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Sammanfattning 
Denna studie handlar om svenska kommuners arbete med att integrera ekosystemtjänster i stadsplanering. Fokus riktas mot drivkrafter och utmaningar i implementeringsarbetet. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med Kristianstad, Umeå och Gävle kommun. En ekolog och en person inom fysisk planering intervjuades från respektive kommun för att ge en samlad bild av kommunens ekosystemtjänstarbete i stadsplanering. Drivkrafter som identifierats hos kommunerna är Egna mål och förutsättningar, Externa samarbeten och Nationella mål. Utmaningarna som identifierats är Ekosystemtjänster som begrepp, Kommunikation, Exploatering och Värdering. Kommunernas perspektiv på drivkrafter och utmaningar ställs mot tidigare forskning. Myndigheten Naturvårdsverkets perspektiv på kommunernas utmaningar redovisas också.  
Studiens slutsatser är att ekosystemtjänster kan fungera som ett potentiellt verktyg till en hållbar stadsutveckling. Det finns delade tankar om ansvarsfördelning mellan kommun och myndighet. För att stödja kommunernas integrering av ekosystemtjänster i stadsplanering bör framtida forskning lyfta fram praktiska exempel på hur kommuner kan applicera detta utefter sina lokala förutsättningar. Kommuner behöver arbeta utifrån sin lokala kontext med ett holistiskt synsätt. De behöver även fortsätta att kommunicera och samarbeta inom och utanför kommunen för att öka kunskap om ekosystemtjänster i stadsplanering. 
Summary  
This study is about the integration of ecosystem services in urban planning in Swedish municipalities. There is a focus on the driving forces and challenges in the process of implementation. Semi-structured interviews was performed with the municipalities of Kristianstad, Umeå and Gävle. An ecologist and a physical planner were interviewed from each municipality to present an overall picture of their work with ecosystem services. The identified driving forces within the municipalities is Own goals and conditions, External cooperation and National goals. The identified challenges is Ecosystem services as a concept, Communication, Exploitation and Valuation. The perspectives on the driving forces and challenges was compared to previous research. The perspectives from the authority Swedish Environmental Protection Agency on the challenges were also presented in this study.   The conclusions from this study were that ecosystem services may work as a potential tool for sustainable urban development. There are different views on distribution of responsibility between the municipalities and the authority. To support the integration of ecosystem services in urban planning within the municipalities, future research should highlight practical examples on how the they can integrate ecosystem services according to their local conditions. The municipalities should work according to their local conditions and from a holistic point of view. A progressive work must take place in form of communication and cooperation within and outside the municipalities to increase the knowledge about ecosystem services in urban planning.   
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1. Bakgrund & Problembeskrivning 
Mänskliga aktiviteter skapar påfrestningar på biologisk mångfald och ekosystem som medför negativ miljöpåverkan (Convention on Biological Diversity, u.å; Naturvårdsverket, 2015b). Andelen personer som flyttar in till städerna ökar ständigt och i Sverige bor idag 85 % av befolkningen inom städer och tätorter. Det leder till ökat behov av bostäder och därmed exploateras grönområden i allt högre utsträckning. Områden med nuvarande bebyggelse förtätas och åtgärder för miljön behövs tas fram (Luederitz, Brink, Gralla m.fl., 2015). Detta innebär också ett större ansvar och en ökad utmaning att tillgodose mänskliga behov, samtidigt som ett aktivt arbete för hållbar utveckling bör ske (Naturvårdsverket, 2016b; Richter, Xu & Wilcox, 2015). I och med ökad befolkning och teknikutveckling har människans möjligheter att förändra naturen expanderat. Vi lever i ett industrisamhälle och idag finns inga ekosystem som är helt fria från mänsklig påverkan. Av denna anledning är det viktigt att förvalta ekosystem på ett hållbart sätt och integrera det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiven inom samhällsutveckling. Hållbarhetsperspektivet populariserades först i Brundtland kommissionens rapport från 1987 om hållbar utveckling (Vitousek, Mooney & Lubchenco m.fl., 2013; Naturvårdsverket, 2016). Begreppet innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (UN, 1987).  Människans ansvar att bevara och förvalta ekosystem är av stor vikt då de förser oss med många nyttor som oftast tas för givet. Enligt Beery, Stålhammar & Jönsson m.fl. (2016) har begreppet ekosystemtjänster föreslagits som ett nytt redskap för att förstå sambandet mellan mänskliga samhällen och utvecklingen av naturliga system på jorden. Ekosystemtjänster lyfter fram naturens egenskaper, processer och tjänster som bidrar till människans välbefinnande. Det är ett antropocentriskt begrepp och avser den nytta människan får av naturen (Naturvårdsverket, 2014a).   
1.1 Vad är en ekosystemtjänst? 
Generellt sett talar man om fyra kategorier av ekosystemtjänster och dessa är stödjande, reglerande, kulturella och försörjande. De stödjande är de grundläggande förutsättningarna för att ekosystemtjänster ska kunna fungera. Dessa ekosystemtjänster utgör därför sällan konkreta ekosystemtjänster som människan tar del av. En stödjande ekosystemtjänst kan exempelvis vara fotosyntesen. De reglerande ekosystemtjänsterna styr ekosystemens naturliga processer som har förmågan att visa på reglerande och mildrande av oönskade effekter i vår miljö. Reglerande ekosystemtjänster kan exempelvis vara pollinering eller rening av luft. De kulturella ekosystemtjänsterna ger människan rekreationsmöjligheter som exempelvis motionsspår. Dessa tjänster hör tydligast hemma i staden eftersom det endast är människan som nyttjar dessa. De försörjande ekosystemtjänsterna är essentiella för människans överlevnad. Dessa är materiella nyttor som ekosystemen tillhandahåller oss med såsom mat, bioenergi och träfiber (Keane, Stenkula & Wijkmark m.fl., 2014; Saarikoski, Jax, & Harrison m.fl., 2015 ).   Ekosystemtjänster kan också bidra med att reglera klimatet på lokal, regional och global nivå (Chong, 2014). I urbana miljöer som parker, gräsmattor, stadsträd, skogar, sjöar och vattendrag finns enligt Adler & Tanner (2013) olika ekosystemtjänster. Det kan exempelvis handla om dagvattenhantering, rekreation och reducering av 
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luftföroreningar. Vegetation kan ta upp koldioxid från atmosfären och denna ekosystemtjänst bidrar till lokal och regional avkylning (Adler & Tanner, 2013). Enligt Kumar (2010) finns det tillräckligt med bevis hos forskare för att det ska finnas fog för att varna om den pågående försämringen av 15 av 24 ekosystemtjänster som undersökts i studier. Människan är direkt och indirekt beroende av ekosystemtjänster och vid försämring av dessa kan leda till miljöförändringar. Om ekosystemen försämras kan det påverka människans välbefinnande genom nya sjukdomar, förändringar på vattenkvalitet, kollaps hos fiskenäringen, döda zoner längs med kuster och en förändring av klimatet på regional nivå.   En del kritik har riktats mot att ekosystemtjänstbegreppet är antropocentriskt, d.v.s. att ekosystemtjänster bara är till för att tillhandahålla människan fördelar. Man hävdar att naturen bör ha ett eget värde i sig självt och att det kan vara skäl nog att bevara bl.a. urbana grönområden (Kaczorowska, Kain & Kronenberg m.fl., 2015). Beery, Stålhammar & Jönsson m.fl. (2016) menar att det inte råder konsensus om hur begreppet ska leva upp till förväntningar om en hållbar utveckling. Detta kan leda till risken att medvetenheten om behovet av naturliga system inte kommer att öka hos människan trots att de är viktiga för oss (Beery m.fl., 2016).   
1.2 Ekosystemtjänster i stadsplanering 
Urbana ekosystemtjänster introducerades först som ett koncept i akademisk litteratur i mitten av 1990-talet, menar Hubacek & Kronenberg (2013). Forskarna förklarar att ekosystemtjänster i stadsplanering förekommit innan 1990-talet men då pratade man i termer som stadskommunekologi, landskapsplanering och miljöpsykologi. Denna forskning från de olika fälten mynnade ut i begreppet ekosystemtjänster som gav ett perspektiv på hållbar stadsutveckling (Hubacek & Kronenberg, 2013).    Ekosystemtjänster ses som ett verktyg inom stadsplanering. Man kan bl.a. utföra ekosystemtjänstanalyser som innebär en kartläggning av vilka ekosystemtjänster som finns inom en kommun. Då dagens städer genomgår dynamiska förändringar så är det viktigt att tillgodose en hållbar framtid genom urbana riktlinjer och planering. Samhällen runt om i världen har samtidigt behov av att anpassa sig till nutida och framtida förändringar i miljön. Att fokusera på ekosystemtjänster har därmed fått erkännande på olika skalor då man inser nyttan av fungerande ekosystem och dess tjänster i stadsplanering (Campbell m.fl, 2016; Chan m.fl., 2006).   
1.3 Mål och visioner 
Ett resultat av FN:s Konvention om Biologisk Mångfald är ett beslut om nationella åtgärder för att rädda och bevara den biologiska mångfalden och samtidigt säkra ekosystemtjänster (Regeringen, 2015). Länder ska på nationell nivå framta en strategisk plan mellan 2011-2020 för att bevara biologisk mångfald samt säkra ekosystemtjänster som ska vara anpassade efter nationella förutsättningar. De ska innehålla mål, visioner och formulerade åtgärder för att säkra existerande ekosystem (Naturvårdsverket, 2015b). I Sverige behandlas målen i regeringens proposition 2013/14:141 “En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster”. I propositionen formulerar regeringen att arbetet ska gå i linje med generationsmålet, d.v.s. att lämna över ett samhälle där stora miljöproblem är lösta utan att påverka miljö och hälsa negativt utanför Sveriges gränser. Syftet är att förstå och synliggöra betydelsen av biologisk mångfald och 
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värdet av ekosystemtjänster inom samhällsekonomiska ställningstaganden och politiska beslut till 2018 (2013/14:141).   
“Ekosystemtjänster är grunden för vår välfärd. Ändå tar vi dem ofta för givna. Men genom att se och värdera ekosystemtjänster kan vi påverka vår framtida välfärd och livskvalitet, både kort- och långsiktigt.” – Naturvårdsverket (2015c).  Från Naturvårdsverkets sida pågår även en kommunikationssatsning till 2018 med syftet att öka kunskapen om ekosystemtjänster för att integrera dem i beslutsfattande (Naturvårdsverket, 2013). Kommuner och lokala myndigheter har en central roll att främja hållbar utveckling genom att anpassa sig till nya metoder där ekosystemtjänster ingår (Wamsler, Luederitz & Brink, 2014, Ahern, Cillers & Niemelä, 2014). Kommuner har stort ansvar vad gäller fysisk planering och beslut om markanvändning. Det är därför av betydelse att öka medvetenheten kring ekosystemtjänster och dess tillämpning inom kommuners stadsplanering.  Beery m.fl. (2016)  menar dock att endast förstå och inkludera termen ekosystemtjänster inom lokal förvaltning inte nödvändigtvis behöver leda till en tillämpning av begreppet i praktiken. Begreppet har nämligen fått kritik för att vara tvetydigt (Beery m.fl., 2016). Författarna Nahlik, Kentula & Fennessy m.fl (2012) menar att det finns olika definitioner av ekosystemtjänster samt okonsekventa syften med implementering av ekosystemtjänster. Det kan leda till att tillämpningen brister eller utelämnas. Forskarna menar även att ekosystemtjänster har blivit för allomfattande då begreppet används för att kommunicera flera olika ekosystemfunktioner. De betonar innebörden i tydlighet för att skapa begreppsförståelse av ekosystemtjänster till praktisk verklighet (Nahlik m.fl., 2012).  Diskussionen kring konceptet ekosystemtjänster inom kommunal stadsplanering kan verka mångtydig. Enligt studier behövs mer forskning om hur kommuner ska gå tillväga för att tillämpa ekosystemtjänstbegreppet i praktiken. Det kvarstår fortfarande utmaningar. Därför är det av vikt att analysera hur ekosystemtjänstarbetet är implementerat i svenska kommuners stadsplanering och belysa vilka drivkrafter och utmaningar som finns. Det finns potential att implementera ekosystemtjänster inom kommuner men många osäkerheter råder.   

2. Syfte & Frågeställningar 
Tidigare studier har identifierat svårigheter med att integrera det nya begreppet ekosystemtjänster inom kommunala förvaltningar. Syftet med denna studie är därför att analysera drivkrafter och utmaningar med det kommunala implementeringsarbetet av ekosystemtjänster i Sverige. Följande forskningsfrågor har formulerats för att undersöka detta:  

 Vilka är drivkrafterna bakom det kommunala arbetet med ekosystemtjänster i stadsplanering? 
 Vilka är kommunernas utmaningar med implementering av ekosystemtjänster i stadsplanering? 
 Hur ser den nationella myndigheten Naturvårdsverket på kommunernas utmaningar? 
 Vad kan behövas för att stödja det framtida arbetet? 
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3. Avgränsningar 
Denna studie fokuserar på kommunernas drivkrafter och utmaningar vid implementering av ekosystemtjänster i stadsplanering. Ekosystemtjänstbegreppet används genomgående i uppsatsen och avser då indirekt ekosystemtjänster i stadsmiljö om inget annat nämns. En annan avgränsning i vår studie är att vi diskuterar kring ekosystemtjänster i stadsplanering på en generell nivå och inte behandlar specifika ekosystemtjänster.  Vår studie baseras på svar från respondenter inom valda kommuner i Sverige. Vi har valt att inte göra någon jämförelse mellan respondenternas svar utifrån befattning och ansvar inom kommun då detta inte uppfyller studiens syfte. Valet av att ha en kommunekolog samt en person inom fysisk planering från respektive kommun var för att få en bred bild av kommuners drivkrafter och utmaningar. Vi är medvetna om att omfattningen av studien är begränsad och kan påverka validitet i resultatet och slutsatser. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke som läsare av studien med tanke på generaliserbarhet. Utifrån vårt resultat kan man dock se en koppling till tidigare forskning och utläsa ett mönster om vilka utmaningar och möjligheter som finns inom svenska kommuner.   

4. Tidigare forskning 
I denna del av studien presenteras aktuell forskning kring urbana ekosystemtjänster på kommunal nivå. Vi redovisar pågående forskningssatsningar och tar även upp exempel på olika studier som genomförts på lokal nivå för att integrera ekosystemtjänster i stadsplanering.   
4.1 Forskningssatsningar 
The Millenium Ecosystem Assessment är ett internationellt program med syftet att bidra med vetenskaplig information till allmänhet och beslutsfattare gällande konsekvenser av förändringar hos ekosystemen och hur det påverkar människans välfärd. Enligt Reid & Mooney (2016) saknas en robust och teoretisk grund i hur detta samspel ser ut och att det är anledningen till att The Millenium Ecosystem Assessment skapades (Reid & Mooney, 2016). The Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB) är ett annat globalt initiativ från FN som handlar om att synliggöra naturens värde och därmed inkludera ekonomins betydelse inom ekosystemtjänstarbetet. Enligt TEEBs forskning bör naturens värden på ett bättre sätt kommuniceras i politik och i beslutsfattande (Sukhdev, Wittmer & Miller, 2014).   Då implementering av ekosystemtjänster är ett aktuellt ämne på lokal nivå finns det aktuella forskningssatsningar som bl.a. identifierar faktorer som kan ha inverkan på implementation av ekosystemtjänster hos kommuner. Ett pågående forskningsprojekt i Sverige med namnet “Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå” (ECOSIMP) har som syfte att undersöka hur ekosystemtjänster kan integreras i kommuners plan- och beslutsprocesser. Målet med projektet är att skapa bättre förståelse för möjligheter och utmaningar med att integrera ekosystemtjänsters värde på kommunal nivå (Forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster, 2015). Den slutgiltiga rapporten har ännu inte publicerats.   
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Care of City (C/O City) är ett annat aktuellt forskningsprojekt i Sverige där man undersöker hur planeringsverktyg kan användas i planering för att integrera ekosystemtjänster i stadsplanering. Kommuner, arkitekter, konsulter, forskare och fastighetsbolag har tillsammans samverkat för att höja medvetenheten och kompetensen om urbana ekosystemstjänster. De har bl.a. tagit fram olika typer av värderingsmetoder, bl.a. kvantifiering av ekosystemtjänster men även utvärderat byggnadstekniska lösningar som gröna tak och väggar. C/O City är inne i sitt sista skede och har framställt rapporten “Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning” (Stockholm Royal Seaport, u.å.).     
4.2 Naturvårdsverket 
I Sverige har Naturvårdsverket i uppdrag att tillhandahålla bl.a. kommuner med vägledning med ekosystemtjänster. En guide för värdering av ekosystemtjänster har därmed tagits fram där förhoppningen ifrån myndighetens sida är att denna ska underlätta och inspirera fler att värdera ekosystemtjänster. Man kan värdera ekosystemtjänster genom ekonomisk värdering, det vill säga att sätta ett ekonomiskt värde på ekosystemtjänster. Det finns även kvantitativ värdering genom fysisk enhet, exempelvis genom att räkna antalet besök till ett rekreationsområde under en period. Kvalitativ värdering är en annan typ av värdering som uttrycker värdet av en ekosystemtjänst i ord. Semi-kvantitativ värdering innebär att ekosystemtjänstvärdet uttrycks genom poängskala. Guiden är framtagen genom regeringsuppdrag för kommunikationssatsning av ekosystemtjänster. Uppdraget ska bidra med att uppnå regeringens etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster (Naturvårdsverket 2015c).   I guiden tas exempel upp hur samspelet mellan ekosystem och människa kan se ut:  

“Havets förmåga att rena vattnet från miljögifter leder tillsammans med andra processer i havet till god vattenkvalitet, vilket skapar förutsättningar för bad, vilket många människor värdesätter”.– Naturvårdsverket (2015c)  Om vi skulle ta bort havets förmåga att rena vatten leder det till konsekvenser för oss människor. Naturvårdsverkets guide tar även upp exempel på vad ett syfte med en värdering kan vara:  
“Att hjälpa till att kommunicera värdet av en hotad ekosystemtjänst (”kostnaden av att inte göra något”) eller värdet av ett projekt som förbättrar ekosystemens förmåga att generera samhällsnytta genom exempelvis restaurering eller återskapande av naturmiljöer”.– Naturvårdsverket (2015c)  Naturvårdsverket har radat upp olika steg i värderingsprocessen, men menar att beroende på kommunen syfte och analysbehov kan ordningen komma att ändras. Här spelar kommunens förutsättningar roll.    

4.3 Tidigare studier 
Wamsler, Luederitz & Brink(2014) har undersökt fyra svenska kommuner och deras strategier för att inkludera ekosystemtjänster i stadsplanering. De undersökte bl.a. kommunernas befintliga strategier att införa ekosystemtjänster i kommunal planering och öka kunskapen om dessa. Slutsatsen blev att det idag inte finns en tydlig och systematisk strategi för hur kommuner kan integrera ekosystemtjänster i stadsplanering 
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dels på grund av att begreppet är relativt nytt. Resultatet från Wamslers m.fl. studie visar att det finns en lucka mellan det framväxande konceptet ekosystemtjänster och hur konceptet implementeras i praktiken. Forskarna menar även att det krävs en förändring i attityder och beteenden för att ekosystemtjänster ska få ett större gehör i stadsplanering. Ett paradigmskifte skulle kunna utmana rådande idéer och teorier om hur man ska uppnå en hållbar stad.  Beery, Stålhammar & Jönsson m.fl. (2016) utförde en studie med syftet att undersöka uppfattningen av ekosystemtjänster i sju svenska kommuner. Resultatet blev att bilden av konceptet är positivt inom kommunerna och anses vara ett användbart redskap. De menar även att kunskapen om begreppet är lika viktig som den ekonomiska värderingen av ekosystemtjänster. Deras resultat visade att det behövs en tydligare bild av skillnader mellan implicit och explicit användning av konceptet. Det innebär att ekosystemtjänster och dess användningsområde bör tydliggöras och betonas inom kommunerna. Forskarna anser att en djupare förståelse av ekonomisk värdering behövs samt ytterligare riktlinjer behöver ligga till grund för att stödja kommunernas ekosystemtjänstarbete. Enligt Kumar, Brondiziko & Gatzweiler m.fl. (2010) och Nahlik, Kentula & Fennessy m.fl. (2012) inkluderar konceptet ekosystemtjänster tvärvetenskapliga inslag inom arbetet med ekosystemtjänster. Det blir därmed viktigt att kommunikationen inom kommunerna är sektorsöverskridande. Wissen-Hayek, Teich & Klein m.fl., (2016) har utfört en studie på kommuner i Schweiz angående brister i implementering av ekosystemtjänster till praktiskt verklighet. Resultatet visade precis som Kumar m.fl. (2010) och Nahlik m.fl. (2012) belyser att betydelsen av att arbetet är interdisciplinärt inom kommuner är stor för att utveckla arbetet med ekosystemtjänster och få det praktiskt applicerbart. Att arbeta och kommunicera över förvaltningen och skapa ett “gemensamt språk” kan även förhindra konflikter. Wissen-Hayek m.fl. (2016) studie visar även att samarbeta på det här sättet stärker medvetenheten och engagemanget kring ekosystemtjänstarbetet inom kommuner.  Kaczorowska, Kain & Kronenberg m.fl. (2015) har utfört en intervjustudie med experter inom stadsplanering för att få reda på deras syn på implementeringen av ekosystemtjänster i urbana miljöer. Studien utfördes i Stockholm där förtätningstrend och ökad befolkning kräver en hållbar stadsplanering. Forskarna identifierade utmaningar och möjligheter för vidare arbete med ekosystemtjänster inom kommuner. Forskarnas resultat visade att deras respondenter nämnde fler utmaningar kring ekosystemtjänster än vad de pratade om möjligheter. En av utmaningarna ansågs att ekosystemtjänster som begrepp för teoretiskt och outvecklat. Detta är något som inte passar fysiska planerare som behöver verktyg och riktlinjer för att praktiskt tillämpa ekosystemtjänster i stadsplanering. De ansåg att mer kunskap krävdes kring ekosystemtjänster och ett behov av att kunskapen skulle kunna gå att appliceras med nuvarande verktyg inom stadsplanering, såsom miljökonsekvensbeskrivningar. En stor utmaning var att värdera ekosystemtjänster, både ekonomiskt men även jämföra ekosystemens fördelar med varandra. Respondenterna såg behov av nya verktyg och metoder för att använda och värdera ekosystemtjänster. Sammanfattningsvis identifierade forskarna ett glapp mellan forskning om urbana ekosystemtjänster och att få fram det i politik och policyer eftersom det finns brist på tillgänglig data och osäkerhet kring ekosystem och människors beteende. Studien visar att begreppets komplexitet tillsammans med osäkerheter med implementeringen av ekosystemtjänster i 
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stadsplanering bör studeras på lokal nivå då det ofta är på lokal nivå osäkerheterna uppstår (Kaczorowska m.fl., 2015).   Forskning indikerar även risker att förlust av naturvärden över decennier kommer att kosta samhället mycket pengar i framtiden om man inte värderar tjänsterna idag. Detta i termer av förstörelse, reparation och ersättningskostnader (Kumar, 2010). Boithias, Terrado & Corominas m.fl. (2015) har utfört studie som identifierat vilka osäkerheter som råder vid ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. De menar att osäkerheten ligger i att kvantifiera ekosystemtjänster.  Processen handlar om att identifiera deras egenskaper och fördelar för att sedan kvantifiera i ekonomiska termer. Det handlar alltså om vilka ekosystemtjänster som ska beaktas, vilka av tjänsternas fördelar som ska synliggöras och hur man ska värdera dessa. Då arbetet med ekosystemtjänster är kontextbundet till global, nationell, regional och lokal nivå kan befintliga studier om ekosystemtjänster påverkas av dess förutsättningar (Boithias m.fl., 2015). Enligt Galler, Albert & Haaren (2016) finns kritik riktat mot implementering av ekonomisk värdering då begreppet ekosystemtjänster är nytt. Det finns idag inte tillräckligt med framgångsrika praktiska exempel på hur man genomför värderingen och därmed blir det svårt för beslutsfattare att själva applicera det. De menar att detta leder till omedvetenhet och brister i intresse bland utövare. Författarna anser att mer forskning kring ekonomisk värdering behövs för att göra arbetet applicerbart inom kommuner (Galler m.fl., 2016). Dock finns det riktad kritik mot att endast använda ekonomisk värdering för att sätta ett värde på ekosystemtjänster. Seifert-Dähnn, Barkved & Interwies (2015) diskuterar i sin studie att ett fokus på enbart ekonomisk värdering kan göra att andra värden som inte kan värderas ekonomiskt blir förbisedda. De menar att detta motverkar ekosystemtjänsternas potential som ett holistiskt redskap inom stadsplanering (Seifert-Dähnn, Barkved & Interwies, 2015).   Luederitz, Brink & Gralla m.fl. (2015) har genomfört en litteraturstudie om urbana ekosystemtjänster och identifierat utmaningar inom ekosystemtjänstforskning. Deras resultat visar att mest forskning om urbana ekosystemtjänster görs i Stockholm och Kina. Det är endast ett fåtal studier som diskuterar geografiskt läge, befolkningstäthet, intressenters engagemang eller annan kontextuell information och förståelse vilket forskarna menar att det krävs mer av. Detta med anledning av att ekosystemtjänster och dess implementering är kontextbundet utefter lokala förutsättningar. Detta betyder att befintlig forskning inte kan appliceras på en annan kontext än den studerade och därför är det viktigt att forskare är transparenta med sina avgränsningar. Forskarna anser att konceptet med ekosystemtjänster har potential att sammanföra olika perspektiv för en hållbar stadsplanering då ekosystemtjänster sammanför olika intressen, angreppssätt och forskningsfält. Framtida forskning måste fokusera på att sammanföra de olika perspektiven och stänga glappet mellan forskning och implementering.  Pågående forskningssatsningar om ekosystemtjänster i stadsplanering i Sverige indikerar att forskningsfältet är aktuellt. Med hänsyn till vad tidigare forskning visar ser vi ett behov att studera vidare om hur svenska kommuner ser på drivkrafter och utmaningar med att implementera ekosystemtjänster i stadsplanering. Detta för att få ett lokalt perspektiv på utmaningar svenska kommuner står inför och vad som initierat arbetet med ekosystemtjänster. Vår studie bidrar med ett perspektiv ifrån tre svenska kommuner och deras implementeringsarbete med ekosystemtjänster.  
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5. Metod & Empiri 
Studien bygger på kvalitativ intervjumetodik. Valet av intervju som metod ansågs vara bäst anpassat för vårt syfte då det handlar om att undersöka drivkrafter och utmaningar som kommunernas kan ha med ekosystemtjänstarbetet. Intervju som metod skapar en frihet och flexibilitet för egna tolkningar och perspektiv hos respondenterna genom social interaktion, till skillnad från enkät eller textanalys (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2015). Enligt Baumbusch (2010) finns det inom kvalitativ forskning tre olika typer av intervjustudier - strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. Denna studie genomfördes genom en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Detta innebär att intervjuaren kommer med en uppsättning av öppna frågor som tillåter spontana följdfrågor. Barriball & While (1994) menar att en semistrukturerad intervju är väl lämpad för att undersöka olika uppfattningar och åsikter kring komplexa och ibland känsliga frågor. Metoden ger goda möjligheter för förtydliganden av svar från respondenten. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att den kvalitativa intervjun inte strävar efter kvantifiering, att räkna någonting, utan snarare arbetar kvalitativt med ord. Med hjälp av metoden försöker man skapa nya beskrivningar och kvalitativa förståelser för respondentens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna form av angreppssätt ansågs lämpligt eftersom vi ville ha möjligheten att ställa följdfrågor baserat på hur respondenterna svarar för att skaffa djupare förståelse. Att utföra kvalitativ semistrukturerad intervju kan även innebära utmaningar. Enligt Diefenbach (2009) kan det vara svårt att vara objektiv och att inte lägga in egna värderingar under intervjun. För att höja trovärdigheten i vårt resultat har vi haft detta i åtanke i utformningen av intervjuguide och under intervjutillfällena då ledande frågor undvikts.  Samtliga sex intervjuer genomfördes via telefon och varade mellan 35-45 minuter. Valet av telefonintervjuer togs eftersom de tre kommunerna ligger i tre olika geografiska delar av landet. Att utföra intervjuerna på telefon kändes lämpligast med tanke på omfånget av sträcka. Enligt Bryman (2011) finns det fördelar med telefonintervjuer vilka berör trygghet och säkerhet i att ställa och svara på känsliga frågor. Telefonintervjuer kan skapa trygghet för mellan båda parter då det inte sker någon form av bedömning utefter fysiska reaktioner. Denna typ av intervju kan även undanröja påverkansfaktorer som kön, ålder, klass och etnisk bakgrund som annars kan påverka respondentens svar vid direkt intervju (Bryman, 2011; Ward, Gott & Hoare, 2015). Vi värderade respondenternas trygghet för att skapa god stämning i intervjun och ansåg att det var fördelaktigt för vår studie för att få tillförlitligare svar. Precis som med de flesta metoder finns det utmaningar med telefonintervjuer. Enligt Ward, Gott, Hoare (2015) leder telefonintervjun till avsaknad av visuella referenser vilket kan leda till missförstånd när det kommer till tolkning av svaren från respondenten. Vi förlitade oss här på att ställa tydliga frågor med djupgående följdfrågor för att väga upp visuella förluster.  
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5.1 Val av kommuner 

Lantmäteriet 2016  Kristianstad, Umeå och Gävle kommun har valts ut för denna studie. Studien utfördes på kommunal nivå och detta berodde dels på att stadsplanering är en kommunal 
angelägenhet. Evans, Marko & Sundback m.fl. (2006) menar också att kommuners roll är att verka för förändring och uppnå satta mål och 2har därför en central roll och ansvarar för hållbar stadsutveckling (Evans m. fl., 2006; Measham, Preston & Smith m.fl., 2011).   Valet av kommuner byggde på storlek och geografisk lokalisering. En mindre förundersökning skedde även då vi gick in på kommunernas hemsidor för att säkerställa att något slags arbete med ekosystemtjänster fanns. Kristianstad, Umeå och Gävle räknas enligt Tillväxtanalys (u.å) som “täta kommuner nära en större stad“ (Tillväxtanalys, u.å). Kommunerna ligger i norr, mellersta och södra Sverige. Det finns många täta kommuner nära en större stad i Sverige och de har fler resurser till skillnad från mindre kommuner samt att en effektiv stadsplanering krävs. Forsberg (2007) menar att hållbarhetsarbetet även kan skilja sig mycket från kommun till kommun och vara kontextbundet. Därför är det viktigt att intervjua fler än en kommun för att få en övergripande bild av svenska kommuners drivkrafter och utmaningar med ekosystemtjänster. Nedan följer kort beskrivning om de tre kommunerna och deras ekosystemtjänstarbete.   
5.1.1 Kristianstad 
Enligt Förenta Nationernas Organisation för Utbildning, Vetenskap och Kultur (UNESCO) och dess program Man and the Biosphere är Kristianstads Vattenriket utsett som ett av UNESCO:s 651 biosfärområden sedan 11 år tillbaka (Vattenriket, Kristianstad, u.å.). Det 
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vetenskapliga programmet går ut på att stärka och förstå sambandet mellan människa, djur och miljö på en global nivå (Naturvårdsverket, 2015a). Kristianstad ligger lågt under havsytan och har Sveriges lägsta punkt vilket gör att kommunen är utsatta för översvämningsrisker. Kristianstad har en strategisk färdplan med fyra uppsatta mål till 2020 varav ett heter “friska ekosystem” där en rik natur och stärkta ekosystemtjänster ingår. I kommunen har ett försök att värdera våtmarker och dess betydelse både kvantitativt och ekonomiskt utförts. Detta har enligt kommunekologen bidragit till bra diskussion kring just värdering av våtmarker och deras betydelse.   5.1.2Umeå  
Umeå är en av de snabbast växande städerna i Europa. Umeå har sökt om att bli miljöhuvudstad vilket innebär att de vill hitta hållbara lösningar där även arbetet med ekosystemtjänster ingår. I Umeå kommun har man utfört ett pilotprojekt med att använda ekosystemtjänster som underlag vid ett planprogram för ett nybygge av bostäder i närheten av Umeå Universitet. Programmet handlar om universitetsområdet och tar bl.a. ett skogsområde i anspråk. Syftet var att kartlägga och värdera ekosystemtjänster vid etablerandet av bostadsområdet inom kommunen, samt att samla erfarenheter kring upphandling, frågeställningar, detaljeringsnivå och integrering i planen (Umeå kommun, 2015). Deras fokusområden är dagvattenhantering, spridningskorridorer, erosion och rekreation. Umeå kommun tar just nu fram en biotopdatabas över områden med hjälp av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som metodiskt kartlägger biotopområden med programmet GIS. 
5.1.3 Gävle 
I Gävle kommun arbetar man inte uttalat med begreppet ekosystemtjänster, trots detta arbetar de utifrån ett hållbarhetsperspektiv där kommunekologisk hållbarhet utgör ramen för de övriga perspektiven. Man har en viktig och väldigt utsatt vattentäkt som heter Varboåsen. Den försörjer 80 % av befolkningen i kommunen. Eftersom den är utsatt för bl.a. exploatering och infrastrukturleder, som leder till förorenad mark, anser kommunen att detta är ett fokusområde för att behålla god vattenkvalitet. Kommunen har även tagit fram grönstrukturinventering där de har inventerat stadsdelarna i staden ur kommunekologisk-, biologisk- och rekreationsaspekt. Gävle kommun har även ingått i ett nystartat projektet som heter iWater där de samarbetar med svenska och internationella kommuner angående klimatförändringar och dess effekter på vatten-och avloppssystem. Ekosystemtjänster kan här fungera som en lösning.   
5.2 Respondenturval 
Respondenter till denna studie består av två anställda på respektive kommun med olika befattning för att få en helhetsbild av implementeringen av ekosystemtjänster. En kommunekolog och en person involverad i fysisk planeraring valdes på respektive kommun. Kommuner i Sverige har planmonopol vilket innebär att all mark och bebyggelse planeras av kommuner (Andersson, Angelstam & Elbakidze m.fl., 2013). Relevansen att intervjua en respondent med befattning inom fysisk stadsplanering var därför stor för studiens syfte. Kommunekologer har en central roll att sätta agendan för kommunens miljöfrågor samt att bidra med vetenskaplig fakta, ge råd och påverka beslutsfattanden inom ämnet (Hysing & Olsson, 2011). De två befattningarna bidrog med värdefulla insikter gällande ekosystemtjänster i stadsplanering. Ingen jämförelse mellan respondenternas svar utifrån befattning genomfördes. Två intervjuer utfördes på varje 
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kommun och totalt blev det sex intervjuer. Att intervjua två respondenter från varje kommun ansåg vi vara ett lämpligt omfång för studien för att undersöka drivkrafter och utmaningar. I studien benämns inte respondenterna vid namn då det inte ansågs tillföra någonting till analys och diskussion. I tabell 1 visas respondenternas befattning från de tre kommunerna.   Tabell 1. Befattningar 
Kristianstad kommun Umeå kommun Gävle kommun 
Kommunekolog Kommunekolog Kommunekolog 
Utvecklingsstrateg Detaljplanerare Planingenjör för fysisk planering 

 
5.2.1 Naturvårdsverket 
Efter intervjuer med respondenterna från de tre kommunerna sågs ett behov av att få Naturvårdsverkets perspektiv på utmaningarna med ekosystemtjänstarbetet hos kommuner. Vi intervjuade därför en projektledare på myndigheten för kommunikationssatningen av ekosystemtjänster. Hen kommer att benämnas som informant i vår studie.   
5.3 Intervjuguide 
Intervjuguiden för samtliga semistrukturerade intervjuer är formulerad med öppna frågor vilket är bra för att ge respondenterna frihet att med egna ord och tolkningar svara på frågorna. Enligt Bryman (2011) så är en fördel med öppna frågor att det finns utrymme för oväntade svar från respondenterna (Bryman, 2011). Frågorna i intervjuguiden är utformade för studiens syfte så att forskningsfrågorna kan besvaras. Intervjuerna inleddes med en fråga rörande respondenternas bakgrund och roll i kommunen med fokus på ekosystemtjänster. Denna typ av inledningsfrågor är viktiga för att få förståelse för respondenternas perspektiv och sammanhang till ämnet (Bryman, 2011).   En ytterligare intervjuguide togs fram till intervjun med Naturvårdsverket. Frågorna modifierades för att passa in på vald informant och få perspektiv på problematiken kring ekosystemtjänster på lokal nivå.  Vi var båda närvarande under samtliga intervjuer dock turades vi om vem som var ansvarig för varje intervju. Under intervjutillfällena hade alltså en mer ansvar för att följa intervjuguiden, medan den andre tog anteckningar och flikade in med följdfrågor om det behövdes. Mot slutet av intervjuerna ställdes frågor för att summera intervjun. Vi frågade bl.a. om respondenten kändes att någonting behövdes tilläggas för att fylla luckor som eventuellt missats. De fullständiga versionerna av intervjuguiderna finns bifogat som bilaga nr 1 och 2.   
5.4 Transkribering & Tematisering 
Transkribering utfördes efter att intervjuerna var genomförda. För att använda tiden så effektivt som möjligt delades bearbetning av materialet upp mellan oss. Vi transkriberade tre intervjuer var och läste igenom varandras för att fylla i missade ord och syftningsfel. 
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Detta ansågs höja trovärdigheten på denna del av arbetet då fyra ögon är bättre än två. Naturvårdsverkets intervju sammanställdes tillsammans.   Vi gick sedan igenom de färdiga transkriberingarna enskilt och antecknade vad man ansåg vara de huvudsakliga resonemangen som fördes av respondenterna om kommunernas ekosystemtjänstarbete. Vi diskuterade sedan dessa tillsammans och kom fram till våra teman.  
5.5 Etiskt ställningstagande 
Enligt lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor ska mänskliga rättigheter och grundläggande friheter beaktas vid etikprövning. Forskning ska bedrivas med respekt för människovärdet som har företräde framför samhällets och vetenskapens behov. Ett etiskt ställningstagande har varit en självklarhet genom hela studiens gång. Samtliga respondenter har fått information om syftet med studien innan de lämnat medgivande om att delta. Informationen till potentiella deltagare ska helst lämnas både muntligt och skriftligt (Codex, 2016). Kontakten med samtliga respondenter har skett först muntligt via telefon då vi presenterade syftet och gav respondenterna möjlighet att betänka deras medverkan. När respondenterna gett samtycke skickade vi ut ett mejl och bekräftade intervjutid och andra frågor och funderingar som inte togs vid första telefonkontakten. Bl.a. handlade det om frågor om anonymitet och godkännande av att spela in intervjun. Respondenterna har under hela studiens gång kunnat avbryta sin medverkan.  Kvale & Brinkmann (2015) menar att det finns moraliska och etiska aspekter att ta hänsyn till när man använder kvalitativ intervju som metod. Etiska frågor uppkommer under hela processen, från intervju till det slutgiltiga utkastet av en rapport. Under själva intervjun ska hänsyn tas till respondentens situation och sinnestillstånd. Vid analys av empirin är det viktigt att resultatet stämmer överens med respondentens uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2015).   

6. Analys 
I detta stycke presenteras resultatet av studien baserat på respondenternas svar utefter intervjuguiden och med stöd av annan litteratur. I resultatdelen presenteras och diskuterar kring två teman vilka är Drivkrafter och Utmaningar. Drivkrafterna är Egna mål och förutsättningar, Externa samarbeten och Nationella mål (se tabell 2). Utmaningar är Ekosystemtjänster som begrepp, Kommunikation, Exploatering och Värdering (se tabell 3).   Tabell 2. Drivkrafter 

Drivkrafter 
Egna mål & förutsättningar 
Externa samarbeten 
Nationella mål 
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Tabell 3. Utmaningar 
Utmaningar  
Ekosystemtjänster som begrepp 

Nytt begrepp & komplext 

Kommunikation Sektorsöverskridande kommunikation (inom kommun), Kommunikation till allmänheten (utanför kommunen) 
Exploatering Exploateringstryck i städerna, kompensationsåtgärder 
Värdering Svårigheter, nationell vägledning 

 
I analysdelen är även resultatet från intervjun med informanten på Naturvårdsverket inkluderad för att få myndighetens perspektiv på det kommunerna säger. Ämnen som fokuserades på var myndighetens ansvar i kommunernas ekosystemtjänstarbete samt forskningsläget och problematiken kring värdering. Om ingen annan källa anges i resultatdelen så är informationen baserad utifrån intervjuerna.   
6.1 Kommunernas drivkrafter 
I de studerade kommunerna har olika drivkrafter bakom arbetet med ekosystemtjänster i stadsplanering identifierats. Beroende på fysisk miljö och olika lokala förutsättningar skiljer sig drivkrafterna inom kommunerna. Kommunerna har externa samarbeten och nationella mål att arbeta utefter som även anses vara en drivkraft i ekosystemtjänstarbetet.   
6.1.1 Egna mål och förutsättningar 
En drivkraft är potentiella problemområden inom kommunerna som t.ex. bristfällig dagvattenhantering vilket kan ge upphov till översvämning och spridning av föroreningar (Walsh, 2000). Av denna anledning ser kommunerna vikten av att bedriva arbete inom området då grönområden kan infiltrera vatten. Snabb befolkningstillväxt kan även leda till högt exploateringstryck i kommuner och därför är en av drivkrafterna med ekosystemtjänster att belysa värdet av naturområden och tjänster som naturen tillhandahåller och därmed påverka beslutsfattande inom stadsplanering. Exempelvis kan planerad exploatering förbättras ur miljösynpunkt när man tar hänsyn till ekosystemtjänster. Kommunekologen på Umeå kommun belyser:  

“Det är ju att vi har ett övergripande mål att vi i staden växer och ökar i befolkningsmängd. Vi 
behöver då ha en hållbar stadsplanering, kommunekologisk, ekonomisk och socialt hållbar” - Kommunekologen, Umeå.  En drivkraft i bl.a. Kristianstad kommun är att värna om deras värdefulla naturmiljöer. Den värdefulla miljön har lett till att UNESCO utpekat Kristianstads Vattenrike som ett biosfärområde. Området omfattar en stor del i kommunen och det blev utsett som biosfärområde p.g.a. varierad natur med artrikedom (UNESCO, u.å.). Detta innebär att deras mark är internationellt erkänt att ha betydelsefull miljö att värna ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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6.1.2 Externa samarbeten 
Samtliga kommuner har externa samarbeten med andra aktörer och institutioner. Samarbeten kan ske i form av nätverksträffar med andra kommuner, högskolor och universitet som t.ex. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet (SU). Samarbeten kan även innebära deltagande i aktuella forskningsprojekt där de samverkar i nätverksgrupper och får nationella och internationella kontakter. Dessa samarbeten fungerar som en drivkraft i den mån att kommunerna byter värdefulla erfarenheter och delar med sig av kunskaper till varandra för att driva på arbetet. Detta resonemang stödjs även av Dedeurwaerdere, Aadmiral & Beringer m.fl. (2016). Kommunekologen i Kristianstad tycker även att det är viktigt för kommunen att ingå och stödja forskningsprojekt för att skapa internationella kontakter, byta information och utveckla sitt ekosystemtjänstarbete i en hållbar riktning. De har bl.a. haft samarbete med Stockholm Resilience Center som genomför tvärvetenskapliga studier baserat på FN-programmet Millenium Ecosystem Assessment.   
”... man ska supporta forskning... och vi har haft ett väldigt gott utbyte och lärt av varandra. Vi har liksom satts på kartan ännu mer tack vara Resilience Center och vilka internationella kontakter de har. Det har varit väldigt viktigt för oss och samtidigt har vi gett mycket till dem” - Kommunekologen, Kristianstad. 
 
6.1.3 Nationella mål  
Kommunerna har egna drivkrafter och mål. Det finns även nationella visioner och mål de måste förhålla sig till. För att uppnå det nationella etappmålet till 2018 om biologisk mångfald och betydelsen av ekosystemtjänster sker en kommunikationssatsning för att allmänheten och beslutsfattare ska inse värdet av ekosystemtjänster, få ökad kunskap och förändra attityder vilket kan leda till agerande och ett aktivt arbete. Samtliga kommuner är medvetna om de nationella målen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, men befinner sig i olika faser i arbetet. Kommunekologen i Kristianstad kommun anser inte att etappmålet är en “piska” för kommunen då de redan arbetar på liknande sätt. Däremot säger kommunekologen i Gävle att deras kommun är långt ifrån att nå målet. Hen anser att det bör komma nationella påtryckningar gällande frågan för att kommunerna ska veta hur de ska gå tillväga.   “Det är väldigt långt ifrån. Det är liksom inte en diskussion på gång utan det känns som man avvaktar med nationella myndigheterna att dom ska ta tag i det där och komma fram med 

vägledningar om hur vi ska göra” - Kommunekologen, Gävle.  Detta resultat tyder på kommuner anser de behöver mer vägledning från nationellt håll.   
6.2 Kommuners utmaningar 
Arbetet med att integrera ekosystemtjänster i kommunal stadsplanering innebär en hel del utmaningar både nu och i framtiden. I detta stycke kommer de utmaningar som identifierats i vårt material att presenteras och diskuteras. De utmaningar som tas upp är: 

 Ekosystemtjänster som begrepp 
 Kommunikation 
 Exploatering 
 Värdering  
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6.2.1 Ekosystemtjänster som begrepp 
Begreppet ekosystemtjänster kan i sig vara en utmaning för integrering i kommunal stadsplanering. Tidigare forskning menar att begreppet är nytt och därmed komplext och svårt att integrera i kommuner (Beery, Stålhammar & Jönsson m.fl., 2016). Detta är något som identifierats i kommunerna då samtliga respondenter belyste att begreppet ekosystemtjänster är komplext.   Generellt sett anser kommunerna att kunskapen kring ekosystemtjänster är låg jämfört med andra länder och att det inte finns någon grundforskning om stadskommunekologi i Sverige. Här nämns Tyskland som föregångsland inom implementering av ekosystemtjänster i stadsplanering. Ett tydligt exempel på att ekosystemtjänstbegreppet är nytt i Sverige är när kommunekologen hos Umeå introducerade begreppet för sina kollegor år 2006. Hen mottogs av skratt och förvåning.   
“...Så ja när jag nämnde det här första gången i kommunen (2006) så skrattade alla ut mig och sa det var en innovativ marknadsföring, men så funkar det inte fick jag höra” - Kommunekologen, Umeå. 

Vi har noterat att i vissa fall är ekosystemtjänstbegreppet inte självklart implementerat i kommunernas arbete. T.ex. berättar planingenjören och kommunekologen i Gävle kommun att kommunen inte använder sig av begreppet ekosystemtjänster, utan att det är inbakat i kommunens övriga miljöarbete. Wamsler m.fl (2014) menar att det förekommer att kommuner arbetar implicit med ekosystemtjänster i sin planering men inte använder sig av begreppet när man talar om sitt arbete. Kaczorowska, Kain & Kronenberg (2015) tror att en anledning till detta kan vara att lokala aktörer anser att begreppet är för teoretiskt och underutvecklat då det saknas praktiska exempel på hur implementering av ekosystemtjänster kan ske. Relevansen av begreppet ekosystemtjänster tas dock upp inom Gävle kommuns miljöstrategiska program och behandlas inom projekt (Gävle kommun, 2014). Gävle kommun har deltagit på konferenser och seminarier där begreppet diskuteras och lyfts upp. 
“...Jag har kommit i kontakt med begreppet på konferenser och seminarier, men inte så mycket på Gävle kommuns marknadsplats. Inom Gävle kommun används inte begreppet. Sen jobbar vi med frågorna som ingår i det, men inte att man använder ekosystemtjänstbegreppet som ett slags sammanbindande ord...” – Planingenjör, Gävle.  Hen menar att det kan vara problematiskt att använda begreppet implicit i kommunens arbete. Att explicit använda ekosystemtjänster kan leda till att implementeringen av konceptet inom kommunen kan förbättras då ekosystemtjänsternas betydelse synliggörs mer utåt.    

6.2.1.1 Kunskapsluckor 
Samtliga kommuner tycker att det ska läggas ytterligare medel på forskning om hur man på lokal nivå kan jobba med ekosystemtjänster i praktiken. Detta framkommer bl.a. genom kommunekologen i Umeå som anser att forskning ska fokusera på att göra begreppet praktiskt applicerbart hos kommuner. 

“Det är inte så lätt, som jag sa förut, det som är så mycket vi inte vet, som vi anar oss fram det vi inte riktigt har fakta på. Vi är inte där, jag hoppas att forskning över tid tar chans med ekosystemtjänster och ja, att vi får fakta. Hur gör man det på bästa praktiska sätt osv. Ju mer vi vet desto fler frågor kan vi gå vidare med på djupet” - Kommunekologen, Umeå. 
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Beery m.fl. (2016) menar också att det krävs fakta och en ökad medvetenhet för att kunna integrera det i kommuners planering (Beery, Stålhammar, Jönsson m.fl., 2016). Kommunekologen hos Umeå kommun menar att det finns ett stort forskningsfält att gå vidare med. Dock menar informanten på Naturvårdsverket att det finns mycket forskning om ekosystemtjänster men att det finns glapp från teori till praktik.   
“... det är vissa glapp i forskningen. Det handlar mycket mer om att göra det operativt och ta det för vad det är. Det är ett sätt att lyfta upp värden som man annars inte bryr sig om eller tänker på” - Informant på Naturvårdsverket. 
Seppelt, Dormann & Eppink m.fl., (2011) menar också att begreppet används flitigt i studier idag men snarare med meningsskillnader och olika syften, vilket kan bli problematiskt för beslutsfattare och för applicering till praktik. Det kan också skapa svårigheter för forskare att jämföra sina studier med andras för trovärdighetens skull (Seppelt m.fl, 2011). Detta kan avspeglas i kommunernas arbete och deras applicering av den spretiga forskning som finns. Här anser vi att det är viktigt för kommunerna att se till sina egna förutsättningar och jobba utefter dessa, vilket kommunekologen på Umeå kommun även nämner.  
I Gävle kommun anser planingenjören att en utmaning är uppföljning och utvärdering av ekosystemtjänstarbetet och att ta till sig av erfarenheter för att utvecklas. Hen anser även att utmaningarna är komplicerade att överkomma men det viktigaste är att först och främst att se själva problemet och att ha mätbara mål för uppföljning. Det här anser samtliga kommuner är viktigt för att underlätta utvärdering och förstå hur de ska arbete vidare med ekosystemtjänstfrågor. Kommunekologen på Kristianstad kommun ser även vikten av att föra fram betydelsen av ekosystemtjänster inom politiken, men att det dock är svårt med kommunala förvaltningar då folk byts ut i och med mandatperioderna. Detta innebär att exempelvis en politiker med kompetens inom miljöfrågor kan bli ersatt under nästa mandatperson. Av denna anledning tror vi att det kan vara komplicerat för kommunerna att gediget ekosystemtjänstarbete. Enligt kommunekologen i Kristianstad är det viktigt att fortsätta påverka politikerna angående miljöarbetet och ekosystemtjänster.  
“... så är det när man jobbar särskilt med kommunala förvaltningar och överhuvudtaget kommunal politik för då byts ju folk ut liksom, mandatperioder och sådär. Man får hela tiden tjata om det och visa på exempel för att försöka göra ekosystemtjänster begripligt.” – Kommunekologen, Kristianstad. 
6.2.2 Kommunikation 
En aktiv kommunikation i kommunerna om ekosystemtjänster är viktigt för att öka medvetenheten och betydelsen av ekosystemtjänster. Internt inom kommuner är den lokala medvetenheten viktig hos tjänstemän och för att stärka arbetet med urbana ekosystemtjänster inom bl.a. parker, trädgårdar och kyrkogårdar (Andersson, Barthel & Ahrne, 2007). Arbetet med miljöfrågor inom kommuner kan vara problematiskt då kommunikation inom organisationen kan vara bristfällig och att olika frågor behandlas separat. Intressekonflikter kan därmed uppstå i samband med ekosystemtjänstarbete inom stadsplanering. Ekonomiska och sociala perspektiv behandlas ofta separat från ekologiska perspektiv (Simeonova & van der Valk, 2009; Wamsler m.fl., 2014). Det är alltså viktigt att integrera miljöfrågor och fysisk planering för att få in det i ett tidigt planeringsskede. För att undvika detta kan sektorsöverskridande samarbete mellan tjänstemän vara gynnsamt för att skapa 
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helhetsbild över planeringen av stadsmiljön. En aktiv och öppen dialog kan avstyra olämpliga förfrågningar som t.ex. rör exploateringsförslag och ekosystemtjänster.  Trots att forskningen visar att sektorsöverskridande samarbeten kan vara svårt att få till inom kommuner, så visade sig resultatet att samtliga tre kommuner samarbetar sektorsöverskridande över förvaltningarna kring ekosystemtjänstfrågor. Kommunekologer och fysiska planerare samarbetar och delar information med varandra vilket Pederson Zari (2014) och Wamsler m.fl. (2014) ser fördelaktigt på. Enligt utvecklingsstrategin i Kristianstad kommun har man inom kommunen olika kompetenser som bidrar till arbetet. Hen ser även ett behov av personal med kunskap om mänskligt beteende, t.ex. kommunikatörer eller psykologer som kan medla mellan olika parter på en strategisk nivå inom kommunen.  
“...Jag är nog mer inne på att det kanske är kommunikatörer eller psykologer. Alltså det handlar mycket om våra beteenden och hur vi reflekterar och diskuterar olika saker när vi ska nå ut med 

det här och hur vi ska kommunicera det...” – Utvecklingsstrategen, Kristianstad. 
Det finns en utmaning inom kommunerna att arbeta på ett samlat och holistiskt sätt med gemensam riktning kring ekosystemtjänstarbetet. Istället delas det ofta upp i olika projekt. För att undvika ett spretigt arbete behöver metodiken utvecklas och kommunerna behöver arbeta mer samlat. Planingenjören i Gävle kommun belyser problematiken: 

“...Jaa, jag tror att det kan finnas ett behov av mer riktlinjer för det ... Att man skulle få ett större gehör genom att kunna påvisa effekten på ett mer samlat sätt än att det ligger i varje mindre projekt att driva olika frågor” - Planingenjören, Gävle. 
Enligt respondentens svar kan det tänkas vara bra att se helheten när man arbetar med ekosystemtjänster inom stadsplanering. Att driva mindre projekt kan ge bristande överblick på vad projekten egentligen tillför till kommunens ekosystemtjänstarbete och kan leda till att man inte förstår syftet med de olika projekten. 
Kumar m.fl. (2013) och Nahlik m.fl (2012) belyser även relevansen med samarbete och kommunikation mellan kommunekologer och miljöekonomer för att ekonomiskt värdera ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Det är viktigt med ett interdisciplinärt arbete för att komma fram till lösningar om hur man effektivt ska kunna integrera bl.a. ekonomisk värdering i ekosystemtjänstprocesserna (Kumar m.fl., 2013; Nahlik m.fl., 2012). Utefter vår analys har ingen av kommunerna nämnt betydelsen av att ha med en miljöekonom i stadsplaneringen. Trots det har alla respondenter nämnt svårigheterna med att värdera ekosystemtjänster. Att ha med en miljöekonom som kan kommunicera kunskap om just värdering och att prata i ekonomiska termer kan tillsammans med kommunekologer, statsvetare, arkitekter, fysiska planerare bidra positivt till arbetet.  
 
6.2.2.1 Allmänheten 
För att få gehör för arbetet med ekosystemtjänster i stadsplanering behövs acceptans och medvetenhet från allmänheten (Nahlik m.fl., 2012). Samtliga kommuner i denna studie genomför kommunikationssatsningar genom utbildningar, sociala medier och möten.  Kommunerna vill ha en god dialog med allmänheten för att utveckla arbetet med ekosystemtjänster. Vi anser att de är medvetna om kommunikationssatsningen till 2018 från regeringens håll och de menar att det är ett bra mål för att driva på 
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kommunikationsarbetet. Kristianstads kommunekolog menar att kommunen redan arbetar på det här sättet och uttrycker även betydelsen av att prata i lätta termer så att alla har möjligheten att förstå. Hen informerade om olika projekt, bl.a. sandiga miljöer och gräsklippning för artrika miljöer inom staden. Här tas upp exempel om gräsklippning på hösten för att få rik blomning. Eftersom detta är något som kan skapa en reaktion hos lokala befolkningen så blir de oundvikligt uppmärksammade på ekosystemtjänster. Hen menar då att man får ta tillfället i akt att berätta och lära allmänheten om ekosystemtjänster när möjlighet ges.  
“... sen ja faktiskt 12 år tillbaka nu då så klipper vi upp de med lite jämna intervall, sen slår vi och samlar gräset vid höstkanten för att få en väldigt rik blomning... så det är liksom inne i kommunens största tätorter. Då får man ju berätta varför man gör så för folk kanske tycker att det ser lite oskött ut. Men det är ett exempel på hur man då kan berätta om ekosystemtjänster...” - Kommunekologen, Kristianstad.  Kommunekologen i Umeå kommun menar vidare att man behöver kommunicera ut relevansen av ekosystemtjänster på ett sätt som berör folk. Författaren Pedersen Zari (2015) är inne på samma spår och menar att det kan vara fördelaktigt för bevarandet av ekosystemtjänster om lokala invånare förstår innebörden och ekosystemtjänster blir synliggjort inom staden. Författarna belyser ett exempel med en närliggande skog till ett vattenområde som hjälper till att rena vattnet. Om invånare förstår att det är den skogen som är anledningen till att vattnet är rent så blir det lättare för kommuner att bevara skogen (Pedersen Zari, 2015). Vi tror att i dagens informationssamhälle kan det dock bli svårt för allmänheten att ta till sig all information och bli berörda, då det finns många andra ämnen som eventuellt får större fokus i media. Kommunekologen hos Umeå kommun berättar även om detta: 
“... men jag tror att i informationssamhället så sker så mycket att det går ju inte riktigt fram. Det blir bara en av tusen andra saker, utan man måste ”toucha” i någonting som berör vissa så att de känner sig berörda av detta…” - Kommunekologen, Umeå 

 Kommunerna ser en utmaning med att kommunicera ekosystemtjänster till allmänheten då de anser att det finns en brist på underlag och forskning. Författarna Kumar m.fl. (2013) menar att ett underlag för att kommunikation ska förbättras skulle kunna vara ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. Det kan vara svårt att nå ut till människor som pratar olika “språk” beroende på bl.a. bakgrund. Ekonomisk värdering skulle därmed kunna hjälpa till att kommunicera relevansen av naturen och dess värden även till människor som ser världen i ekonomiska och politiska termer. Relevansen av hur man kommunicerar ut ekosystemtjänster till allmänhet och andra aktörer är av stor vikt för att nå ut med budskapet (Kumar m.fl., 2013).  
 
6.2.3Exploatering 
Ökad urbanisering i svenska kommuner leder till högt exploateringstryck från byggsektorn, vilket samtliga kommuner poängterar. Pedersen Zari (2015) menar att bebyggelse för med sig skador på ekosystem lokalt vilket minskar möjligheten att bibehålla ekosystemtjänster (Pedersen Zari, 2015). Vi tror därför att det höga exploateringstrycket vara problematiskt ur hållbarhetssynpunkt. En avvägning mellan bevarandet av grönområden och bebyggelse måste ständigt ske.   
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 Exploateringsproblematiken är något utvecklingsstrategen hos Kristianstad kommun trycker på som en utmaning. Hen menar att stadens ekosystemtjänster redan är stressade och i och med förtätning ökar bl.a. föroreningar och andra risker som konsekvens av att ekosystemtjänsterna försämras. Det skapar en konflikt mellan miljöintressen och exploatering. Teknikutvecklingen tillsammans med sunt förnuft kan ses som potentiella lösningsförslag där ekosystemtjänster och förtätning kan samverka (Mees, Driessen & Runhaar m.fl. 2012).  
“... det finns en konflikt, det är svårt. Stadens ekosystemtjänster blir redan stressade då det är tätt i staden och med bl.a. föroreningar så det är en utmaning. Men det finns ny teknik som gör att man kan bygga relativt tätt och det gör att vi har väldigt mycket ytor idag, t.ex. parkeringar. De kan man kanske använda mer effektivt kanske. Jag tror att med sunt förnuft och bra strategier så går det att förtäta utan att förstöra ekosystemtjänster...” – Utvecklingsstrategen, Kristianstad.  Med ny teknik menas t.ex. anläggning av gröna tak eller väggar. Anläggning av gröna tak blir alltmer populärt i europeiska städer och de har olika funktioner som att stärka biologisk mångfald, reducera luftföroreningar och bidra till bättre luftkvalitet (Mees m.fl. 2012). Dock är det inte alltid som tekniken kan lösa alla problem. Det behövs ett nytt tankesätt och formulerade mål kring hur byggd stadsmiljö ska fungera. Formulerade mål kan bl.a. bygga på utförda ekosystemtjänstanalyser för att integrera urbana ekosystemtjänster och förmedla dess betydelse (Pedersen Zari, 2015). Wamsler m.fl. (2014) menar vidare att anpassning till ekosystemtjänster i stadsplanering kan rucka på rådande paradigm om att naturkatastrofer och risker ska motverkas med hjälp av tekniska lösningar i framtiden när skada redan skett.  En till utmaning med den ökade exploateringstrenden för kommunerna anses bl.a. vara Urban Sprawl d.v.s. stadsutglesning. Begreppet innebär snabbt växande bebyggelseområden med låg byggelsetäthet utanför stadskärnan. Områdena upptar stora markytor och främjar bilanvändning (Naturvårdsverket, 2015d). Oftast är det stora köpcentrum som byggs och det blir problematiskt då det leder till minskade grönområden och ökade föroreningar. Stadsutglesning ses även utifrån Naturvårdsverket (2015d) som en negativ utveckling ur ett resurseffektivt samhälls-och miljöperspektiv. Även Hennig, Schwick & Soukup m.fl. (2015) betonar att stadsutglesning är en stor utmaning för hållbar stadsutveckling. När exploatering på landytor tas upp för bebyggelse så minskar även ytor för bl.a. jordbruk och möjligheter för matproduktion. Detta kan i sin tur leda till problem som bl.a. högre energianvändning, luftföroreningar och mindre motståndskraftiga ekosystem (Hennig m.fl., 2015). Utvecklingsstrategen i Kristianstad kommun berättar om stadsutglesning, dess utmaningar och lösningar.   
“Jag är mer orolig för ”Urban Sprawl”. Alltså att vi ser att samtidigt som det förtätas i centrum så sprider sig tätorterna med enorma handelsområden och industriområden. Så att ytan egentligen ökar per person hela tiden trots att vi förtätar. Det är också en stor utmaning för där bygger man mycket triviala grönområden, oftast bara gräsmattor som klipps. Även bullerbarriärer mot affärer och annat. Det är en stor utmaning också. Men det finns mycket teknik, t.ex. gröna tak att man lägger en del av funktionera på tak eller gröna väggar, eller att man planterar mera träd för att kompensera” - Utvecklingsstrategen, Kristianstad. 

6.2.3.1 Kompensationsåtgärder 
Exploatering kan innebära att olika kompensationsåtgärder måste appliceras. Skadan på ekosystemtjänster som kan uppstå vid exploatering kan vägas upp genom 
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kompensationsåtgärder, vilket exempelvis kan vara skötselåtgärder, restaurering av naturmiljöer eller att skapa och skydda livsmiljöer och naturområden (Barral, Rey-Benayas, Meli m.fl., 2015). Utvecklingsstrategen på Kristianstad kommun tror att kompensationsåtgärder kan få betydelse för ekosystemtjänstarbetet då kommuner har börjat titta på detta. Som nämnts tidigare ses Tyskland som ett föregångsland inom kompensationsarbetet då de arbetat under lång tid med ekosystemtjänster inom stadsplanering. De använder sig av ett marknadsbaserat system om kompensationsåtgärder som kallas “Habitat banking”. Systemet går ut på att en exploaterare kan köpa en kompensationsåtgärd om exploateringen skadar värdefull natur. Denna kompensationsåtgärd utförs på en annan plats av en annan aktör som kompensation för förlusten av naturmark (Enetjärn Natur, 2015). I våra kommuner ser man relevansen av att lära av deras arbetssätt och ta del av deras erfarenheter inom området. Bl.a. var det ett seminarium i Stockholm i november 2015 om kompensationsåtgärder där tyska representanter var inbjudna för att prata om deras arbetssätt och metoder. Utvecklingsstrategen i Kristianstad menar på att:  
“ ...Just kompensationstänket är väldigt viktigt tror jag för att kunna vidmakthålla ekosystemtjänsterna. Jag ser det som de viktigaste strategierna är att få till nått liknande system som man har i Tyskland och håller på att utvecklar i England för kompensation för att klara de kvaliteter som finns” - Utvecklingsstrateg, Kristianstad. 

En utredning sker för närvarande i Gävle kommun för att ta fram riktlinjer om kompensationsåtgärder som man ska kunna använda sig av när man bl.a. tar anspråk i vegetation och värden för grönska. Enligt kommunekologen kan kompensation innebära att om man exempelvis tar en park för bebyggelse så får man höja kvaliteten på den parkmark som blir kvar, eller plantera nya träd och växter. Liknande arbete kring kompensationsåtgärder har utförts av svenska kommuner, bl.a. i Lomma och Helsingborg enligt Wamsler m.fl., 2014. Kompensation är obligatoriskt om skada på markområden i Lomma och Helsingborg skett. Syftet är att undvika att förstöra områden och om detta inte kan förhindras så ska kompensation ske i form av att ersätta områden (Wamsler m.fl. 2014). Enligt Naturvårdsverket (2016a) borde krav på kompensationsåtgärder ställas i samband med exploatering som kan förstöra värdefulla naturområden som kan vara viktiga bevara ur ekosystemtjänstsynpunkt.  
 
6.2.4 Värdering av ekosystemtjänster 
För att inse värdet av ekosystemtjänster i stadsmiljö kan värdering vara ett bra verktyg för kommunerna. Detta gör att värden kan synliggöras i kommunernas stadsplanering och fungera som ett underlag (Kumar, 2010).  Kommunerna pratar generellt om värdering. Den ekonomiska värderingen verkar fått starkast fäste p.g.a. dagens ekonomiska system vilket innebär att det är lättare för människor att förstå värdet genom att sätta en prislapp på tjänsterna. Enligt Beerys m.fl. (2016) studie anses ekonomisk värdering av ekosystemtjänster vara det primära sättet att få in konceptet i beslutsfattande och att detta skulle göra naturens värden jämförbara med andra samhälleliga värden. Ekonomisk värdering anses även ge bättre indikator än andra metoder som värderar naturen inom stadsplanering (Beerys m.fl., 2016). Naturvårdsverket menar dock att kvalitativa- och kvantitativa värderingar i många fall kan vara minst lika användbara som ekonomiska värderingar för att kommunicera tjänsternas betydelse. Kvantitativ värdering innebär att uttrycka ekosystemtjänster i en 
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fysisk enhet, t.ex. räkna antalet besök till ett rekreationsområde (Naturvårdsverket, 2015c). Fördelen med ekonomisk värdering är dock att det går att göra avvägningar mellan ekonomiska kostnader och nyttor.   Samtliga kommuner tar upp svårigheter med att värdera ekosystemtjänster inom stadsplanering. Utmaningen med att värdera ekosystemtjänster ses som en av de större utmaningarna hos kommunerna då det är komplext att sätta ett konkret värde på kollektiva nyttor. Informanten på Naturvårdsverket instämmer med kommunerna att det är komplicerat att värdera ekosystemtjänster. Hen poängterar att det är viktigt att vara tydlig med sina val och avgränsningar när ekosystemtjänsterna ska värderas ekonomiskt. Kumar m.fl. (2013) föreslår att den nationella politikens utformning, värdering och redovisning av ekosystemtjänster borde ses i ekonomiska termer. Författarna menar att genom att sätta prislappar på ekosystemtjänster blir det lättare för människor att förstå värdet av tjänsterna och integreras i beslutsfattande (Kumar m.fl., 2013).   Kommunerna anser att värdering av ekosystemtjänster kan vara ett bra och värdefullt redskap för att beskriva vad naturen kan tillföra oss. Med det krävs djupare analyser som bl.a. ekonomiska värderingar. Kommunekologen hos Umeå kommun anser dock att det är svårt med dessa och det krävs mycket underlag och förståelse för ekosystemtjänster för att kunna utföra dessa. Hen tror inte att man kan uttrycka allt i kronor och ören utan mer på en kombination av ekonomiska samt kvalitativa och kvantitativa värderingar för att få en djupare förståelse. Kallis, Gómez-Baggethun & Zografos (2013) menar att en del kritik har riktats mot att bara värdera ekosystemtjänster ur ekonomiskt perspektiv då ekosystemtjänster är komplext och deras värde kan inte komprimeras ner till ett mätetal. Människans förståelse för ekosystemtjänster är också begränsad vilket gör att tjänster kan bli undervärderade (Kallis, Gómez-Baggethun & Zografos, 2013).   Vi förstår att ställa ekosystemtjänsterna och dess nyttor mot varandra anses vara problematiskt hos kommunerna. Svårigheterna ligger i att avgöra vilken nytta som är värd mest och eventuellt vilken värderingsmetod man ska appliceras. Boithias, Terrado & Corominas m.fl. (2015) riktar en kritik mot kvalitativa värderingar och att de kan vara problematiska då det är brist på en samlad värderingsmetodik vilket leder till att ekosystemtjänstvärden kan vara svåra att ställas mot varandra (Bothias, Terrado & Corominas m.fl., 2015).  Vi anser att det också kan vara svårt för kommunerna att förstå vilka tjänster som är mest “värda” att bevara. Detta beror mycket på lokala förutsättningar. Detaljplaneraren hos Umeå kommun berättar att ekosystemtjänster kan fungera som ett verktyg för att underlätta beslut om vad som ska göras i ett visst område. Samtidigt menar hen att det är komplext att ställa olika ekosystemtjänster mot varandra:  
“Jag skulle säga att jag tycker det svåraste är att det är komplext att värdera olika, det går inte att ställa olika nyttor i naturen mot varandra” - Detaljplaneraren, Umeå.  
6.2.4.1 Nationell vägledning 
Naturvårdsverket har i uppdrag av regeringen att ta fram underlag och vägledning för kommuner, myndigheter, länsstyrelser och intresseorganisationer gällande bl.a. värdering. Naturvårdsverket har tagit fram en guide för värdering av ekosystemtjänster. Samtliga kommuner uttrycker dock ytterligare behov av nationell vägledning om hur denna värderingsprocess ska gå till. Det finns riktlinjer men svårigheterna ligger i att applicera värderingsprocessen i praktiken.  
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“... naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för att värdera ekosystemtjänster men jag vet inte, de är inte helt enkla att applicera liksom.” – Kommunekologen, Kristianstad.  Informanten på Naturvårdsverket förstår kommunernas stressade situation. Dock poängterar hen att myndigheten har gått ut med en behovsanalys år 2014 där kommuner fick chans att uttrycka sina behov av vägledning. Det stod klart att värdering av ekosystemtjänster är problematiskt för kommunerna och därför tog myndigheten fram guiden om vägledning om värdering. Naturvårdsverket menar att det är upp till kommunerna att applicera vägledningen efter sina lokala förutsättningar. Myndigheten kan inte utföra jobbet åt 290 kommuner. Informanten på Naturvårdsverket berättar: 

“... vi kan inte göra jobbet åt kommunerna för i varje kommun är det speciella situationer och speciella förutsättningar och vi kan inte gå in i 290 kommuner och säga hur de ska göra, si eller så. Det vi kan göra är att visa på metoderna, så här kan de bära sig åt, de här verkar vara ett problem. Sen måste de använda detta själva” - Informanten på Naturvårdsverket. 
Enligt vår analys är det svårt för kommunerna att applicera dessa generella vägledningar. Naturvårdsverkets guide tar fram ett steg för steg-vägledning där stegens ordning i värderingsprocessen kan se olika ut beroende på kommunernas syfte och analysbehov. Detta kan vara svårt för kommuner att ta till sig denna generella vägledning och applicera på sina specifika behov. Deras egna behov kanske inte alltid självklara.  
Wamsler m.fl. (2015) anser att det krävs en samhällsförändring i attityder och beteenden om ekosystemtjänster för att utveckla en hållbar stadsutveckling. Kommunekologen i Umeå menar också att det krävs samhällsförändring och nationella satsningar för att ta fram styrmedel. Hen tycker därför inte att ansvaret ligger hos kommunen angående frågan att ta fram och utveckla metoder kring ekosystemtjänster. 

“Jag har en känsla att vi inte har löst problemet, vi vet att det finns ett problem, en stor chans också, inte bara chans utan att vi har en utmaning. Vi måste ta tillvara på ekosystemtjänster och få reda på oerhört mycket mer för att kunna göra det på ett bra sätt. Det ligger heller inte hos kommunerna, det ligger hos hela samhället.” – Kommunekologen, Umeå. 
Vi tolkar detta som att myndighet och kommun har olika uppfattning om vem som ska göra vad. Allmänhet, aktörer och beslutsfattare har olika roller i staden, men för att ekosystemtjänster ska få gehör behöver hela samhället engagera sig, ansvaret ligger inte helt hos den enskilda individen eller kommunen.  
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7. Avslutande diskussion 
Syfte med denna studie var att identifiera drivkrafter och utmaningar som svenska kommuner har vid implementeringen av ekosystemtjänster i stadsplanering. Vi identifierade drivkrafterna Egna mål och förutsättningar, Externa samarbeten samt Nationella mål. De identifierade utmaningarna var Ekosystemtjänster som begrepp, Kommunikation, Exploatering och Värdering. I denna avslutade del diskuterar vi kring de identifierade temana och resonerar kring hur kommuner kan komma vidare i sitt ekosystemtjänstarbete. Här diskuteras även vad som krävs för att stödja det framtida arbetet med ekosystemtjänster i kommunal stadsplanering.   Drivkrafter hos kommunerna att integrera ekosystemtjänster i stadsplanering beror dels på deras lokala förutsättningar och behov. Oftast integreras ekosystemtjänster inom områden som de sedan tidigare haft problem med. Utefter dessa har de formulerat egna mål och visioner. Externa samarbeten har identifierats i denna studie som något som kan stärka kommunernas arbete med ekosystemtjänster. Vi anser att kommunerna ser positivt på att ingå i olika forskningsprojekt eftersom de endast belyst fördelarna med dessa typer av samarbeten. Detta kan bl.a. innebära utbyte av kunskap och nya kontaktnät. Nationella mål och visioner måste kommunerna förhålla sig till. Samtliga kommuner är medvetna om etappmålet kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det finns dock skillnader i hur långt kommunerna har kommit för att nå det nationella målet till 2018. Det tyder på att svenska kommuner ligger i olika fas kring implementering av urbana ekosystemtjänster, vilket kan bero på lokala förutsättningar.   Vi har fått uppfattningen att kommunerna belyser vilka utmaningar som finns i högre utsträckning än vilka drivkrafterna är med ekosystemtjänstarbetet. En tydlig utmaning som uttrycks är förvirring och komplexitet kring ekosystemtjänstbegreppet. Samtliga kommuner anser att begreppet är svårt att ta till sig och är komplext. Det är inte bara kommunerna i vår studie som ser begreppet som en utmaning utan detta har även identifierats i tidigare studier. Wamsler, C., Luederitz, C. & Brink, E. (2014) menar att det framväxande konceptet ekosystemtjänster ännu inte har kunnat implementeras i praktiken av olika anledningar. Beery, Stålhammar & Jönsson (2016) menar att kritik har riktats mot att begreppet är tvetydigt. Enligt vår analys behöver begreppet redas ut och bli tydligare för att en praktisk implementering ska kunna ske på lokal nivå. Problematiken kring att begreppet är komplext och mångtydigt kan härstamma ifrån att det idag utförts många studier som har olika syften vilket gör att en förvirring kan ske bland utövare på vad man egentligen fokusera på. Kommunerna anser att det inte finns några tydliga exempel att utgå ifrån. Vi anser att för att kunna använda sig av ekosystemtjänster i stadsplanering behövs en tydlig grund att stå på.  
Begreppsförvirringen kan leda till de andra utmaningarna som har identifierats i denna studie. Kommunikation inom kommunerna kan vara problematiskt som författarna Simeonova & van der Valk, (2009) och Wamsler m.fl. (2014) betonar. Våra intervjuade kommuner har sektorsöverskridande arbeten och det verkar fungerar bra. Fysiska planerare och kommunekologer samverkar vid olika projekt kring bl.a. exploatering. Dock verkar arbetet kunna vara spretigt inom kommunerna och ett mer holistisk synsätt om ekosystemtjänster och dess bidrag till en hållbar stadsplanering verkar krävas. Många kommuner arbetar med ekosystemtjänster under olika projekt och saknar en helhetsbild. En helhetssyn över ekosystemtjänsterna bör istället komma in tidigare i processer, exempelvis inom kommunernas översiktsplaner, för att fungera som ett bra underlag. 
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Detta kan göra att syftet med implementeringen av ekosystemtjänster i kommunernas arbete blir tydligare och alla inser relevansen av det.  
Att öka medvetenheten om ekosystemtjänster hos allmänheten verkar vara något som kommunerna lägger mycket vikt på. De uttrycker vikten av att prata i lätta termer för få lokala invånare mer insatta i kommunernas arbete. Om invånare förstår vikten av ekosystemtjänster blir det lättare för kommunerna att bevara grönområden. Nahlik m.fl. (2012) menar att kommuner behöver acceptans från allmänheten för att arbetet med ekosystemtjänster ska kunna utvecklas inom kommunerna. Allmänheten utgör samhället och det krävs att de blir medvetna om ekosystemtjänster för att kunna bevara dem. Wamsler m.fl. (2014) menar att en förändring av attityder och beteenden bör ske för att vi ska kunna skydda värdefulla naturvärden och ekosystemtjänster. Vi anser att det är viktigt att inkludera allmänheten i ekosystemtjänstarbetet och ifrån kommunens sida även göra allmänheten delaktig i arbetet av denna anledning. 
En annan identifierad utmaning med ekosystemtjänster är det ökade exploateringstrycket i städerna, vilket har kommit som följd av ökad urbanisering. Naturvärden och ekosystemtjänster hamnar i kläm och får inte samma prioritet som bl.a. bostadsbebyggelser inom stadsplaneringen. Konflikter kan uppstå mellan dessa två intressen. Man försöker förtäta inom staden för att utnyttja ytorna maximalt och undvika ytterligare exploatering på befintliga grönområden. Enligt Mees m.fl. (2012) kan teknikutvecklingen tillsammans med sunt förnuft ses som potentiella lösningsförslag där ekosystemtjänster och förtätning kan samverka (Mees m.fl., 2012). Kompensationsåtgärder kan tas fram i form av bl.a. gröna tak om bebyggelse sker på värdefull naturmark. Vi ställer oss en aning kritiska till denna utveckling och om den är tillräcklig ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Enligt oss kan kompensationsåtgärder uppfattas som en “undanflykt” från det riktiga problemet med att naturliga ekosystem och att dess tjänster försämras. Det kan anses vara mer “okej” att exploatera ytterligare i städer då kompensationsåtgärder alltid kan tas fram och kompensera för förlust av naturmiljö.  
Enligt Beerys m.fl. (2016) anses ekonomisk värdering vara det primära sättet att inkludera ekosystemtjänster i beslutsfattande. I vår studie har dock problematik identifierats hos kommunerna med att just värdera ekosystemtjänster och ställa dess nyttor mot varandra. De menar bl.a. att det är komplext att sätta ett värde på kollektiva nyttor. Även i Boithias m.fl. (2015) studie identifierades osäkerheter kring ekonomisk värdering av ekosystemtjänster. De menade att osäkerheter låg i att beakta och synliggöra ekosystemtjänsternas fördelar för att sedan värdera dessa.  
Det går inte alltid att uttrycka ekosystemtjänster i pengar och enligt författarna Albert & Haaren (2016) finns även kritik riktat mot implementering av ekonomisk värdering då begreppet ekosystemtjänster är nytt. Det finns idag inte tillräckligt med framgångsrika praktiska exempel på hur man genomför värderingen och därmed blir det svårt för beslutsfattare att själva applicera det. Forskarna Kumar m.fl. (2013) och Nahlik m.fl (2012) belyser betydelsen av att inkludera en miljöekonom i lokala förvaltningars arbete med ekosystemtjänster (Kumar m.fl., 2013; Nahlik m.fl., 2012). Just att öka medvetenheten kring ekosystemtjänstkonceptet och hur ekonomisk värdering kan gå till skulle kunna underlättas genom att inkludera en miljöekonom i kommunernas olika projekt med ekosystemtjänster. Kommunerna i vår studie verkar inte ha tänkt på aspekten att inkludera en miljöekonom, men påpekar att det är svårt med ekonomisk 
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värdering precis som liknande studier påvisar. Vi anser att en kombination av olika värderingsmetoder kan vara lämpligt då alla tjänster inte kan värderas i pengatermer.  Detta stödjs även av författaren Seifert-Dähnn, Barkved & Interwies (2015) som ställer sig kritiska till att endast använda ekonomisk värdering som metod då det kan leda till att andra naturliga värden förbises.  
Kommunerna påstår att de är i behov av ytterligare vägledning från nationella krafter angående värdering. Denna utmaning är intressant då informanten på Naturvårdsverket istället tycker att det ligger i kommunernas händer att implementera ekosystemtjänster i stadsplanering. Informanten förstår att kommunerna ofta är överbelastade och inte har tid att sätta sig in i materialet som finns. Informanten betonar dock att de som myndighet inte kan gå in i 290 kommuner och säga hur dem ska gå tillväga, utan att det snarare är upp till kommunerna att själva sätta sig in i materialet och applicera detta utefter sina lokala förutsättningar. Vi ser att det finns olika uppfattning kring ansvarsfördelningen med ekosystemtjänster och hur man ska gå vidare. Enligt oss är det viktigt att kommunerna förstår att betydelsen av ekosystemtjänstarbete utefter sin lokala kontext. Pedersen Zari (2015) menar också att det kan vara värdefullt att använda sig av analyser kopplat till de lokala förutsättningarna för att förstå vilka ekosystemtjänster som lämpar sig för vilka områden i staden. Det krävs alltså egna bedömningar och avvägningar mellan olika ekosystemtjänster från kommunernas sida. Vi ser att kommunerna och Naturvårdsverket har olika uppfattningar kring vem som ska göra vad. För att gå vidare från detta anser vi att Naturvårdsverket ska fortsätta att stimulera forskning om ekosystemtjänster och att kommunerna måste inse att det är upp till dem att hantera vägledningen då allt är bundet till deras eget syfte. 
Kommunerna uttrycker också att begreppet ekosystemtjänster är nytt och komplext och att det därmed finns ett behov av mer forskning inom ekosystemtjänstområdet. Informanten på Naturvårdsverket anser dock att det finns mycket studier om ekosystemtjänster. Att det snarare handlar om att sätta sig in i den tidigare forskningen. Luederitz, Brink, & Gralla m.fl. (2015) och Boithias, Terrado & Corominas m.fl. (2015) menar också att det finns mycket forskning, men att den i många fall briser. Det går bl.a. inte att applicera aktuell forskning i olika delar av världen, utan den är kontextbunden till lokala förutsättningar. De menar att det krävs mångfaldig forskning som bör bedrivs utefter olika kontexter, där avgränsningar motiveras kring bl.a. geografiskt läge, befolkningsmängd och andra förutsättningar.   
Vi anser att kommuners uttryckta behov av forskning är befogat. Det finns studier men vi ser ett behov av att ta fram forskning som studerar hur man på ett praktiskt sätt kan integrera ekosystemtjänster i stadsplanering.  
Sammanfattningsvis anser vi att ekosystemtjänster kan fungera som ett potentiellt verktyg till en mer hållbar stadsutveckling. Kommunernas drivkrafter är bl.a. nationella mål som driver på arbetet. Kommunernas lokala behov och problem motiverar även ekosystemtjänstarbetet. Dock belyser kommunerna främst svårigheterna med arbetet. Utefter vår intervjustudie och analys har vi identifierat en rad olika utmaningar som svenska kommuner står inför. Det finns en betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv att få in konceptet ekosystemtjänster inom kommunerna för att inse värdet av dem. Kommunerna och Naturvårdsverket har olika tankar kring hur man ska arbeta vidare med ekosystemtjänster. Vad vi tror skulle stödja det framtida arbetet med ekosystemtjänster är att Naturvårdsverket fortsätter att stimulera forskning med ett fokus på mångfaldighet 
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och praktiska exempel om hur ekosystemtjänster kan integreras inom stadsplanering. Framtida studier bör vara noga med syfte och avgränsningar för att kommuner ska kunna applicera forskningen utefter sina lokala förutsättningar. Kommunerna behöver arbeta utifrån sin lokala kontext samt mer samlat utefter ett holistiskt synssätt. De behöver även fortsätta att kommunicera och samarbeta för att öka kompetensen om ekosystemtjänster inom och utanför kommunen. Integration av ekosystemtjänster kan vara ett hjälpmedel för samhällen att anpassa sig till nutida och framtida förändringar.   
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8. Slutsatser 
 Ekosystemtjänster kan fungera som ett potentiellt verktyg för hållbar stadsplanering.   De identifierade drivkrafterna med ekosystemtjänstarbetet inom kommuner är egna mål och förutsättningar, externa samarbeten och nationella mål.   De identifierade utmaningarna med ekosystemtjänstarbetet inom kommuner är ekosystemtjänst som begrepp, kommunikation, exploatering och värdering.  
 Det finns delade tankar om ansvarsfördelning mellan kommun och myndighet. 

 
 Det krävs mångfaldig forskning med tydliga praktiska exempel på hur en integration i stadsplanering kan se ut.   Kommuner behöver arbeta mer utifrån sin lokala kontext med ett holistiskt synsätt. De behöver även fortsätta att kommunicera och samarbeta för att öka kunskap om ekosystemtjänster. 
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9.5 Lagar och författningar 
 

 Proposition 2013/14:141 - En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.   
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10. Bilaga 1 - Intervjuguide för kommuner 
 Berätta om din bakgrund/relation till ekosystemtjänster (ansvar, roll)  Hur definierar ni ekosystemtjänster som begrepp?  Har kommunen något arbete kring ekosystemtjänster? 

 Är det några speciella ekosystemtjänster ni fokuserar på? 
 Finns det några projekt? 
 Vilka personer på kommunen arbetar/involverade med detta? 
 Kommuniceras detta arbete ut? allmänheten (kommunikationssatsning till 2018)  Vad är kommunens primära syfte med att arbeta med ekosystemtjänster?   Vilka är drivkrafterna bakom arbetet? 
 Ekosystemtjänster i samhällsekonomiska konsekvensanalyser (SKA) 2018 (MKB)? hur ser ni på det här? 
 Vad har initierat arbetet? går efter nationella och visioner? 
 Egna mål?  Vilka är dom största utmaningarna? (barriärer) 
 Varför? 
 Hur ser du på kunskapsläget kring arbetet med ekosystemtjänster? 
 Hur ska dessa utmaningar överkommas?  Finns samarbeten kring arbetet om ekosystemtjänster? 
 Andra förvaltningar/organisationer? (utanför kommun) 
 Hur är samarbetet inom kommun? (sektionsöverskridande) 
 Extra samarbeten? miljöorganisationer, med i forskningsprojekt eller liknande?  Hur ser ni på förutsättningarna i framtiden, vart behöver man komma och vad krävs för att komma dit? 
 Vilka utmaningar måste ni hantera? och hur ska dom hanteras?  
 Vilka är ambitionerna med ekosystemtjänster kortsiktigt? (inom snarare framtid)  
 Vilka är ambitionerna med ekosystemtjänster långsiktigt? (längre i framtiden)  projekt för framtiden du vet om Är det okej om man ringer upp och kompletterar?  Vill ni tillägga något mer?  
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11. Bilaga 2 - Intervjuguide för Naturvårdsverket 
 Informant: Projektledare för kommunikationssatningen till 2018  Berätta om din befattning inom Naturvårdsverket  När kom ni först i kontakt med begreppet?  Hur länge har arbetat med ekosystemtjänster?  Hur ser ert uppdrag med ekosystemtjänster ut?   Hur ser kontakten ut med regeringen?   Vad vill de få ut av er?  Hur ser arbetsprocessen ut?  Metodiskt? 

 Hur långt har ni kommit? 
 Vad anser du behövs jobbas mer med? 
 Vad anser ni är av mest relevans att fokusera på angående ekosystemtjänster i nuläget? Framtiden? Hur kommer man dit?  Hur tänker ni kring kommuners roll/arbete med Ekosystemtjänster? 
 Kompensationsåtgärder? 
 Kommunikation/samhällsekonomiska konsekvensanalyser till 2018 
 Anser du att naturvårdsverket har tagit fram underlag som kan stödja kommuners arbete med ekosystemtjänster? vilka? vad innebär dessa hjälpmedel, hur ska dom bidra?  Vissa kommuner vi intervjuat tycker att det finns problematik med arbetet med ekosystemtjänster, bl.a. med att värdera tjänsterna i olika sammanhang. De kanske tycker att det ska komma mer nationella vägledningar/direktiv. Hur ser ni på det? 
 Ekonomisk värdering 
 Kvantitativ/kvalitativ värderingar 
 Hur man värderar/väger dom mot varandra? vilka som ska prioriteras etc? 
 Sker kontakt med kommunerna eller endast vägledning genom rapporter?  Hur ser du på möjligheterna att utveckla ytterligare hjälpmedel för kommunerna?  
 Tycker du något specifikt behövs?  Vad tycker ni ligger i kommunernas ansvar angående arbetet med ekosystemtjänster?  Något du vill tillägga?  Får vi ringa/mejla och komplettera?  


