan det vara respektfullt att byta ut begreppet ekosystem-
tjänster mot ett begrepp som är mer konkret och nära den verksamhet där begreppet 
ska användas – så att alla från ledning till längst ut i organisationen känner sig 
berörda (4.3.3).  

Ekosystemtjänstbegreppet upplevs av alla i princip som ett pedagogiskt, förnyande 
och motiverande begrepp. Men i en konkret verksamhet eller ekosystemtjänst-
analys kan det – som beskrivs ovan – inte alltid upplevas som pedagogiskt. Man 
introducerar egna begrepp eller använder mer vardagliga begrepp som till exempel 
”naturens gratistjänster” för att få fler motiverade och få dem med sig (4.8.8). 

Som vi också har beskrivit ovan har arbetet i vissa fall inte fallit så väl ut. Flera 
uttrycker vidare frustration över oklarheter i ekosystemtjänstbegreppet, att det 
saknas tydligt uppdrag om vad som ska göras (att det till exempel inte finns i 
regleringsbrevet), och att alla gör på sitt sätt just nu och man vet inte vad som är 
rätt eller bra i angreppssätt eller metoder. Att ekosystemtjänstarbetet är i en tidig 
utvecklingsfas betyder, för det första, en stor osäkerhet om vad det är för resultat 
och nytta man kan få ut av en ekosystemtjänstanalys och många undrar vad det är 
för beräkningar och metoder de kan lita på. För det andra, att arbetet är i en 
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utvecklingsfas betyder att allt tar mer tid och kostar mer just nu. Flera uttrycker 
dock att man förstår att ekosystemtjänstarbetet är i en utvecklingsfas och att det 
troligen blir bättre med tiden det vill säga att arbetet med till exempel analyser 
kommer att kräva mindre tid och resurser när relevanta rutiner, metoder och 
schabloner har utvecklats vartefter. (4.8) 

Slutsatser om vad som motiverar i ekosystemtjänstarbetet 
Att få igång de första ekosystemtjänstaktiviteterna, att få acceptans för 
ekosystemtjänstbegreppet hos aktörer utanför miljö- och naturvård, att utveckla 
relevanta och användbara ekosystemtjänstanalyser samt att få ekosystemtjänst-
begreppet att bli en del av en organisations kärnverksamhet kräver många olika 
sorters insatser. Att arbeta med ekosystemtjänster som ett led i att synliggöra 
värdena av biologisk mångfald och andra ekosystemfunktioner för människan 
är således mångfacetterat. Det innebär att vad som motiverar förändring och 
lärande som en del av arbetet med ekosystemtjänster också är mångfacetterat 
och varierar från fall till fall. Det spänner över personliga faktorer som 
utbildning och intresse, över tillgången på information till nationella och 
internationella politiska mål.  

 
En annan viktig faktor som samspelar med motivationen är de villkor och praktiska 
förutsättningar som finns och ges för att arbeta med ekosystemtjänster. När det 
gäller lärande på arbetsplatser – kommuner, företag, konsultfirmor, med flera – så 
är de tekniska, organisatoriska och sociala förutsättningarna en avgörande faktor 
för om och hur och med vilken riktning lärande och förändring sker. Lärande sker 
kontinuerligt i alla individers liv – både privat och i yrkeslivet. Men i relation till 
ekosystemtjänster så förväntas lärande och förändring ha en särskild riktning och 
ett slutmål som det uttrycks i etappmålet om biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Förutsättningarna som finns för att arbeta med ekosystem-
tjänster har våra intervjuer också lyft fram och det handlar nästa avsnitt om. 

5.2.3. Organisatoriska, tekniska och sociala faktorer  
Det som kommer fram i intervjuerna är att de organisatoriska, tekniska och sociala 
förhållandena för att utveckla ekosystemtjänstarbetet varierar (4.3.2, 4.3.3, 4.3.4). 
De vi intervjuat är i de flesta fall engagerade i miljöarbete sedan lång tid tillbaka 
och har mandat att ta egna initiativ. De har genom sitt personliga engagemang 
orienterat sig i ekosystemtjänstfältet, arbetat för att andra delar i organisationen får 
ett intresse för ekosystemtjänster och utvecklat nyttan av ekosystemtjänstanalyser 
med interna och externa krafter. Flexibilitet och öppenhet hos aktörer på bredden 
och uppåt i ledningen i organisationen lyfts fram som en viktig faktor för att intres-
set för ekosystemtjänster fick fotfäste. Det personliga engagemanget och driv-
kraften, tillsammans med ett tydligt mandat att utveckla arbetet, tillgång till tid och 
resurser samt öppenhet i organisationen har sammantaget lyfts fram som viktiga 
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förutsättningar för att ekosystemtjänstarbetet kommer igång och etablerats samt 
integrerats i organisationens kärnverksamhet (4.4, 4.6, 4.8). 

I andra fall när den personliga drivkraften inte är lika stark, mandatet och upp-
draget är otydligt, och stödet uppifrån i organisationen är svagt så är det svårt att 
få motivation att orientera sig i den informationen som finns, att motivera andra i 
organisationen och att ta i anspråk organisationens resurser i form av tid och annan 
personal. Finns det dessutom ett tydligt motstånd till begreppet så är det svårt att 
komma framåt i arbetet över huvud taget (4.3.4).  

Det är helt klart att den personliga drivkraften bidrar till att man tar sig tid och kraft 
att orientera sig i den information om ekosystemtjänster som finns idag. Det tar tid 
att få överblick och skapa sig en bild av vari ekosystemtjänstarbetet och begreppet 
består i och hur det kan genomföras praktiskt i en verksamhet. Ska arbetet utveck-
las vidare behövs såväl tekniskt, organisatoriskt som socialt stöd i organisationen. 
Mycket hänger idag dock på enskilda individers goda vilja – eldsjälarna – 
åtminstone i startfasen (4.3.1, 4.4).  

Vi konstaterar också – med stöd av intervjuerna – att villkoren för miljö- och andra 
konsulter att utveckla konkreta ekosystemtjänstanalyser som är relevanta, kost-
nadseffektiva och av god kvalitet inte är optimala (4.5). Villkoren för att fungera 
som en god beställare av ekosystemtjänstanalyser har vi inte hört mycket av från 
våra intervjuare men det är en fråga som behöver belysas. Guider för beställare har 
efterfrågats som en väg framåt här (4.8).  

Intervjuerna visar också att flera känner till och använder det svenska och inter-
nationella informationsmaterial som finns om ekosystemtjänster. Den information 
som finns har upplevts som bra hjälp i startfasen. Just Naturvårdsverkets material 
om ekosystemtjänster lyfts fram särskilt. Dock pekar flera ut behovet av nya 
handledningar (särskild för värdering av ekosystemtjänster) och databaser, fler 
detaljerade exempel med mera som viktiga förutsättningar för att nu komma vidare 
i att utveckla ekosystemtjänstarbetet (4.8).  

Kommunikation med andra som har kommit längre i arbetet – föregångarna – är en 
viktig faktor som flera lyfter fram. Att få utbyta erfarenheter med andra i samma 
situation och med samma intresse är viktigt för att kunna utveckla och komma 
vidare i ekosystemtjänstarbetet. Dock kan det vara svårt att skapa tid och resurser 
för sådan kommunikation om man inte har flexibilitet i sitt arbete. 

En övergripande förutsättning och ett viktigt villkor för allas arbete är den svenska 
miljöpolitiken om ekosystemtjänster. Den lyfts fram av flera som en viktig förut-
sättning och som bidrar till att kunna argumentera för ekosystemtjänstarbetet i den 
egna organisationen. Även den internationella politiska förankringen av eko-
systemtjänstarbetet lyfts fram som en viktig förutsättning av vissa (4.7.6). Andra 
anser att relevansen av arbetet är mer viktig än internationella konventioner.  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6724 
Ekosystemtjänster i praktiken 

 
 

 62 

Slutsatser om organisatoriska, tekniska och sociala faktorer 
Det står klart att de organisatoriska, tekniska och sociala faktorerna, i de olika 
organisationer som ingår i studien, påverkar ekosystemtjänstarbetet. Det är en 
förväntad slutsats som följer av vårt teoretiska ramverk och av tidigare forsk-
ning. Det vår studie visar är vilka faktorer som är direkt kopplade till arbetet 
med ekosystemtjänster och i de olika organisationer som ingår. Internationella 
och politiska mål är viktiga utgångspunkter. Ett organisatoriskt ledarskap som 
ger tydliga uppdrag, ett tydligt mandat och resurser till ekosystemtjänstarbetet 
är avgörande. En organisation med ledning och medarbetare som är flexibla och 
öppna för reflektion och förändring är vidare en viktig del. Tillgången på data, 
information och verktyg är också delar i den helhet som behövs. 

5.3. Villkor för lärande och förändring 
En tydlig slutsats från studien är att användningen av ekosystemtjänstbegreppet och 
ekosystemtjänstanalyser i planering och beslutsfattande är i ett tidigt utvecklings-
skede i Sverige. Det innebär att olika metoder och arbetssätt används och utvecklas 
parallellt. Standardisering och tydlighet finns ännu inte. I det tidiga skede som 
utvecklingen av ekosystemtjänster befinner sig i så finns naturligtvis inte alla 
faktorer på plats som gynnar en tillämpning på bredden inom planering och 
beslutsfattande i olika sektorer och organisationer i Sverige.  

Studien visar dock att arbetet i många fall uppfyller de stora förväntningar som 
finns. Vi ser att finns det vilja och ett stort engagemang individuellt och i orga-
nisationen så skapas också vägar framåt. Många utvecklingsprojekt och samarbeten 
pågår som leder arbetet vidare. 

Samtidigt finns oklarheter som leder till frustration. Det är oklarheter kopplade till 
ekosystemtjänstbegreppet i sig, olika möjliga definitioner, olika möjliga metoder 
för ekosystemtjänstanalyser, brist på data från Sverige, svårt att få överblick över 
arbetet, när det tillför något nytt att använda ekosystemtjänstanalyser i planering 
och beslut med mera.  

Som vi lyft fram i slutsatserna ovan består utvecklingen av arbetet med ekosystem-
tjänster i planering och beslutsfattande av en mängd olika aktiviteter och processer. 
I kapitel 3 finns 12 uppmaningar som kortfattat lyfter fram vad som framstår som 
viktiga steg för att komma fram i arbetet med ekosystemtjänster baserat på erfaren-
heterna från de organisationer som ingår i studien och utifrån lärandeperspektivet. 
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Förfrågningsunderlag sammanställning av 
exempel ekosystemtjänster  
Syftet med huvuduppdraget är att:  
Bidra till att inspirera och underlätta arbetet med ekosystemtjänstbegreppet i 
planering och beslutsfattande inom olika sektorer i samhället. Detta görs genom att 
beskriva exempel och analysera hittillsvarande erfarenheter av några utvalda 
exempel samt rapportera detta till Naturvårdsverket. 

Uppdraget skall vara levererat senast 2015-12-31. 

Bakgrund  
Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänsterna ska, enligt ett 
av etappmålen inom det svenska miljömålssystemet, vara allmänt kända och 
integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut 
i samhället där så är relevant och skäligt senast 2018. För att etappmålet ska kunna 
nås krävs att ekosystemtjänsterna synliggörs och att värderingar av ekosystem-
tjänster sker alltmer systematiskt i samhället. 

Naturvårdsverket har i uppdrag av regeringen att genomföra en kommunikations-
satsning om ekosystemtjänster till december 2017. Fler myndigheter och andra 
aktörer samverkar i uppdraget1. I uppdraget ingår att bidra till utveckling av 
vägledning till centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringslivet i 
deras arbete med ekosystemtjänstbedömningar och ekosystemtjänster i fysisk 
                                                      
1 Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, 

Vinnova, Statens energimyndighet, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, Boverket, Tillväxtverket, 
länsstyrelserna och andra regionala aktörer samt vid behov samråda med andra berörda myndig-
heter, framför allt sådana med ansvar i miljömålssystemet. 
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planering. Befintliga metoder för att kartlägga aktörers och verksamheters 
påverkan och beroende av ekosystemtjänster, blir utgångspunkten för kommande 
vägledningar inom uppdraget.  

Syftet med detta arbete är att identifiera vilka aspekter som man bör belysa i arbetet 
med att synliggöra ekosystemtjänster, liksom hur förankring och delaktighets-
processer säkerställs. Dessa aspekter ska sedan sammanställas i form av en 
grovskalig checklista eller ett övergripande flödesschema. Materialet kommer 
sedan att ligga till grund för att ta fram en vägledning för olika aktörer, för att 
konkretisera hur man kan arbeta. 

Arbetet ska resultera i en exempelsamling som finns tillgänglig på webben. De 
exemplen som handlar om klimatanpassning bör vara sökbara. Analysen av 
framgångsfaktorer ska identifiera aspekter som man bör belysa i arbetet med att 
synliggöra ekosystemtjänster. Dessa aspekter ska, tillsammans med andra underlag, 
och baserat från erfarenheter och underlag som diskuteras på en gemensam 
workshop, resultera i en vägledning och checklista kring arbetet att synliggöra 
ekosystemtjänster i beslut och planer.  

Uppdragsbeskrivning 
I samråd med Naturvårdsverket ska:  

a) Sökas och väljas ut ca 15-30 avslutade eller pågående arbeten med att 
synliggöra ekosystemtjänster i viktiga beslut och planer (även exempel där 
man inte explicit arbetat med ekosystemtjänstbegreppet men ändå sett på 
kopplingen mellan natur och nyttan för människan det vill säga rena natur-
vårdsåtgärder för bevarande av till exempel arter räknas ska inte ingå) och som 
på något sätt rapporterats skriftligen. En spridning av exemplen är bra mellan 
till exempel sektorer/organisationer som kommunala markanvändningsplaner 
enligt Plan och bygglagen och miljöbalken, areella näringar (jord, skog, fiske, 
vatten), infrastruktur (väg, järnväg, energi) och näringslivet (till exempel Saltå 
kvarn) för att fånga in sektorsspecifika erfarenheter och behov. 

b) Välja ut ett antal av dessa exempel för intervjustudier med syfte att få djupare 
kunskap om erfarenheterna av arbetet. Sprida intervjustudien över olika 
sektorer. 

c) Analysera det skriftliga materialet om exemplen ovan tillsammans med 
intervjuerna och visa på och belysa vilka aspekter som varit centrala i de olika 
exemplen när det gäller till exempel vad som fungerade väl och vad som 
bidrog till planering och beslut, vad som var svårt och inte framkomligt samt 
andra aspekter av betydelse för arbetet inom respektive sektor och arbetet med 
ekosystemtjänstbegreppet.  

d) Andra viktiga aspekter i genomförandet belyses som: vilka ekosystemtjänster 
man fokuserat på och om man valt att ha representanter från alla 4 typerna av 
ekosystemtjänster (stödjande, reglerande, kulturella och försörjande), hur man 
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har identifierat ekosystemtjänster i de olika fallen och hur man bedömer hur 
man ska hantera dessa. Även delaktighetsprocessen är viktig att belysa, vilka 
representanter finns med i arbetet från exempelvis näringsliv, boende, 
markägare intresseorganisationer. I de fall det är lämpligt ska även 
förankringen belysas. Även skalfrågor är intressanta att titta på. Övriga 
komponenter/aspekter som kommer fram ska om möjligt grupperas och 
synliggöras.  

Arbetet genomförs med regelbundna avstämningar inom projektgruppen, framför 
allt mellan de delar som handlar om värdering av ekosystemtjänster. En viktig 
gränsdragning här är att detta projekt inte omfattar själva metodiken för värdering, 
men länkar naturligtvis ihop med varandra. Även avstämningar med nätverket i 
arbetet med ekosystemtjänster (sk. ”vidareförmedlare”) ska ske. Input från dem 
gällande exempel är värdefullt i sammanhanget, liksom avstämning i den planerade 
workshopen. 

Leveranser 
De olika delar som anges i uppdragsbeskrivningen ovan ska levereras enligt nedan. 

Leverans 1: Exempelsamling med sökbara nyckelord för publicering på 
Naturvårdsverkets web. Varje exempel beskrivs kort i ett stycke som en första 
ingång och sedan finns en längre beskrivning länkad till denna. Rapporteringen 
sker i en wordfil. 

Leverans 2: En fristående rapport för tryckning av Naturvårdsverket och som 
beskriver erfarenheterna av arbetet med ekosystemtjänstbegreppet i exemplen 
ovan. Vidare görs om möjligt en analys av framgångsfaktorer/aspekter man behö-
ver beakta i arbetet med att synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Skiljer sig till 
exempel framgångsfaktorerna beroende på om arbetet utförts från ett näringslivs-
perspektiv eller planeringsperspektiv (lagkrav)? 

Tidplan 
Arbetet bör påbörjas under tidig höst 2015 och ska vara slutförd senast den 
31 december 2015. Ungefärliga tidsangivelser per leverans anges nedan. Omfatt-
ningen uppskattas till 2,5 månaders arbete. Löpande avstämningar görs med Natur-
vårdsverket under arbetets gång (Anki Weibull och eller projektarbetsgruppen för 
ekosystemtjänstuppdraget). 

Uppstartsmöte juni 
Leverans 1.November 2015.  
Leverans 2. December 2015. 
Leverans 3. December 2015. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
Frågor 
1. Vad har du för position i organisationen? 
2. Vad arbetar du främst med för frågor och ärenden i organisationen? 
3. Kan du berätta översiktligt hur du/man jobbar med ekosystemtjänster i er 

organisation (kommun, län, med flera). 
4. Skiljer sig det arbetet med ekosystemtjänster från hur ni brukar arbeta? Hur? 

Varför?  
5. Vad tycker du det har varit det viktigaste bidraget med ert arbete med 

ekosystemtjänster? 
6. Vad upplevde du som mindre bra eller svårt? 
7. Vad i arbetet med ekosystemtjänster är du särskilt nöjd med?  
8. Vad bedömer du är det ni behöver utveckla när det gäller ert arbete med 

ekosystemtjänster? 
9. När började ni prata om begreppet i organisationen? Varför?  
10. Vem/vad tog initiativ till arbetet med ekosystemtjänster? Vilka var inblandade 

i arbetet? Hur bestämdes det? Hur förankrades arbetet i organisationen?  
11. Hur och mellan vilka sker samarbete i din organisation?  
12. Hur har ni utvecklat ert arbete med ekosystemtjänster?  
13. Hur visste ni hur man kan börja arbeta med ekosystemtjänster?  
14. Vad finns det för dokument som kan hjälpa i ert arbete?   
15. Vad skulle behövas mer?   
16. Hur är arbetet rapporterat skriftligen? Finns det arbetsmaterial vi kan ta del av 

som kan vara av intresse? 
17. Vilka ekosystemtjänster valde ni ut? Varför?  
18. Hur har ni arbetat mer i detalj med själva ekosystemtjänstbedömningen – 

skalor med flera faktorer. 
19. Vilka har deltagit och hur såg processen ut?  
20. Vilka förutsättningar fick du för att jobba med ekosystemtjänster i projektet/i 

ditt uppdrag? Tid, övriga resurser. 
21. Var förutsättningarna tillräckliga? 
22. Har du fått ett tydligt uppdrag att jobba med ekosystemtjänster/projektet?  
23. Varför har ni tillämpat ekosystemtjänstkonceptet just till det här projektet?  
24. Vad ser du som det viktigaste som arbetet med ekosystemtjänster tillför i er 

organisation/arbete?  
25. Vilken fråga/plan/projekt tror du skulle påverkas mest om ni använder 

ekosystemtjänstbegreppet? 
26. För vad skulle användningen av ekosystemtjänster göra mest skillnad? 
27. Om du personligen fick välja något viktigt att jobba med, skulle du jobba med 

ekosystemtjänster?  
28. Något annat du vill berätta om i relation till ert arbete med ekosystemtjänster? 
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Bilaga 3 

Mall för extraktion av citat från intervjuer 
Vad har de gjort?  
Vilket sorts arbete med ekosystemtjänster har de genomfört  
Vilka ekosystemtjänster har de fokuserat  
Vilka har deltagit och hur processen såg ut  
Annat 
 

 

Hur har de gjort?  
Hur har de utvecklat arbetet med ekosystemtjänster  
Hur visste de hur man kan börja  
Vad fanns/finns det för dokument att hjälpa till i arbetet  
Annat 
 

 

Hur har det fungerat?  
Svårigheter/problem  
Vad upplevde de som svårt  
Motstånd  
Positiva erfarenheter  
Vad de är nöjda med  
Vilka förutsättningar fick de för att jobba med ekosystemtjänster  
Var/är förutsättningarna tillräckliga  
Hade/har de tydligt uppdrag att arbeta med ekosystemtjänster  
Finns/fanns det utrymme för diskussioner om ekosystemtjänster i 
organisationen  

Annat 
 

 

Vad skulle behövas?  
Vad behöver de utveckla i arbetet med ekosystemtjänster  
Vad saknas/vad skulle behövas mer?   
Annat 
 

 

Skillnad/förändring  
Hur/varför skiljer sig jobbet?  
Viktigaste bidraget med deras arbete med ekosystemtjänster  
Vad är det som är (så) bra med ekosystemtjänstbegreppet (till 
exempel ekosystemtjänster som pedagogiskt verktyg eller för 
kommunikation med olika aktörer) 

 

Vad är det som inte är bra med ekosystemtjänstbegreppet  
Annat 
 

 

Övrigt som kommer fram  
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Bilaga 4 

Exempelsamling 
Syftet med bilaga 4 är att öka informationen om hur arbete med ekosystemtjänster i 
planering och beslut kan genomföras samt olika sätt att analysera tjänster. Bidraget 
till detta är en samling av 25 exempel. Beskrivningarna är kortfattade i syfte att 
orientera läsaren om inriktningen på arbetet för att se om rapporten i fråga är 
relevant att ta del av i sin helhet. 

Kategoriseringen av rapporternas innehåll är översiktlig och delvis överlappande. 
Ekosystemtjänstanalyserna utgör exempel på olika sätt att kategorisera ekosystem-
tjänster. De är också exempel på olika sätt att identifiera, inventera, kartera, värdera 
och presentera ekosystemtjänster. I flera av rapporterna finns mer omfattande 
genomgångar av olika sätt att dela in tjänsterna och vad som är frågetecken i 
arbetet. Några få är exempel på monetära värderingar, andra på semikvantitativa 
värderingar utifrån relativa skalor med siffror och andra är kvalitativa 
beskrivningar i ord. Tabellen nedan visar de olika rapporternas fokus. 

Rapport 1 Läget för användningen av ekosystemtjänster i kommunal och 
regional planering i Sverige. 

Rapport 2 Ekosystemtjänster i ett läns strategiarbete med miljömålet ett rikt växt- 
och djurliv. 

Rapport 3 – 7  Ekosystemtjänstanalyser som underlag till kommunal översiktlig 
planering. 

Rapport 8  Ekosystemtjänstanalys som del av miljökonsekvensbeskrivning för 
översiktsplan. 

Rapport 9  Vägledning till hur man kan arbeta med ekosystemtjänster i kommunala 
stadsplaneringsprocesser. 

Rapport 10 - 13  Ekosystemtjänstanalyser i staden och för stadsbyggande. 

Rapport 14  Utmaningar för arkitekter att integrera ekosystemtjänster i detaljplanering. 

Rapport 15 Ekosystemtjänstanalys för kommunal detaljplan. 

Rapport 16 Ekosystemtjänstanalys i miljökonsekvensbeskrivning av detaljplan. 

Rapport 17 – 23  Ekosystemtjänstanalyser i olika miljöer och sektorer (jordbruk, 
grundvatten, hav, skog) 

Rapport 24  Ekosystemtjänstanalys av infrastruktur (flygplats) 

Rapport 25  Översikt av datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster kopplade till 
nationella miljöräkenskapssystemet. 

 
Valet av exempel att ingå i samlingen grundas på att de är nyligen genomförda 
eftersom tidigare exempel redan redovisats i andra sammanhang (till exempel i 
Naturvårdsverket 2015). Det finns dock enstaka undantag för att få in bredd i 
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samlingen. Vi har inte bedömt exemplen som bra eller dåliga – en sådan 
bedömning har inte ingått i studien. Exemplen ska ses som exempel på de olika 
definitioner, begrepp, indelningar, angreppssätt och metoder som finns idag. Detta 
kan dock skapa en del förvirring. Vad som är relevant och meningsfullt i olika 
sammanhang är inte självklart och enkelt att få överblick över och är heller ännu 
inte enkelt att föreskriva. Anpassning till sammanhanget kan behövas. För att 
kunna välja behövs därför att man skaffar sig en grundkunskap om de vägval som 
finns i arbetet med ekosystemtjänster (se de 12 uppmaningarna inledningsvis i 
rapporten här). Här nedan refereras från och ges referenser till några rapporter som 
ger överblick. Det ska också sägas att Naturvårdsverket förordar en viss definition 
och kategorisering av ekosystemtjänster vilket beskrivs nedan. 

Definition 
En viktig ingång till arbetet med ekosystemtjänster är vilken definition som 
används och hur tjänsterna kategoriseras. Naturvårdsverket förordar att TEEB:s 
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity) definition av ekosystemtjänster 
används det vill säga ekosystemtjänster är ”ekosystemens direkta och indirekta 
bidrag till människors välbefinnande” (Naturvårdsverket 2012).  

Ekosystemtjänstbegreppet, ekosystem och biologisk mångfald definieras i 
Naturvårdsverket 2014. 

Indelning/kategorisering 
”Vid kartläggningar och värderingar av ekosystemtjänster finns ett flertal olika 
klassificeringar som kan användas (Millenium Ecosystem Assessement (MA), 
2005; The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), 2010; Common 
International Classification of Ecosystem Services (CICES), 2011). Även om dessa 
i grunden är ganska lika finns det skillnader i definitioner och synsätt som kan 
komplicera jämförelser om man inte tydligt klargör detta. Därför blir det viktigt att 
presentera vilken klassificering och metod som används för beskrivning av vilka 
ekosystemtjänster som genereras inom ett område.” (Naturvårdsverket 2015) 

”Varje klassificering har sina för- och nackdelar beroende av den kontext de tagits 
fram för och därmed beroende på vilket syfte de har. För att arbeta praktiskt med 
ekosystemtjänster, till exempel vid fysisk planering och genomförande av projekt 
eller åtgärder, bör en mer detaljerad underindelning tas fram med beskrivning av 
exempel på ekosystemtjänster. Ett förslag till mer detaljerad indelning finns i 
Naturvårdsverket 2012.” (Naturvårdsverket 2014)  
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Naturvårdsverket förordar TEEB:s indelning enligt följande (Naturvårdsverket 
2014): 
• Försörjande – ger varor/nyttigheter såsom mat, träfiber och bioenergi.  
• Reglerande – påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer såsom 

vattenhållande förmåga, rening av luft, pollinering, nedbrytningshastighet och 
biologisk kontroll av skadegörare.  

• Stödjande – är underliggande förutsättningar för att övriga ekosystemtjänsterna 
ska kunna fungera, bland annat fotosyntes, biogeokemiska kretslopp, bildning 
av jordmån.  

• Kulturella – ger upplevelsevärden för till exempel rekreation och 
skönhetsupplevelser 

Biologisk mångfald och stödjande tjänster 
Det pågår för närvarande en vetenskaplig diskussion kring hur man ska se på de 
stödjande ekosystemtjänsterna. Vissa förespråkar att stödjande tjänster ska klassi-
ficeras som ekologiska funktioner och förutsättningar för ekosystemen att generera 
tjänster snarare än att klassificera dem som ekosystemtjänster. Vidare råder olika 
uppfattningar i frågan om hur biologisk mångfald ska hanteras i ekosystemtjänst-
ramverket. Ska biologisk mångfald kategoriseras som en ekosystemtjänst eller ses 
som en förutsättning för att ekosystem ska vara välfungerande och motstånds-
kraftiga? Argumenten för att biologisk mångfald ska vara en ekosystemtjänst i sig 
är att många människor värderar mångfalden i naturen oberoende av dess förmåga 
att leverera "nyttigheter".” (Jordbruksverket och Enetjärn natur 2015)  

Naturvårdsverket förordar dock att biologisk mångfald inte ses som en ekosystem-
tjänst utan ses som en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att 
leverera ekosystemtjänster (Naturvårdsverket 2014). 

Värdering 
I Naturvårdsverkets rapport Värdering av ekosystemtjänster ges en bra överblick 
över vad som är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid olika sätt att värdera tjänster 
(Naturvårdsverket 2015). 

Mer information om ekosystemtjänster finns på Naturvårdsverket hemsida 
www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster 
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Rapport 
BEST-rapporten. Får 
ekosystemtjänster 
tillräckligt stöd i PBL? 
2016. Beställare: Boverket. 
Genomförare: Malmö stad och 
Ekologigruppen AB. 

Rapporten redovisar resultaten 
från en om-fattande studie av 
hur ekosystemtjänster kan 
hanteras inom ramen för 
tillämpningar av Plan- och 
Bygglagen (PBL). Bland annat 
finns en sammanställning av 
hur planbestämmelser, med 
bäring på ekosystem-tjänster, 
tillämpats i olika kommuners 
planer. 

1 Plan- och bygglagen och ekosystemtjänster 

”Ekosystemtjänster är en förutsättning för vår överlevnad 

på jorden. I staden sker produktionen av ekosystemtjänster 

av de ekosystem som är knutna till den grönblå infra-

strukturen. Den långsiktiga försörjningen av ekosystem-

tjänster i den täta hållbara staden är därmed beroende av 

hur vi hanterar den grönblå infrastrukturen inom den fysiska 

planeringen.” 

Från och med 2018 ska ekosystemtjänster genomsyra 
samtliga beslut som tas. I projektet BEST (Boverket 
och EkoSystemTjänsterna) studeras vilket befintligt 
lagstöd Plan- och bygglagen (PBL) erbjuder med 
syftet att bevara, stärka och skapa grönblå infra-
struktur. Det rådande kunskapsläget om ekosystem-
tjänstbegreppet bland kommunala och regionala 
tjänstemän med ansvar för den fysiska planeringen 
har också studerats samt hur den nuvarande integreringen av ekosystemtjänster 
fungerar i gällande planering och hur tillgången på planeringsunderlag ser ut. 

Sammanfattningen av resultaten visar ”att det finns ett stort behov av en kunskaps-
höjning kring ekosystemtjänstbegreppet på både kommunal och regional nivå. Det 
är också tydligt att endast en liten andel av de 147 kommunerna som deltog i enkät-
studien har översiktsplaner som inkluderar ekosystemtjänst-begreppet. Av de 
översiktsplaner som var antagna från 2013 och framåt var det endast 30 procent av 
planerna som hanterar begreppet. Den kvantitativa enkäten visar att de flesta 
kommunala tjänstemän arbetat med eller känner till exempel på detaljplaner där 
hänsyn tagits till någon ekosystemtjänst inom planprocessen. Dagvattenhantering 
var den ekosystemtjänst som flest respondenter arbetat med vid detaljplanering och 
detta bekräftas även under intervjuerna. Flertalet enkätrespondenter upplevde 
möjligheten att skydda, stärka och skapa ekosystemtjänster som relativt begränsad. 
Analysen av planbestämmelserna visar på ett stort antal bestämmelser med samma 
syfte men med olika formuleringar och med avstamp i olika PBL-paragrafer. 
Många bestämmelser, bedömdes även ha inget eller bristande lagstöd och/eller var 
svåra att följa upp då resurser saknas för tillsyn. Det fanns också stora skillnader i 
hur långt de deltagande kommunerna hade kommit gällande kartläggning och 
framtagande av underlagsmaterial.” 

Analysen av planbestämmelserna i visar på ”betydande svårigheter att lyfta fram 
ekosystemtjänster med nuvarande tillämpning av PBL.” 

Hemsida: http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/stod-till-
nationella-utvecklingsprojekt/hitta-projekt/best-boverket-och-ekosystemtjansterna/ 
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Rapport 
Strategi för miljömålet ett 
rikt växt- och djurliv i 
Stockholms län. 
Rapport 2015:19. Be-ställare: 
Regionala miljö-målsrådet, 
Stockholms län. Genomförare: 
Stockholms Länsstyrelse, 
avdelningen för miljö. 

Rapporten visar bl. a. hur 
ekosystemtjänstbegreppet, 
tillsammans med andra begrepp 
som t.ex. resiliens och grön-
struktur, kan utgöra grunden i 
ett läns strategiarbete för 
miljömålet Ett rikt växt- och 
djurliv. 

2 Strategi för miljömålet ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län 

”Stockholms län är unikt. Ek- och ädellövskogar som är 

värdefulla ur ett europeiskt perspektiv sträcker sig från 

omgivande landskap långt in i stadsbygden. De gröna 

kilarna är en viktig del av länets attraktionskraft.” 

Syftet med strategin är att visa på möjliga lösningar 
vad gäller Stockholm läns expansion och belysa 
målkonflikter och att samtidigt värna och utveckla 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett 
ytterligare syfte är att underlätta mellankommunal 
samverkan och samverkan mellan olika aktörer i 
länet.  

Strategin har fyra huvudsakliga ”preciseringar” som 
anges vara särskilt relevanta för den biologiska 
mångfalden i Stockholms län: ekosystemtjänster, 
grön infrastruktur, biologiskt kulturarv och tätortsnära natur. Sex åtgärdsområden 
ingår i strategin. De syftar till att svara mot länets största utmaningar för att värna 
och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Åtgärdsområdena är: 

1. Grön infrastruktur och markens historia; 
2. Ekosystemtjänster; 
3. Odlingslandskap och jordbruk; 
4. Skogar och skogsbruk; 
5. Vatten, övergödning och skadliga ämnen; 
6. Natur för folkhälsa och friluftsliv.  

I åtgärdsområdet om ekosystemtjänster identifierar rapporten de tjänster som 
Stockholms län erbjuder och beskriver konflikter mellan olika tjänster. Rapporten 
rekommenderar riktlinjer för hur hänsyn kas tas till ekosystemtjänster vid planering 
av nya områden. I rapporten föreslås till exempel ekologisk kompensation som ett 
verktyg för att ersätta förlust av biologisk mångfald och utvalda ekosystemtjänster 
vid exploatering. Vidare föreslås att använda grönstruktur som ett verktyg för 
klimatanpassning, att använda grönytefaktor i nybyggnadsprojekt för att gynna 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt att gynna gröna tekniska lösningar 
som till exempel gröna väggar, gröna tak och genomsläppliga ytor. 

När det gäller de olika åtgärdsområdena betonas att åtgärderna avser olika skalor – 
från områdesnivå till regional nivå. Det betonas att arbete med biologisk mångfald 
på lokal nivå kan påverka grönstrukturen regionalt. 

Hemsida: http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?l=1&t=Lan&eqo=16 
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Rapport 
Metoder för kartering 
av ekosystemtjänster. 
Ekologisk utvecklings-
plan för Upplands Väsby 
6 maj 2015. Beställare: 
Upplands Väsby kommun. 
Genomförare: Ekologi-
gruppen AB 

Rapporten ger förslag till 
metoder för kartering av eko-
systemtjänster. Karteringen 
kompletteras av en separat 
rapport med förslag till 
strategier för markanvänd-
ningen från ett ekosystemtjänst-
perspektiv (rapport 4 här). 

3 Metoder för kartering av ekosystemtjänster i Upplands Väsby 

”Kommunen rustas för att stå emot olika former av 

rubbningar i miljön såsom klimatförändringar, minskad 

biodiversitet eller negativa effekter av föroreningar.” 

Denna rapport beskriver detaljerat förslag till metoder 
för hur ekosystemtjänster kan karteras. Här finns 
även förslag på strategier för hur ekosystemtjänster 
kan tas till vara och utvecklas i just Upplands Väsby 
kommun.  Studien är en pilotstudie och avsedd att 
vara ett underlag till Upplands Väsby kommuns 
arbete med en ekologisk utvecklingsplan. Studien och 
vidare-arbetning av den ska utgöra viktigt underlag 
till markanvändningskartan i en utvecklad översikts-
plan. Syftet med karteringen av ekosystemtjänster är 
att möjliggöra för Upplands Väsby kommun att 
”identifiera, utveckla och bevara viktig grön- och 
blåstruktur. Genom att utgå ifrån ett antal ekosystemtjänster blir det möjligt att 
lyfta befintliga gröna och blå värden.” 

Tabell 1 Avgränsning av tjänster att kartlägga i Upplands Väsby kommun. För dessa tjänster har 
kartläggningsmetoder tagits fram. Från Strategier och metoder för kartering av ekosystemtjänster, 
maj 2015, Ekologigruppen. 

Producerande Reglerande Kulturella Understödjande2 
Mat Rening av vatten Hälsa, 

fritidsupplevelser 
Biologisk mångfald 

Material Flödesreglering Turism Vattencykeln 
Energi Erosionsskydd Estetiska värden Näringscykler 
Dricksvatten Pollinering Sociala relationer  
Genetiska resurser Reglering av skadedjur Undervisning och 

kunskap 
 

 Rening av luft Tysta områden  
 Klimatreglering Intellektuell och 

andlig inspiration 
 

 Bullerdämpning   

 
I rapporten visas de ekosystemtjänster som bedömts vara relevanta för kommunen 
och planen. Metoden som används identifierar tillgångar, brister och utvecklings-
potential för ekosystemtjänster. Varifrån underlag kan köpas eller laddas ner gratis 
beskrivs. 

                                                      
2 Ej den terminologi Naturvårdsverket förordar. Se inledningen till exempelsamlingen. 
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Rapport 
Strategier för tillvara-
tagande och utveckling av 
ekosystemtjänster. För-
studie Ekologisk utveck-
lingsplan för Upplands 
Väsby 
6 maj 2015. Beställare: Upp-
lands Väsby kommun. Genom-
förare: Ekologi-gruppen AB. 

Rapporten är ett exempel på hur 
en kommun kan arbeta med 
strategier för översiktlig 
markanvändning utifrån ett 
ekosystemtjänstperspektiv. 
Strategierna bygger på en 
kartering redovisad i en separat 
rapport (nr 3 här). 

4 Strategier för tillvaratagande och utveckling av ekosystemtjänster 
i Upplands Väsby  

”Kommunen rustas för att stå emot olika former av 

rubbningar i miljön såsom klimatförändringar, minskad 

biodiversitet eller negativa effekter av föroreningar.” 

Rapporten ger förslag till hur Upplands Väsby 
kommun kan arbeta med strategier för att utveckla 
och ta till vara ekosystemtjänster. Rapporten är ett av 
flera viktiga underlag till en markanvändningskarta i 
en utvecklad översiktsplan. Rapporten utgör en av två 
delar i Upplands Väsby kommuns förstudie för en 
ekologisk utvecklingsplan (se även Metoder för 
kartering av ekosystemtjänster exempel nummer 3 
här). Med en ekologisk utvecklingsplan vill kom-
munen identifiera, utveckla och bevara viktig grön- 
och blåstruktur.  

Sambandet mellan långsiktig resurshushållning och hållbar utveckling tydliggörs. 
Kommunen förväntas stå bättre rustad för att stå emot olika former av rubbningar i 
miljön såsom klimatförändringar, minskad biodiversitet eller negativa effekter av 
föroreningar genom att arbeta efter strategierna i rapporten.  

Som grund för arbetet gjordes först en avgränsning av vilka ekosystemtjänster som 
är relevanta för kommunen. Denna avgränsning redovisas inledningsvis i form av 
en tabell med indelningen producerande, reglerande, kulturella och understödjande 
ekosystemtjänster. Strategier läggs fram för mat, material och energi, dricksvatten, 
genetiska resurser med flera. Strategierna diskuterades vid en workshop där 
önskemål och förslag förfinades. Vidare beskrivs vilket eller vilka effektmål 
strategin syftar till att uppnå samt kortfattat varför det är viktigt att arbeta med 
frågan. Exempel på strategi i rapporten är den första för mat:  

• Strategi 1: Reservera befintlig och potentiell jordbruksmark. 
• Effektmål: Mark som lämpar sig för odling och jordbruk finns bevarad.  
• För att det ska finnas en resiliens för eventuella framtida förändringar där lokal 

matförsörjning blir viktigare är jordbruksmark inom kommunen viktig. Redan 
idag är tillgången till jordbruksmark i Upplands Väsby för liten för att fullt ut 
kunna försörja kommunens befolkning med mat. Det är därför viktigt att inte 
ytterligare jordbruksmark tas i anspråk.  

Hemsida: http://www.upplandsvasby.se/2/samhallsutveckling-trafik-och-
teknik/samhallsutveckling/ekosystemtjanster.html 
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Rapport 
Ekosystemtjänster – 
naturens produkter och 
tjänster i Järfälla 
2012-10-12. Beställare: Järfälla 
kommun. Genomförare: Bygg- 
och miljöförvaltningen, Järfälla 
kommun, Bjerking AB, 
Calluna AB. 

Rapporten beskriver koncentre-
rat och på två kommunövergri-
pande kartor det man definierat 
och identifierat som kom-
munens, försörjande, reglerande 
och kulturella ekosystem-
tjänster. 

5 Ekosystemtjänster – naturens produkter och tjänster i Järfälla   

”Översiktsplanen … ska bl.a. redovisa visioner och planer 

för kommunens bostads- och verksamhetsområden samt 

park-, natur- och vattenområden. I arbetet med den nya 

översiktsplanen beslutades att värdena i den grönblå 

strukturen och intentionerna i de ovan nämnda direktiven 

och konventionen ska belysas genom att synliggöra 

kommunens främsta ekosystemtjänster.” 

Utgångspunkten för denna koncentrerade översikt 
av Järfälla kommuns ekosystemtjänster är behovet 
av ett underlag för översiktsplaneringen i kommunen. 
I studien har man utgått från indelningen av eko-
systemtjänster såsom Millenium Ecosystem 
Assessment (MA) föreslagit det vill säga i följande 
fyra grupper:  

• Försörjande tjänster - de levererade produkter som människor får från 
ekosystemen. 

• Reglerande tjänster - den nytt a som människan drar av ekosystemens egna 
regleringsprocesser. 

• Kulturella tjänster - immateriella saker som skönhet, inspiration och rekreation 
som bidrar till vårt välbefinnande. 

• Stödjande tjänster - de tjänster som är nödvändiga för produktionen av alla 
andra ekosystemtjänster. 

Biologisk mångfald har hanterats som en stödjande tjänst. De försörjande eko-
systemtjänsterna har identifierats och markerats på en kommunomfattande karta 
och inbegriper till exempel jordbruksmark, odlingslotter, gammal barrskog, lek-
vatten för groddjur och dricksvatten. De reglerande och kulturella ekosystem-
tjänsterna har identifierats och markerats tillsammans på ytterligare en kommun-
omfattande karta. De reglerande tjänsterna anges till exempel som vattendrag, 
översvämningsytor, våtmark med flera kategorier. Kulturella ekosystemtjänster 
anges som till exempel odlingslotter, tysta områden, ridskog och badplats. 
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Rapport 
Biologisk mångfald i 
Örebro - kartering av 
ekosystemtjänster 
granskningsversion  
2015-04-08. Beställare: Örebro 
kommun. Genomförare: 
Ekologigruppen AB. 

Biologisk mångfald som 
ekosystemtjänst är i fokus för 
denna rapport. Underlag och 
metoder för kartering, sprid-
ningsanalys m.m. beskrivs 
tydligt och detaljerat. Utgör 
underlag för översiktlig 
planering. 

6 Biologisk mångfald i Örebro - kartering av ekosystemtjänster  

”Biologisk mångfald handlar om att skapa förutsättningar; 

att bevara, nyskapa och sammankoppla viktiga livsmiljöer 

för olika och i sitt sammanhang relevanta arter, funktioner 

och processer i ekosystemen.” 

I denna studie är biologisk mångfald i fokus och 
kallas i denna studie för en understödjande eko-
systemtjänst3, det vill säga den utgör förutsättning 
för många andra ekosystemtjänster, till exempel 
pollinering. Studien är en kartering av befintlig 
biologisk mångfald i Örebro som underlag för 
översiktlig planering.  

Att peka ut områden viktiga för biologisk mångfald 
utgör underlag för att kunna göra prioriteringar i en 
planeringssituation samt kan utgöra underlag för åtgärdsarbete och skötselplaner. 

Rapporten beskriver en metod och resultaten av en kartering av områden viktiga 
för ekosystemtjänsten biologisk mångfald uppdelat på några huvudnaturtyper; 
barrskog, ädellövskog, lövskog, våtmarker, ängsmarker och sjöar och vattendrag. 
I metoden ingår flera spridningsanalyser. 

Örebro kommun bedöms omfatta en mängd olika värdefulla miljöer som karterats 
i olika inventeringar. Dessa inventeringar och annat tillgängligt material utgör 
grunden för att peka ut så kallade värdekärnor i kommunen. I studien görs också 
en så kallad naturvärdesbedömning enligt SIS-standard. Man visar också vilka så 
kallade värdekluster som finns det vill säga var i kommunen som de högsta 
värdena för respektive naturtyp finns. Områden med stor variation av värdefulla 
naturtyper – hot spots – pekas också ut. Dessa områden anges vara extra viktiga för 
biologisk mångfald på landskapsnivå. Hur värdeområden hänger ihop i så kallade 
habitatnätverk används för att peka ut områden som är särskilt viktiga för att hålla 
ihop livsmiljöer och som fungerar som stigstenar mellan landskapsområden. Ett 
verktyg baserat på geografiska informationssystem (GIS) används för spridnings-
analysen. 

                                                      
3 Ej den terminologi Naturvårdsverket förordar. Se inledningen till exempelsamlingen. 
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Rapport 
Ekosystemtjänster i 
Sollentuna 
2015-06-26. Beställare: 
Sollentuna kommun. Genom-
förare: Ekologigruppen AB 

Rapporten kartlägger ett antal 
befintliga ekosystemtjänster, 
var de olika tjänsterna har 
brister och hur tjänsterna kan 
stärkas. 

7 Ekosystemtjänster i Sollentuna 

”Kartläggningen visar vilka områden som är av tyngd för att 

bidra till dessa ekosystemtjänster idag, befintliga områden, 

områden där tjänsten saknas eller är satt ur spel, brist-

områden, samt områden där tjänsten kan stärkas, 

potentiella områden.” 

Rapporten kartlägger ekosystemtjänsterna småskalig 
matproduktion, vattenrening, flödesreglering, 
bullerskydd, luftrening och lokalklimat. Avgräns-
ningen av ekosystemtjänster har tagits fram efter 
kommunens önskemål. Kartläggningen utgör underlag för kommunens översikts- 
och stadsplanering. I fokus är bebyggda områden men för vissa tjänster har dock 
områden utanför tätorten vägts in om dess påverkan sträcker sig längre än den egna 
placeringen.  

Kartorna visar och texten beskriver befintliga ekosystemtjänster vid inventerings-
tillfället. Kartorna visar också var de olika tjänsterna har brister det vill säga där 
tjänsterna saknas eller är satta ur spel. Orsakerna till bristerna beskrivs också. Var 
tjänsterna kan stärkas och alternativ för hur detta kan göras beskrivs också. 

 

Figur 1 Ekosystemtjänst luftrening i Sollentuna. Från Ekosystemtjänster i Sollentuna, 2015-06-26. 
Ekologigruppen 2015-06-26. 

 

Hemsida: https://www.sollentuna.se/sv/trafik--stadsplanering/Stadsplanering-och-
byggprojekt/Urban-gronstruktur/ekosystemtjanster/ 
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Rapport 
Miljökonsekvensbeskrivni
ng med samråd för 
översiktsplan över 
Nykvarn Översiktsplan 
2025 
Samrådsversion 2013-03-14. 
Beställare: Nykvarns kommun. 
Genomförare: Ekologigrup-
pen AB. 

Denna rapport är en bedömning 
av miljökonsekvenserna av 
översiktsplanen och nollalterna-
tivet. Konsekvenserna på ett 
antal ekosystem-tjänster i och 
utanför tätorten ingår här. 

8 Miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan över Nykvarn  

”Kommunen har god tillgång till de viktigaste ekosystem-

tjänsterna. Den regionala och lokala grönstrukturen ger 

tätorterna generellt en god tillgång till olika ekosystem-

tjänster.” 

Kommunen har i sin översiktsplan arbetat fram 
strategier för att nå sin vision för år 2025. Kom-
munen ska enligt översiktsplanen arbeta med 
strategierna: utveckling av Nykvarns tätort för att få 
ett mer levande centrum, utveckling av landsbygden 
och dess orter, för att bland annat ansluta områden till 
kommunalt vatten och avlopp (VA) och kollektiv-
trafik samt utveckla mellankommunalt samarbete för 
att stärka planeringsförutsättningarna över kommun-
gränserna.  

Arbetet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har skett parallellt med 
utarbetandet av översiktsplanen. MKB:n behandlar bland annat konsekvenserna för 
ekosystemtjänster kopplade till areella näringar och för reglerande ekosystem-
tjänster i tätorten av nollalternativet och utvecklingsalternativet. Konsekvenser för 
andra ekosystemtjänster beskrivs mer översiktligt men tydligt. 

Som exempel på konsekvenser som tagits fram i MKB:n kan nämnas att ”förutsätt-
ningarna för reglerande ekosystemtjänster i tätorten kommer att förbättras tack vare 
planens riktlinjer. Nollalternativet bedöms medföra risk för större negativa 
konsekvenser.”  

I rapporten finns bland annat en samlingstabell över konsekvenserna för de areella 
näringarna och en annan tabell med konsekvenserna för fritid, kultur och turism. 
Konsekvenser för ekosystemtjänster finns redovisade under rubrikerna ”areella 
näringar och ekosystemtjänster”. Konsekvenser för naturmiljö (inklusive biologisk 
mångfald) och vattenmiljö redovisas i egna tabeller. Alternativen som konse-
kvens-beskrivs är översiktsplan och nollalternativ.   

Konsekvenserna bedöms på en skala från noll till fyra med såväl positiva som 
negativa konsekvenser. Förslag till åtgärder för att säkerställa eller förbättra 
ekosystemtjänster av olika slag finns i rapporten.  

Planens konsekvenser i relation till de 16 miljömålen analyseras också i relation till 
ekosystemtjänster. 
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Rapport 
Ekosystemtjänster i 
stadsplanering – en 
vägledning 
2015. Beställare: Samarbets-
projekt. Genomförare: White, 
Albaeco, med flera. 

Rapporten ger förslag till en 
arbetsgång att användas för 
integrering av ekosystem-
tjänster i stadsplanering. 

9 Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning 

”Det betyder att med ”ekosystemtjänstglasögon” kan nya 

funktioner av grönskan upptäckas och som är viktiga att 

säkra. På så sätt kan ekosystemen bidra med lösningar på 

olika utmaningar i stadsplaneringen.” 

Vägledningen är ett av flera resultat som kommit 
fram inom ramen för det Vinnovafinansierade 
samarbets-projektet c/o city, där representanter för 
såväl kommuner som arkitekter, konsulter, forskare 
och fastighetsbolag och flera andra samverkat för att 
höja kompetens och medvetenhet kring stadens 
ekosystemtjänster.  

Vägledningen ska bidra till att ekosystemtjänster integreras i stadsplaneringen 
genom att tydliggöra hur de kan komma in i planprocessen. Vägledningen ska ses 
som ett första steg och där förslagen behöver testas och kompletteras allteftersom. 
Genom att utgöra en länk mellan forskning om ekosystemtjänster och planproces-
sens olika steg är ambitionen att inspirera stadsplanerare och andra verksamma 
inom planprocessen.   

Rapporten ger inledande information om hur man kan se på och definiera ekosystem-
tjänster ur ett generellt perspektiv. Man visar också vad som kan ses som stödjande, 
reglerande, kulturella och producerande ekosystemtjänster i städer. Sedan föreslås 
och beskrivs hur ett arbetssätt med ekosystemtjänster i planprocesser kan se ut. 
Planprocessens verktyg som översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplan, 
miljökonsekvensbeskrivning med flera beskrivs och på vilket sätt som ekosystem-
tjänster kan hanteras i dessa. Rapporten har avslutningsvis en lista på projekt för 
inspiration och goda exempel. 

Arbetssättet för urbana ekosystemtjänster i planprocessen är uppdelad i tre steg:  

1. Identifiera nuläget, framtida potential och utveckling. Utgå ifrån 
ekosystemtjänsterna, inte från exploateringens ambitioner.  

2. Bedöma identifieringen kontra den planerade utvecklingen. Bedömningen 
föreslås visa ”fyra S”: skapa, skydda, stärka och skippa. Det innebär att 
bedöma var ekosystemtjänster behöver skapas, var skyddas på grund av 
framtida förändring, var befintliga tjänster behöver stärkas och var tjänster 
prioriteras bort framför andra intressen. 

3. Verkställa resultaten från steg 1 och 2 i planhandlingar, avtal och 
genomförande samt i den fortsatta förvaltningen. Tydliga riktlinjer i 
planeringens olika instrument och dokument krävs för detta. 
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Rapport 
MEST_plan 
[MalmöEkoSystem-
Tjänster] 
juni 2015. Beställare: Malmö 
stad. Genomförare: Malmö 
stad, stadsplanekontoret 
(kontakt: Juliet Lidgren) 

Rapporten ger förslag till om, 
när och hur det är lämpligt att ta 
hänsyn till ekosystemtjänster i 
den kommunala plan-
processen. 

10 Ekosystemtjänster i Malmö stads planering  

”Det handlar inte längre om att göra minsta möjliga skada, 

utan största tänkbara nytta. Det vill säga, inte enbart om att 

skydda och bevara, utan också om att aktivt stärka 

ekosystemen.” 

Projektet MEST utgår ifrån att det ligger stora 
utmaningar i att bygga en tät stad och samtidigt 
undvika att bygga bort städers förmåga att leverera 
ekosystemtjänster åt sina invånare. Utgångspunkten 
är Malmö kommuns vision om ekosystemtjänster i 
översiktsplanen, den statliga utredningen SOU 
2013:68 och de nationella miljömålen. Man säger i 
rapporten: ”Hänsyn till ekosystemen, dess nyttor och 
tjänster behövs genom hela planprocessen. Därför har MEST_plan som målsättning 
att undersöka OM, och i så fall VAR, HUR och NÄR i planprocessen det är 
lämpligt att ta hänsyn till ekosystemtjänster.” 

I rapporten argumenteras för varför ekosystemtjänster behövs i planering. En 
genomgång av det juridiska ramverket för detta gör också. I rapporten föreslås ett 
MEST_planverktyg. Det innebär att geografiska data kopplade till ekosystem-
tjänster förs samman i ett kartverktyg som är tillgängligt för planhandläggare. 
Planerare tillsammans med ekolog kan då göra bedömningar av: ekologiskt 
värdefulla områden, ekosystemtjänster, brister och förslag till hur brister kan 
åtgärdas genom att bevara, förstärka eller skapa nya element. 

De fyra nyckelorden kvantitet, kvalitet, konnektivitet och placering anges som 
utgångspunkter för att ta fram planer där miljöns potential för att leverera eko-
systemtjänster stärks. Kvantiteten av gröna miljöer ses i rapporten som grunden för 
en stark grönstruktur. Grönområden är en bristvara i städer och därför är det av vikt 
att värna och skapa sammanhängande sådana. Kvalitet syftar till egenskaperna hos 
grönområden och att vegetationen ska anpassas till förutsättningarna på platsen – 
ekologiskt, i relation till tidigare markanvändning och så vidare. Konnektivitet 
syftar till hur väl arters livsmiljöer är sammanlänkade. När kvalitet och kvantitet 
ökar, ökar även konnektiviteten. Placeringen av grönområden påverkar konnektivi-
teten, leveransen och nyttan av ekosystemtjänster och tillgängligheten till 
rekreation och andra kulturella tjänster. 

I rapporten beskrivs också det kartunderlag som finns tillgängligt inom olika 
förvaltningar som grund för arbetet ovan. 

Hemsida: http://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljolaget-i-Malmo/Grona-
miljoer/Ekosystemtjanster/MEST.html 
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Rapport 
Kartläggning och analys 
av ekosystem-tjänster i 
Stockholms stad 
2015-09-28. Beställare: 
Stockholms stad. Genomförare: 
Calluna. Rapportreferens 
Barthel et al. 2015. 

Rapporten ger detaljerade 
förslag till hur reglerande och 
stödjande ekosystemtjänster 
kan karteras. Vidare ges en 
utmärkt överblick av diskus-
sionsfrågor och litteratur inom 
fältet. 

11 Kartläggning och analys av ekosystemtjänster i Stockholms stad 

”Biologisk mångfald, eller biodiversitet, betraktas i många 

studier om ekosystemtjänster inte som en egen ekosystem-

tjänst ”… ”men det råder ingen tvekan om att det är starkt 

knutet till hållbar förvaltning av ekosystemtjänster. Biologisk 

mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och 

långsiktigt kunna leverera viktiga ekosystemtjänster.” 

Studien som presenteras i denna rapport är ett 
utvecklingsarbete och utgör del i Stockholms stads 
arbete att på en övergripande nivå kartlägga några 
viktiga urbana ekosystemtjänster. En av Stockholms 
strategier i Den gröna promenadstaden är att utveckla 
stadens gröna struktur så att den långsiktigt kan bidra 
med olika ekosystemtjänster. Projektet inleddes med 
ett gemensamt uppstartsmöte följt av workshops. Preliminär rapport har 
presenterats och granskats och synpunkter från staden har inarbetats i rapporten. 

Denna studie redovisar noggrant stegen i att rumsligt kartlägga de tre ekosystem-
tjänsterna temperaturreglering, dagvatten- och flödesreglering (reglerande eko-
systemtjänster) samt biologisk mångfald (stödjande ekosystemtjänst). Rapporten 
visare dessa tjänsters potential det vill säga olika områdens kapacitet att leverera 
ekosystemtjänsterna dagvatten- och flödesreglering respektive temperaturreglering 
samt hur olika områden bidrar med olika funktioner till stöd för biologisk mång-
fald. I de kartor som beskriver temperaturreglering, dagvatten- och flödesreglering 
används en relativ skala, 1-5, för bedömning av områdets kapacitet att producera 
tjänster.  En så kallad multikriterieanalys används för värderingen enligt den 
relativa skalan. Alla delar av metoderna som använts beskrivs tydligt och även så 
vilka data som använts. 

Det ges en tydlig översikt av hur man i svensk och internationell forskning ser på 
relationen mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänstbegreppet. Tydliga 
resonemang förs om hur biologisk mångfald kan bedömas och karteras i tre olika 
nätverk i Stockholm. 

Andra reglerande ekosystemtjänster kan snabbt kartläggas med den metodik som 
presenteras i rapporten som till exempel tjänsterna luftrening, vattenrening, 
pollinering, reglering av skadeinsekter och fröspridning. 

Hemsida: http://www.calluna.se/nyheter/analys_av_ekosystemtjanster_i_stockholm/ 
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Rapport 
Visualisera och värdera 
ekosystemtjänster i 
kommunal samhälls-
planering – ekotjänster i 
Nacka 
juli 2015. Beställare: Nacka 
kommun. Genomförare: Sweco. 

Rapporten beskriver hur aktörer 
kan engageras i bland annat 
avgränsningen av ekosystem-
tjänster. Olika GIS-verktyg har 
prövats och utvecklats för att 
kartera och värdera tjänster. 
Reglerande och kulturella 
tjänster är i fokus. 

12 Visualisera och värdera ekosystemtjänster i Nacka kommun  

”Nacka kommun är en av Sveriges mest snabb-växande 

kommuner. Det är därför en stor utmaning att kunna ta 

emot den ökande befolkningen och dess behov av fler 

bostäder och övrig infrastruktur och samtidigt kunna 

behålla den omgivande grönstrukturens ekosystemtjänster 

och klimatriskreducering. Här finns stora ekonomiska 

värden att spara.” 

Denna studie inkluderar identifiering och avgräns-
ning av ekosystemtjänster relevanta för Nacka 
kommun, visualisering av dessa på kartor, värdering 
med hjälp av modeller baserade på geografiska 
informationssystem (GIS) och poängsättning och 
konsekvensbeskrivning för ekosystemtjänster från 
framtida bebyggelse. I fokus står reglerande och 
kulturella ekosystemtjänster. Projektet är ett teknikutvecklingsprojekt där man 
arbetat fram ett analysverktyg byggt på GIS med tekniska möjligheter ”att tackla 
stora komplexa avvägningar”.  

Det internationella forskningsprojektet TEEB (The Economics of Ecosystem and 
Biodiversity, understött bl.a. av FN och Sida) har tagit fram en generell arbetsgång, 
med syftet att hjälpa lokala beslutsfattare att synliggöra och inkludera ekosystem-
tjänsterna i samhällsplaneringen. Denna har legat till grund för studiens arbetsgång.  

Intressentanalys genom att ett antal aktörer deltagit i workshops i flera steg 
användes för att identifiera de mest relevanta ekosystemtjänsterna. Denna process 
bidrar till avgränsningen av vilka ekosystemtjänster som ingår i studien. En central 
del i projektet är ett antal olika GIS-modeller som har prövats och även utvecklats 
för att värdera ekosystemtjänsterna bland annat genom ett poängsystem (eko-
systemtjänstpoäng). Man anger i rapporten att även motstridiga samhällsintressen 
kan fångas upp genom att man gör flera, alternativa viktningsscheman som input 
till multikriterieanalyser i GIS. Man kan alltså vikta ekosystemtjänsterna lite olika 
och på skilda geografiska nivåer beroende på vilket område som väljs. Inga nya 
GIS-datainventeringar genomfördes, existerande material fick avgöra vilken 
information som kom att ingå (förutom kvantifierbar information från intressent-
analysen).  

Hemsida: 
http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/OVERSIKTLIG_NY/EKOTJANSTER/Sidor/beg
reppet.aspx 
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Rapport 
Förstudie inför restaure-
ring av Mensättra våtmark: 
En ekosystemtjänstanalys 
mars 2015. Beställare: Nacka 
kommun (kontakt: Liselott 
Eriksson) Genomförare: WSP 
Sverige AB (kontakt: Ulrika 
Isberg) 

Rapporten är ett exempel på en 
ekonomisk värdering av 
ekosystemtjänster, i detta fall 
tjänsterna från restaureringen 
av en våtmark. 

13 Mensättra våtmark: En ekosystemtjänstanalys 

”.. att det potentiellt ligger stora ekonomiska värden i att 

restaurera våtmarken. Enbart värderingen av vatten-

reningen 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.” 

Citatet visar resultatet av den ekonomiska 
värderingen av Mensättra våtmark i rapporten ovan. 
Mensättra våtmark beskrivs som ett av Nacka 
kommuns större våtmarksområden. Man bedömer att 
dess läge är unikt för Nacka på grund av storlek, 
ägoförhållanden och läge. Besökare i området anges 
som få idag men man ser att våtmarken kan fungera som ett rekreationsstråk i ett 
område som idag har brist på sammanhängande parker och grönområden. Området 
anges idag vara otillgängligt och på olika sätt hotat, genom exempelvis 
okontrollerad utfyllnad från intilliggande verksamheter och tippning av 
trädgårdsavfall. Projektet är en förstudie och syftar bland annat till att med hjälp av 
en ekosystemtjänstanalys synliggöra nyttan med restaureringen där restaureringens 
effekter såsom påverkan på friluftsliv, biologisk mångfald och 
föroreningsbelastning på vattenmiljön beskrivs och att beskriva det ekonomiska 
värde som restaureringen kan medföra. 

Totalt värde 

Existensvärde 
Egenvärden 

T. ex. rekreation, renare badvatten i 
Sågsjön, ev. biobränsle (kulturella 
och försörjande tjänster) 

Arvsvärden T. ex. vattenrening, flödesutjämning 
(reglerande tjänster) 

Brukarvärde 
Indirekta värden T. ex. bevarande av naturtyp för 

framtida generationer 

Direkta värden T. ex. biologisk mångfald (stödjande 
tjänster) 

Figur 2 Det samhällsekonomiska värdet av en våtmark. Ska läsas från vänster till höger. Omritad 
figur från Förstudie inför restaurering av Mensättra våtmark: En ekosystemtjänstanalys 
(WSP 2015) 

Kulturella, stödjande och reglerande ekosystemtjänster bedöms. Som grund ligger 
en befintlig inventering av naturvärden. I det samlade underlaget har sedan 
effekterna av restaureringsförslagen strukturerats i en ekosystemtjänstanalys där 
kvalitativa och kvantitativa värden redovisas för några valda ekosystemtjänster. 
Man beskriver nuläge, ett exploateringsalternativ och ett restaureringsalternativ. 
Vidare presenteras en metod för värdering av ekosystemtjänsterna och en ”ansats” 
till ekonomisk värdering av effekterna som restaureringen av Mensättra våtmark 
kan medföra. Studien följer den arbetsgång som tagits fram inom det internatio-
nella forskningsprojektet The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). 
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Rapport 
Från policy till praktik: 
Utmaningar för arkitekter 
att integrera 
ekosystemtjänster 
Utgivare: ARKUS – forskning 
inom arkitektur och samhälls-
byggnad, okt 2015. Beställare 
och genomförare: Magnus 
Tuvendal och Karl Samuelsson. 
Kontakt: 
magnus.tuvendal@gmail.com 

Rapporten ger underlag för 
diskussioner i inledande skeden 
av arbete med ekosystemtjäns-
ter för detaljplaner i den kom-
munala fysiska planeringen. 
Rapporten visar på viktiga 
frågor att ta ställning till i 
process och analys. 

14 Utmaningar för arkitekter att integrera ekosystemtjänster  

”Ekosystemtjänster i planering och beslutsprocesser lovar 

att tillföra något nytt. Det är ett begrepp grundat i förhopp-

ningen att om ekosystemtjänster integreras så blir besluten 

bättre och projektets utformning mer knutet till hållbar 

utveckling.” 

Citatet från rapportens författare lyfter fram det nya i 
ekosystemtjänstbegreppet och behovet av att förtyd-
liga dess praktiska nytta. Rapporten belyser frågan: 
Vilka är utmaningarna att integrera ekosystemtjänster 
i arbetsprocessen för arkitektur-professioner som 
arbetar med utemiljö efter detaljplan? Fokus ligger på 
sena skeden men genom att belysa möjligheter och 
begränsningar i det sena steget i en byggprocess var 
tanken att samtidigt belysa vad som lämpligen bör ha 
hanterats i tidigare skeden i processen.  

Rapporten visar de utmaningar som finns att arbeta 
med ekosystemtjänster i detaljplaner det vill säga de utmaningar som ett antal 
intervjuade arkitekter identifierat tillsammans med vad som framkommit vid en 
workshop. Utmaningar som lyfts fram är till exempel nedanstående och rapporten 
för en diskussion i relation till varje utmaning: 

• Oklart vad ”ekosystemtjänster” tillför 
• Byggprocessen är linjär 
• Tid och verktyg för omfattande analyser saknas 
• Vilka ekosystemtjänster är viktigast att jobba med? 
• Hur visualiserar man ekosystemtjänster? 
• Synergier mellan olika faktorer behöver visualiseras 
• Beställare behöver vara delaktiga 
• Kvantifiering av ekosystemtjänster kan vara negativt 
• Hur ekosystemtjänster integreras i byggnadselement och byggda miljöer? 
• EST är gränsöverskridande - hur samla stuprör inom kommun, region, stat och 

privat sektor? 

Avslutningsvis ges i rapporten tre förslag till utveckling och forskning. Man lyfter 
fram behovet av 1) en ny ekosystemtjänstbaserad klassificering av grönstruktur, 
2) databas över ekosystemtjänstlösningar med exempel från projektnivå och för 
olika ekosystemtjänstkomponenter och 3) utveckling och genomförande av 
byggprocesser som är adaptiva det vill säga som består av kontinuerlig uppföljning 
och anpassning till de erfarenheter som uppstår under processens gång. 
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Rapport 
Ekosystemtjänstanalys för 
planprogram, 
Liljansberget, inom Umeå 
kommun 
dec 2015. Beställare: 
Akademiska hus och Umeå 
kommun. Genomförare: 
Enetjärn natur AB 

Rapporten ger ett exempel på 
hur en monetär värdering kan 
genomföras som underlag för 
arbetet med en detaljplan för ett 
nytt bostadsområde. 

15 Ekosystemtjänstanalys för nytt bostadsområde, Liljansberget, 
Umeå 

”Osäkerheterna bedömdes vara för stora för att genomföra 

monetära värderingar med värdeöverföringsmetoden. 

Därför genomfördes värderingen av de identifierade 

nyttorna genom kvalitativa och/eller kvantitativa 

värderingsmetoder.” 

Projektet som rapporteras här syftar till att identifiera, 
kartlägga och värdera de ekosystemtjänster som 
påverkas vid etablerandet av ett nytt bostadsområde 
vid Liljansberget i centrala Umeå. För att på bästa 
sätt ta hänsyn till och minimera negativa effekter på 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster syftade 
projektet också till att ge rekommendationer kring hur den så kallade 
skadelindringshierarkin kan tillämpas i planprocessen. Studien använde ett 
värderingsramverk som länkar förändringar i ekosystemens funktioner och 
processer till förändringar i ekosystemtjänster, och slutligen till förändringar i 
nyttor. 

Ekosystemtjänsterna som finns i området och som kommer att påverkas av exploa-
teringen bidrar till sex ekonomiska nyttor och som den ekonomiska värderingen 
fokuserar på. De ekonomiska nyttor som identifieras är rekreationsaktiviteter 
kopplade till naturupplevelser och motion, orienteringsmöjligheter, mountainbike-
cykling samt utbildningsmöjligheter och dagvattenhantering och översvämnings-
reglering. Förutom detta bedömdes att flera viktiga tjänster som är kopplade till 
områdets funktion som grön korridor, kommer att påverkas negativt. Osäkerheterna 
bedömdes vara för stora för att genomföra monetära värderingar med den så 
kallade värdeöverföringsmetoden. Därför genomfördes värderingen av de identi-
fierade nyttorna genom kvalitativa och/eller kvantitativa värderingsmetoder. 

Hemsida: 
Denna ekosystemtjänstanalys har använts i Umeå kommuns planprogram för Liljansberget som 
kom ut i februari 2016 på kommunens hemsida: 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplane
ring/stadsplaneringochbyggande/aktuelltidittomrade/universitetsochsjukhusomradet/planprogramf
orlilljansbergetochdelavcampusomradet.4.6e56e1f514f42fbe6673b6cc.html 
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16 Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Stockholm Syd/Mörby 

”Eftersom miljökonsekvensbeskrivningar är ett viktigt 

beslutsunderlag i detaljplaneprocessen är det viktigt att 

ekosystemtjänster integreras i denna typ av utredningar.” 

Syftet med detaljplanen är att pröva markanvänd-
ningen för Stockholm Syd/Mörby verksamhets-
område med inriktning på logistik, ej störande 
industri, kontor, handel och service. Detaljplanen 
omfattar 270 hektar mark. Planområdet består idag 
till stora delar av produktionsskog och jordbruksmark 
med höga naturvärden.  

Ekosystemtjänster som bedömts som relevanta för 
planen är försörjande tjänster inom areella näringar 
(produktion av livsmedel, skogsbruk), reglerande tjänster (rening och reglering av 
vatten, luftrening, återföring av närsalter, pollinering, skadereglering), kulturella 
(rekreation och friluftsliv) och understödjande4 tjänster (biologisk mångfald, 
ekosystemens resiliens). Konsekvenserna av detaljplanen för dessa ekosystem-
tjänster beskrivs kvalitativt, löpande i text, tillsammans med kartor över till 
exempel upplevelsevärden och höga naturvärden. 

Alternativ som bedöms i MKB:n är tre: planförslaget, ett mer begränsat alternativ 
av planförslaget och nollalternativet. Miljökonsekvenserna bedöms på en skala från 
noll till fyra med såväl positiva som negativa konsekvenser. Skalan av konsekven-
ser relaterar till det värde som berörs, men också till miljöpåverkans relation till 
miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål. Hur planens 
påverkan och konsekvenser kan följas upp beskrivs till exempel i relation till 
pollinering och skadereglering. Förslag till hur konsekvenser kan hanteras finns 
också. 

Metodiken för konsekvensbeskrivningen beskrivs tydligt och likaså vilket 
underlagsmaterial som arbetet bygger på. 

                                                      
4 Ej den terminologi Naturvårdsverket förordar. Se inledningen till exempelsamlingen. 

Rapport 
MKB för Mörby 5:1 m.fl. 
Samrådsversion av 
detaljplan 
2015-05-11. Beställare: 
Kilenkrysset AB. Genomförare: 
Ekologigruppen 

Denna rapport är en miljö-
konsekvensbeskrivning av en 
detaljplan. Den utgör ett 
exempel på hur 
ekosystemtjänster kan hanteras 
i en MKB och för olika 
alternativ till exploatering av ett 
markområde.  
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Rapport 
Jordbruksmarkens värden 
juni 2015. Beställare: 
Jordbruksverket. Genomförare: 
Hushållningssällskapet Väst 

Rapporten beskriver de stora 
värden (ekonomiskt, miljömäs-
sigt, socialt) som finns i den 
svenska jordbruksmarken. 
Jordbruksmarkens värden i 
termer av ekosystemtjänster 
beskrivs också 

17 Jordbruksmarkens värden   

”God jordbruksmark är en resurs att förvalta. Den kan inte 

skapas genom att blanda olika delar sand eller lera och 

mull, eller genom att man flyttar jord från en plats till en 

annan. En god odlingsjord utvecklas genom biologiska 

processer och genom ett långsiktigt arbete från de som 

brukar den.” 

Rapporten visar de värden jordbruksmarken i Sverige 
har samt vilka värden som är oersättliga. Olika 
strategier för att bevara jordbruksmarken diskuteras 
ur ett hållbarhetsperspektiv (ekonomiskt, miljömäs-
sigt och socialt). 

Exempel på innehållet: 
• God tillgång till jordbruksmark är en grundläggande förutsättning för Sverige 

att vara världsledande när det gäller jordbruksprodukter och livsmedels-
produkter.  

• I framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli mer värdefull än idag. 
Globala klimatförändringar såsom havsnivåhöjningar och ökenspridning, 
minskar tillgången på jordbruksmark i många länder. Samtidigt kan Sverige få 
bättre odlingsklimat.  

• Arealen jordbruksmark minskar varje år.  
• Valet att bygga till exempel en trafikplats eller en logistikcentral kan innebära 

att jordbruksmark av god kvalitet försvinner. Även om vi senare skulle välja att 
riva logistikcentralen så är jordbruksmarken i princip oåterkallelig då allt för 
stora ingrepp har skett i matjordslager respektive alv. Dessa olika marklager 
har skapats genom årtusenden av biologisk aktivitet och återställs inte genom 
att asfalten tas bort. 

• Nyodling är dyrt. Det kostar minst 100 000 kronor per hektar och flera 
decennier senare, ger nyodling fortfarande inte lika goda skördar som äldre 
åkermark. 

• Lerjordar på slätterna är idag våra allra bästa åkerjordar. De innehåller mycket 
näring för grödan och magasinerar mera vatten än lättare jordar. Slätternas 
tillgång på mat, men också möjligheter att transportera mat och andra 
produkter, har gjort att städer har vuxit fram just där. Därför omgärdas många 
av våra städer av landets, eller åtminstone sitt områdes, allra bästa jordar. Det 
är jordar som inte kan flyttas eller ersättas med jordar på andra platser. 

• Ekosystemtjänsterna från jordbruksmarken är främst produktion av mat, 
livsmiljöer för många arter till exempel vid åkerkanter, utjämning av 
vattenflöden, kolsänka, rik biologisk mångfald i betesmarker och pollinering 

Hemsida: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/sejordbruksmark
ensvarden.4.466f6a9c14e2f0659bbc544.html 
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Rapport 
Kommunens arbete med 
jordbruksmarkens värden 
– ett stödverktyg 
juni 2015. Beställare: 
Jordbruksverket. Genom-förare: 
Madeleine Granvik, Institu-
tionen för stad och land, Anders 
Larsson, Institutionen för 
landskapsarkitektur. Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) 

Rapporten visar genom 23 
punkter hur kommuner kan 
arbeta med att ta hänsyn till 
jordbruksmarkens värden i sin 
fysiska planering. 

18 Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden – ett 
stödverktyg  

”Enligt Miljöbalken är jordbruk av nationellt intresse. Enligt 

lagtextens (MB 3:4) formulering får brukningsvärd jord-

bruksmark ”tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-

hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 

från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 

mark tas i anspråk”.” 

Syftet med rapporten är att ge planerare på kommunal 
nivå ett stödverktyg för att ta hänsyn till jordbruks-
markens värden i olika planeringssammanhang. 
Rapporten sammanställer 23 punkter med relevanta 
faktorer för kommuner att aktivt arbeta med i syfte att 
bevara jordbruksmarkens olika värden i sin fysiska 
planering. Dessutom presenterar rapporten exempel på att arbeta med 
planeringsunderlag och styrmedel såsom inventering, 3 kapitlet 4 § miljöbalken 
(MB 3:4), översiktsplan, fördjupad översiktsplan (FÖP), tematisk översiktsplan 
(TÖP), jordbruksparker och närodlad mat.  

Huvudfokus är på implementeringen av MB 3:4 i kommunal planering. Faktorer 
beskrivna i rapporten fokuserar på ”jordbruksmarkens värden” i första hand. 
Värden hanteras inte utifrån ekosystemtjänstbegreppet. Exempel från 23 punkter i 
listan över relevanta faktorer att arbeta med är: 

1. Diskutera MB 3:4: Vad innebär lagtexten i praktiken? 
2. Definition av brukningsvärd jordbruksmark. 
3. Definition av väsentliga samhällsintressen. 
4. Inventera annan mark. 
6. Diskutera miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” 
7. Diskutera 12 preciseringar av ”Ett rikt odlingslandskap”  
8. Diskutera andra miljökvalitetsmål.  
9. Genomför avvägning mellan intressen.  
12. Beskriv konsekvenserna av förlust av jordbruksmark.  
13. Diskutera motiv för exploatering  
16. Diskutera jordbrukets roll för en hållbar utveckling.  
22. Diskutera ett ökat värde på jordbruksmark.  

För varje punkt finns en förklaring till varför faktorn är viktig samt vad den 
innebär. 

Hemsida: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/sejordbruksmark
ensvarden.4.466f6a9c14e2f0659bbc544.html 
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Rapport 
Kartläggning av eko-
systemtjänster i Jönkö-
pings kommuns nord-
västra jordbrukslandskap 
maj 2015. Beställare: Jönkö-
pings kommun. Genomförare: 
Enetjärn natur 

Rapporten identifierar de stöd-
jande, försörjande, reglerande 
och kulturella ekosystem-
tjänsterna i jordbrukslandskapet 
i en del av Jönköpings kommun. 

19 Kartläggning av ekosystemtjänster i Jönköpings 
jordbrukslandskap  

”Stora arealer jordbruksmark omvandlas varje år i Sverige. 

De vanligaste orsakerna är igenväxning på grund av 

nedlagda jordbruk samt exploatering för stadsutbyggnad. 

Att jordbruksmark tas i anspråk kan bero på att många av 

de värden som marken genererar, ekosystemtjänsterna, 

inte beaktas när beslut om förändrad markanvändning 

fattas. ” 

Studien syfte är att skapa ett bättre beslutsunderlag 
för beslut om jordbruksmark i kommunal planering. 
Kommunen anges vara en av de kommuner i Sverige 
där exploateringstakten är som högst vilket innebär att ytterligare jordbruksmark 
tas i anspråk.  

Man har valt att arbeta med den klassificering av ekosystemtjänster som lagts fram 
av Millenium Ecosystem Assessment (MA) och Naturvårdsverket. Man utgår från 
de fyra kategorierna stödjande, försörjande, reglerande och kulturella tjänster. De 
identifierade ekosystemtjänsterna redovisas i fyra olika tabeller för de fyra över-
gripande kategorierna. Varje tabell visar sedan om tjänsten kan klassas som direkt 
eller indirekt, vari tjänsten består mer i detalj och var denna tjänst återfinns.  

Tabell 2 Identifierade kulturella ekosystemtjänster. Från Kartläggning av ekosystemtjänster i 
Jönköpings kommuns nordvästra jordbruks-landskap, maj 2015, Enetjärn natur. 

Kulturella eko-
systemtjänster  

Hur?  Vad?  Var?  

Rekreationsmöj-
ligheter – 
organiserat eller 
oorganiserat 
friluftsliv  

Direkt  Tillhandahållande av landskap som 
möjliggör rekreation. Sådana aktiviteter 
är exempelvis jakt, fiske 
svampplockning, bärplockning, 
promenader, cykling, och annan motion.  

Generellt i hela området, men 
specifikt kopplat till Lillån och 
Bankerydsleden samt kring 
Björneberg och Järstorp.  

Estetiska värden 
(Vackra vyer, öpp-
na landskap etc.)  

Direkt  Tillhandahållande av öppna landskap 
och vackra naturmiljöer.  

Generellt för hela området.  

Kulturvärden 
(historiska 
landskap)  

Direkt  Tillhandahållandet och bevarandet av 
historiska landskap.  

Stora värden kopplat till 
landskapen kring Granshult, 
Björneberg och Månseryd.  

Resurser för 
utbildning  

Direkt  Tillhandahållande av landskap och 
naturmiljöer som används i 
utbildningssyfte för förskolor och skolor.  

Generellt i hela området. Främst 
områden med god tillgänglighet, 
t.ex. delar av Lillån.  

 
Ekosystemtjänstanalysen visar att jordbruksmarken genererar ett flertal 
försörjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster (exempel i Tabell 2 ovan). 

Hemsida:  
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/sejordbruksmark
ensvarden.4.466f6a9c14e2f0659bbc544.html 
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Rapport 
Grundvattnets ekosystem-
tjänster och deras 
ekonomiska värden – en 
inledande kartläggning 
november 2014. Beställare: 
Sveriges geologiska under-
sökning (SGU). Genomförare: 
Enveco Miljöekonomi AB, 
Andreas Lindhe & Lars Rosén, 
Institutionen för bygg- och 
miljöteknik, Chalmers tekniska 
högskola. 

Rapporten omfattar olika 
angreppssätt att definiera och 
ekonomiskt värdera grund-
vattens ekosystemtjänster. 

20 Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden   

”Som framgått ovan kommer resultatet av en ekonomisk 

värdering alltid att bero på ett antal olika bedömningar och 

antaganden gällande komplexa naturvetenskapliga och 

ekonomiska samband. En ekonomisk värdering måste 

därför alltid ses som ett av flera underlag till en be-

slutsprocess.” 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka ekosys-
temtjänster som grundvatten tillhandahåller och hur 
dessa kan värderas ekonomiskt. Specifika fråge-
ställningar är: 
• Hur kan ekosystemtjänstbegreppet användas för 

att beskriva de svenska grundvattenresursernas 
betydelse för samhället?  

• Vilka ekosystemtjänster från grundvattenresurser 
i Sverige kan förväntas vara de huvudsakliga?   

• Vilka metoder finns tillgängliga för att värdera grundvattnets ekosystemtjänster 
ekonomiskt?   

• För vilka typer av beslut kan ekonomiska värderingar av ekosystemtjänster 
från grundvatten användas?  

• Vilket arbete är viktigast att genomföra framöver för att synliggöra det 
ekonomiska värdet av ekosystemtjänster från grundvatten? 

Som inledning ger rapporten en pedagogisk översikt över de olika indelningar som 
finns av ekosystemtjänstbegreppet och vad som är av vikt att ta hänsyn till vid en 
ekonomisk värdering. Rapporten sammanfattar i vilken grad och hur grundvattnet 
beskrivits i metodstudier av ekosystemtjänster samt vilka som är de viktigaste 
tjänsterna som grundvattnet bidrar med. Ekonomiska värderingsmetoder för att 
ekonomiskt värdera ett förändrat tillhandahållande av grundvattentjänster gås 
igenom. Rapporten ger förslag till en indelning av grundvattentjänster och visar 
exempel på beslutstillfällen när ekonomisk värdering av grundvattenresurser är 
användbart. 

Rapporten ger förslag till en definition av grundvattnets ekosystemtjänster: 
Grundvattnets direkta och indirekta bidrag till människans välbefinnande. Vilka 
tjänster som är aktuella kommer att variera och bero av det område som studeras. 
Rapporten ger förslag till parametrar som grund för att bedöma vilka egenskaper 
som är avgörande för tjänsten: uttagsmöjligheter, grundvattennivåer, hydrauliska 
förhållanden, olika egenskaper: mekaniska, termiska, kemiska, biologiska, 
estetiska, kulturella, socioekonomiska. 

Hemsida:  
http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2014/december/grundvattnets-ekosystemtjanster-och-deras-
ekonomiska-varden--en-inledande-kartlaggning/ 
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Rapport 
Ekosystemtjänster från 
svenska hav: status och 
påverkansfaktorer 
Havs- och vattenmyndighetens 
rapport 2015:12. Beställare: 
Havs- och vattenmyndigheten. 
Genomförare: Andreas Bryhn, 
Lena Bergström, Ulf Bergström, 
Institutionen för akvatiska 
resurser, Sveriges lantbruksuni-
versitet och Mats Lindegarth, 
Institutionen för marina veten-
skaper, Göteborgs universitet. 

Rapporten identifierar, 
beskriver och bedömer status 
för och faktorer som påverkar 
de svenska havens ekosystem-
tjänster. 

21 Ekosystemtjänster från svenska hav  

”Ekosystemen i haven producerar syrgas, atmosfäriskt 

vatten och livsmedel, och de ger inspiration, rekreations-

möjligheter och mycket mer, ofta utan att det kostar något.” 

I rapporten anges att ekosystemtjänster har fått ett allt 
större genomslag i hanteringen av havsmiljöfrågor 
och ingår till exempel i EU:s havsmiljödirektiv. Rap-
porten syftar till att bedöma och ge ökad kunskap om 
status för havsbaserade ekosystemtjänster i Sverige, 
liksom till att utvärdera deras koppling till mänsklig 
påverkan.  

Statusbedömningen berör Västerhavet, Egentliga 
Östersjön och Bottniska viken. De tre statusklasser 
som används är god, måttlig och dålig. Flera av 
ekosystemtjänsterna statusbedöms med hjälp av 
indikatorer eller miljökvalitetsnormer. Andra tjänster 
statusbedöms baserat på aktuell litteratur.   

Sammanfattningen av status är följande: De ekosystemtjänster som bedöms ha 
dålig status är upprätthållande av näringsvävar och livsmedelsförsörjning (i 
samtliga svenska havsområden), upprätthållande av livsmiljöer (i Västerhavet och 
Egentliga Östersjön), samt tillhandahållande av råvaror (i Västerhavet). Ekosys-
temtjänster som bedöms ha god status är till exempel energiförsörjning och 
tillhandahållande av genetiska resurser, samt inspiration. Det finns även många 
ekosystemtjänster vars status bedöms som måttlig, exempelvis naturarv, rekreation 
och upprätthållande av biologisk mångfald. Allmänt sett har Bottniska Viken en 
något bättre status avseende ekosystemtjänster än övriga havsområden, vilket beror 
på en mindre mänsklig påverkan på havsmiljön. Västerhavet och Egentliga 
Östersjön skiljer sig åt för ekosystemtjänsten tillhandahållande av råvaror, som har 
god status i Västerhavet och måttlig status i Egentliga Östersjön. I övrigt har de två 
områdena en likartad statusbild överlag. 

De mänskliga påverkansfaktorerna och deras effekter sammanfattas i en tabell.  
Flera andra tabeller och större delen av texterna beskriver och bedömer status för 
havens ekosystemtjänster. Bedömningen omfattar till exempel upprätthållande av 
biogeokemiska kretslopp, näringsvävarnas dynamik, biologisk mångfald och 
ekosystemens resiliens; tillhandahållande av livsmedel, råvaror, genetiska resurser 
och energi samt vattenvägar, rekreation, estetiska värden och kulturarv. 

Hemsida:  
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2015-10-06-
ekosystemtjanster-fran-svenska-hav---status-och-paverkansfaktorer.html 
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Rapport 
God havsmiljö 2020 – 
Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön 
Del 4: Åtgärdsprogram för 
havsmiljön. Remissversion 
2015-02-01 (Dnr 3563-14). 
Beställare: Havs- och vatten-
myndigheten, Genomförare: 
Havs- och vattenmyndigheten, 
Slutrapport: 

Rapporten föreslår 32 åtgärder 
för att uppnå god havsmiljö. 
I rapporten ingår en ekosystem-
tjänstanalys och en analys av de 
samhällsekonomiska konse-
kvenserna av åtgärdsprogram-
met. 

22 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön  

”Havsmiljön är idag inte tillräckligt god för att vi ska kunna 

dra nytta av alla de tjänster som havet kan ge. Det beror på 

belastningar som är en följd av att mänskliga aktiviteter är 

för höga idag. Belastningarna behöver minska för att 

havsmiljön och tillgången på ekosystemtjänster ska 

förbättras.” 

Rapporten innehåller ett förslag från Havs- och 
vattenmyndigheten till ett åtgärdsprogram för 
havsmiljön (ÅPH) för Nordsjön och Östersjön enligt 
havsmiljöförordningen, som är det svenska genom-
förandet av EU:s havsmiljödirektiv. ÅPH anger 32 
åtgärder som behövs för att miljökvalitets-normerna 
för havet ska kunna följas och god havsmiljö uppnås. 
Åtgärderna ska genomföras av myndigheter och 
kommuner. 

En analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärdsprogrammet och 
ett referensscenario ingår i rapporten. Det inkluderar en kostnads-nyttoanalys för 
hela programmet samt ekosystemtjänstanalysen.  En slutsats är till exempel: Den 
totala kostnaden för att genomföra åtgärdsprogrammet för havsmiljön 
uppskattas till cirka 2 miljarder kronor under perioden 2016–2030 och de 
uppskattade nyttorna uppgår till cirka 6,8 miljarder kronor under samma 
period. 

I ekosystemtjänstanalysen görs en värdering av samhällsekonomiska nyttor till 
följd av ändrad tillgång på ekosystemtjänster under perioden 2016–2030 vid god 
miljöstatus. Ekosystemtjänsterna klassificeras enligt The Millenium Ecosystem 
Assessment (MA) i stödjande, reglerande, försörjande och kulturella tjänster. 

Analysen görs i två steg för aktiviteterna kommersiellt fiske och marin turism. I 
det första steget ges en indikation av vilka betydande ekosystemtjänster för varje 
aktivitet som förväntas öka med åtgärdsprogrammet. I det andra steget redovisas 
den samhällsekonomiska nyttan för fiske och marin turism av att uppnå god 
miljöstatus, vilket är målet för åtgärdsarbetet.  

Hemsida:  
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2016-01-25-god-
havsmiljo-2020-marin-strategi-for-nordsjon-och-ostersjon---del-4-atgardsprogram-for-
havsmiljon.html 
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Rapport 
Ekosystemtjänster i 
svenska skogar 
juni 2014, IVL rapport B2190. 
Beställare: Naturvårds-verket. 
Genomförare: Karin Hansen, 
Mikael Malmeus, Maria Lind-
blad, Institutet för vatten och 
luftvårdsforskning (IVL) 

Rapporten identifierar de 
stödjande, försörjande, regle-
rande och kulturella ekosystem-
tjänsterna i skog samt värderar 
deras ekonomiska värden. 

23 Ekosystemtjänster i svenska skogar 

”I Sverige täcker skogen idag nära hälften av landarealen 

och är därför av stor betydelse. Den svenska skogen ger 

många nyttiga tjänster som till exempel biodiversitet, 

färskvatten, koldioxidbindning, timmer, pappersmassa, föda 

och möjligheter för rekreation” 

I denna rapport identifieras vilka ekosystemtjänster 
som är viktigast i svenska skogar. Hur ekosystem-
tjänster beskrivs, kvantifieras och värderas i relation 
till skog beskrivs och man diskuterar hur begreppet 
kan komma att användas i uppföljningen av de 
svenska miljökvalitetsmålen. Tidigare och pågående 
studier som rör ekosystemtjänster i Sverige och 
Norden sammanfattas.  

Indelningen i försörjande, stödjande, reglerande och kulturella tjänster används för 
att visa de viktigaste tjänsterna i svenska skogar. Vidare ger man i rapporten 
förslag till indikatorer för varje ekosystemtjänst. Indikatorerna används för en 
kvalitativ och kvantitativ analys av ekosystemtjänsternas status och förändringar. 
Rapporten anger att så långt möjligt genomförs också en monetär värdering. För de 
fyra tjänstkategorierna har också intressenter och aktörer identifierats. Syftet med 
att identifiera intressenter och aktörer är att ”motverka ett potentiellt övertag av 
vissa intressenter” och att ”alla intressenter inkluderas i värderingen”.  

Metoden för ekonomisk värdering och svårigheterna att genomföra dem beskrivs. 
För de försörjande ekosystemtjänsterna gör beräkningar på till exempel timmer, 
massaved och dekorativa material; biobränsle; vilt, bär och svamp, dricksvatten. 
För de stödjande ingår till exempel: biogeokemiska kretslopp, markens bördighet, 
pollinering, biologisk mångfald och genetiska resurser. I den reglerande kategorin 
ingår beräkningar för till exempel klimatreglering, kolupptag, förebyggande av 
stormskador, erosion och jordskred. I de kulturella ekosystemtjänsterna ingår till 
exempel vardagsrekreation och träningsaktiviteter, turism, mental och fysisk hälsa, 
kunskap och information. 

En sammanfattande slutsats i rapporten är: ”ur ett rent samhällsekonomiskt 
perspektiv verkar de mest centrala ekosystemtjänsterna i skog vara i) timmer och 
massaved, ii) biobränslen, iii) vilt och jakt, iv) klimatreglering och v) vardags-
rekreation. Dessa fem ekosystemtjänster har årligen värden som sannolikt uppgår 
till flera miljarder kronor för varje ekosystemtjänst.” 

Hemsida: http://www.skogssverige.se/skog/fakta-om/skogens-ekosystemtjanster 
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Rapport 
Ekosystemtjänster på 
Swedavias flygplats-
fastigheter – en 
ekosystemtjänst-
bedömning av 
Stockholm/Arlanda Airport 
juni 2014. Beställare/författare: 
Sammy Albery Hellqvist, 
Genomförare: Sammy Albery 
Hellqvist, Institutionen för 
biologi och miljövetenskap, 
Göteborgs universitet i 
samarbete med Swedavia. 
Masterupp-sats. 

Rapporten identifierar de stöd-
jande, försörjande, reglerande 
och kulturella ekosystem-
tjänsterna i jordbrukslandskapet 
i en del av Jönköpings 
kommun. 

24 En ekosystemtjänstbedömning av Arlanda flygplats 

”Bedömningen visar att det utanför flygplatsområdet på 

Stockholm/Arlanda Airport finns ett flertal betydelsefulla och 

värdefulla ekosystemtjänster från samtliga klassificerings-

kategorier” 

Denna studie (uppsats för mastersexamen) har tagit 
fram en anpassad ekosystemtjänstbedömning för 
Swedavia AB, ett statligt ägt bolag som äger, driver 
och utvecklar tio flygplatser i Sverige. Swedavia vill 
utreda hur bolaget ska förhålla sig till ekosystem-
tjänst-begreppet och därmed även kunna bidra till att 
uppnå de nationella miljökvalitetsmålen, som 
Swedavia enligt sin bolagsordning är skyldigt att 
göra. Studien identifierar de ekosystemtjänster som 
finns inom Swedavias flygplatsfastigheter och 
kartlägger hur de påverkas av flygplatsens 
verksamhet.  

Stegen i arbetsprocessen inkluderar: 
problemformulering, identifiering av ekosystemtjänster, kartläggning och 
värdering. I studien ingår tjänsterna: 
• försörjande: livsmedel, biotiska råvaror;  
• reglerande: reglering av den fysiska miljön, reglering av biotisk miljö;  
• kulturella: symboliska, intellektuella och upplevelsebaserade, resurs för 

forskning och utbildning, hälsa. 

Biologisk mångfald ingår i karteringen och tas upp som förutsättning för 
ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera tjänster. Värderingen av ekosystem-
tjänsterna består till stor del av kvantitativa analyser och kvalitativa beskrivningar. 
Monetära värden har använts i vissa fall där det ansetts relevant och där monetära 
värden ansetts bidra till ökad förståelse för tjänsternas betydelse för Swedavia och 
välbefinnandet för de människor som vistas inom flygplatsområdena. 

I rapporten konstateras att en ekonomisk värdering av Arlandas biologiska 
mångfald skulle kräva väldiga resurser i form av tid och kostnad främst på grund 
av Arlandas yta (3500 ha).  Slutsatsen är att naturvärdesinventeringar med fördel 
kan användas för att synliggöra höga naturvärden. Dessa bör genomföras åter-
kommande och vara del i Swedavias miljö- och hållbarhetsarbete. Kartläggningen 
omfattar förutom biologisk mångfald ekosystemtjänster på Swedavias marker 
kopplade till skog och trädklädd mark, odlingslandskapet, sjöar och vattendrag och 
våtmarker. 
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Rapport 
Kartläggning av data-källor 
för kvantifiering av 
ekosystemtjänster 
MIR 2013:2. Beställare: Miljö-
departementet. Genomförare: 
Statistiska centralbyrån (SCB), 
enheten för miljöräkenskaper 
och naturresurser. Kontakt: 
sebastian.constantino@scb.se 

Rapporten och en omfattande 
bilaga redovisar tillgången på 
datakällor för kvantifiering av 
vissa ekosystemtjänster. 

25 Kartläggning av datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster 

”Ekosystemtjänster med bristfällig datatillgång eller som 

helt saknar data bedöms ha dåliga förutsättningar för 

kvantifiering även om de rent konceptuellt är väl 

utvecklade.” 

Rapporten är utarbetad inom ramen för arbetet med 
så kallade miljöräkenskaper hos Statistiska central-
byrån (SCB) på uppdrag av Miljödepartementet. 
Syftet med rapporten är att kartlägga statistik och 
andra datakällor för att hitta mätbara och kvantifier-
bara aspekter av ekosystemtjänster. Miljöräkenskaper 
är ett system som syftar till att beskriva sambanden 
mellan miljö och ekonomi. Förhoppningen är att 
statistik om ekosystemtjänster i framtiden ska kunna kombineras på ett sätt som 
passar in i miljöräkenskaperna.   

90 befintliga datakällor för jordbruksmark, skogsmark, städer och vatten samt 
vattenrelaterade tjänster ingår i kartläggningen (främst datakällor som är officiell 
statistik eller kan användas för att producera sådan). Några övergripande slutsatser 
i rapporten är: 

• ”ju närmare färdig konsumentvara och ekonomisk aktivitet en ekosystemtjänst 
ligger desto bättre är tillgången på data. Ett genomgående resultat oavsett 
vilken markanvändnings-kategori som undersökts är att de försörjande 
tjänsterna har bättre möjlighet att utryckas i kvantitativa termer eftersom det 
redan produceras mycket statistik på olika produkter och de ekonomiska 
aktiviteter dess produktion ger upphov till.”  

• ”där datatillgången är sämre så går det ofta att säga något i kvantitativa termer 
som angränsar till ekosystemtjänsten, även om det i vissa fall handlar om 
mycket grova uppskattningar. Ett exempel på detta är ekosystemtjänster om 
rekreation, hälsa och estetiska värden där statistik om fastighetspriser, 
medlemsantal i föreningar, närhet till grönområden med mera kan användas för 
att indikera det som inte exakt går att mäta i dagsläget.”  

• Områden där det är sämre tillgång på data är de kulturella tjänsterna. I CICES5-
strukturen var avsaknaden av data för genetiska resurser störst. 

• För de flesta ekosystemtjänsterna är markanvändning och marktäcke en nyckel 
till analyser av de flesta ekosystemtjänsterna. 

Kartläggningen har sammanställts i en bilaga med en stor mängd detaljer om varje 
datakälla och dess användningsområde.  

 

                                                      
5 Common International Classification of Ecosystem Services.  http://cices.eu/ 



Ekosystemtjänster  
i praktiken   
Erfarenheter av att praktiskt använda begreppet  
ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande  
i Sverige och en exempelsamling

TUIJA HILDING-RYDEVIK OCH MALGORZATA BLICHARSKA

Ekosystemtjänster är nödvändiga för vår välfärd. Ändå 

tar vi dem ofta för givna. Och räknar med att de ska  

finnas där trots att värdet av ekosystemtjänster oftast 

inte synliggjorts i olika typer av beslut som fattas på 

olika nivåer i såväl den offent liga sektorn som i den 

privata sektorn. Genom att se och värdera eko system

tjänster kan bättre beslutsunderlag tas fram, och på  

så sätt kan leveransen av ekosystem tjänster nu och i  

framtiden säkerställas.

 Står du inför utmaningen att börja arbeta med 

ekosystemtjänster i din myndighet, organisation eller  

företag? Eller har du redan påbörjat arbetet och behöver 

lära hur andra har gjort för att komma vidare? Då kan 

du ta del av erfarenheter i denna rapport. Här presenteras 

resultaten av arbeten med ekosystemtjänster. Detta 

komp letteras med en intervjustudie så att du ska kunna 

ta del av personliga reflektioner som du kan komma att 

känna igen dig i och förhoppningsvis kommer hämta 

inspi ration ur när du tar nästa steg i din analys av  

ekosystemtjänster. Naturvårdsverkets ambition är att  

rapporten inspirerar fler att börja förhålla sig till  

och räkna med ekosystemtjänster när planer, strategier 

och beslut ska tas.
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