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SAMMANFATTNING 

Denna studie syftar till att synliggöra och utforska vilka möjligheter och utmaningar som finns 

vid implementering av ekosystemtjänster i stadsplanering. Studien bygger på Nacka kommuns 

arbete med ekosystemtjänster. Empiriskt har en intervjustudie genomförts med berörda 

tjänstemän och ledande politiker kring kommunens praktiska arbete med att förhålla sig till och 

använda ekosystemtjänster i stadsplanering. Det empiriska materialet analyseras och sätt i 

relation till tidigare forskning inom frågan. Resultatet visar att det finns både möjligheter och 

utmaningar i Nacka kommun med att implementera ekosystemtjänster i stadsplanering. Det 

framkommer att kommunikation, samverkan och kunskap är tre viktiga faktorer för en lyckad 

implementering. För att kommunen ska ha en långsiktig stadsplanering där ekosystemtjänster 

spelar en viktig roll, krävs en kontinuerlig dialog mellan tjänstemän och politiker, liksom 

politisk enighet. Ett framträdande projekt är Grönytefaktorn som innefattar mestadels 

möjligheter med att integrera ekosystemtjänster i stadsplanering. 

Nyckelord: Ekosystem, ekosystemtjänster, stadsplanering, implementering, integrering, 

Sverige, Nacka kommun, kulturella ekosystemtjänster, reglerande ekosystemtjänster, 

organisatoriska förutsättningar 

Antal ord brödtext: 12 610 
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ABSTRACT 

This study aims to highlight the opportunities and challenges involved in implementing 

ecosystem services in urban planning. The study is undertaken in the Swedish municipality 

Nacka exploring their ongoing work with ecosystem services. Interviews was conducted with 

officials and politicians to illustrate their views of the practical work and the use of ecosystem 

services in urban planning. The empirical data was analysed in relation to previous research. 

The results shows that there are both opportunities and challenges involved in implementing 

ecosystem services in urban planning. Communication, collaboration and knowledge are three 

important factors for a successful implementation. The results also shows that there is a need 

of a continuous dialogue between officials and politicians, as well as political consensus around 

long-term goals. 

Keywords: Ecosystem, ecosystem services, urban planning, implementation, integration, 

Sweden, Nacka Municipality, cultural ecosystem services, regulating ecosystem services, 

organizational prerequisites 
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1 INLEDNING 

I takt med att befolkningen ökar gör även urbaniseringen till städer detsamma. Det är beräknat 

att dagens befolkningstäthet i storstäder kommer att ha fördubblats till 2050, vilket innebär att 

70 % av världens befolkning väntas bosätta sig i storstäder (FN, 2007).  Befolkningstillväxten 

har under en längre tid pekats ut som ett reellt hot mot olika miljövärden (Bolund & 

Hunhammar, 1999; Gómez-Baggethun & Barton, 2013), vilka riskerar att skadas eller förstöras 

genom bristfällig förvaltning (Gómez-Baggethun & Barton, 2013; Richardson m.fl., 2015; 

Elmqvist m.fl. 2015). Forskning kopplat till klimatförändringar i urbana miljöer kommer 

löpande, trots detta är det svårt att säga hur det förändrade klimatet kommer att påverka städers 

invånare och ekosystem i framtiden (Solecki & Marcotullio, 2013). 

 

Ekosystem är samspelet mellan allt levande och icke-levande ting, det vill säga växter, djur 

mikroorganismer osv (TMEA, 2005). Ekosystemtjänster däremot, är tjänster och produkter som 

vi människor nyttjar och som bidrar till vår välfärd (Naturvårdsverket, 2015b). Tåliga 

ekosystem har en hög motståndskraft gentemot de pågående och kommande 

klimatförändringarna (Mc Phearson m.fl., 2015; Elmqvist m.fl. 2015). Genom stabila 

ekosystem kan samhällets infrastruktur återhämta sig snabbare vid skador efter olika 

klimatrelaterade hot, så som kraftigare regn, jorderosion osv. Exempel på detta är att grönytor 

i städer kan motverka översvämningar vid skyfall genom att på ett naturligt sätt transportera 

vattnet vidare i jämförelse med hårdgjorda ytor som asfalt och betong. Hårdgjorda ytor 

transporterar inte bort vattnet lika effektfullt vilket riskerar att skapa översvämningar i 

stadsområden (Mc Phearson m.fl., 2015). Tillgången till stadsnära ekosystemtjänster har visat 

sig ha ett positivt samband genom att det bidrar till bättre psykisk hälsa, högre välbefinnande 

samt längre livslängd hos invånare (Elmqvist m.fl. 2015; Naturvårdverket, 2015b). 

 

Sverige har som mål att samhällsplaneringen ska vara långsiktigt hållbar. Under 2014 beslutade 

regeringen att ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska stärkas i arbetet med de nationella 

miljömålen. Regeringsbeslutet riktar sig både till den offentliga och privata sektorn och ska 

därför inkluderas vid samhällsplanering och näringslivsutveckling. Detta innebär att kommuner 

måste ta ett större ansvar för att integrera ekosystemtjänster i stadsplaneringen 

(Regeringskansliet Miljödepartementet, 2014). Dock visar forskning att samhällsplanerare 

måste börja prioritera frågan mer än vad som görs i dag för att kunna säkerställa beboliga och 

hållbara städer i framtiden (Mc Phearson m.fl., 2015; Kaczorowska m.fl. 2014). 

 

Under de senaste åren har fler kommuner i Sverige börjat arbeta mer aktivt med frågan (Keane 

m.fl., 2014). Forskning visar dock att ekosystemtjänster idag ofta är osynliga i samhällsbeslut 

(Kronenberg, 2015; TEEB, 2010). Det finns utmaningar för de aktörer som arbetar med 

ekosystemtjänster i planeringsprocessen i form av olika implementeringssvårigheter. Bland 

annat råder brist på praktiska metoder och verktyg för hur ekosystemtjänster kan hanteras i 

stadsplanering (Gómez-Baggethun & Barton, 2013; Kaczorowska m.fl,. 2014). Vidare finns 

kunskapsbrist inom kommuner bland både tjänstemän och politiker, vilket medför att fokus på 

ekosystemtjänster riskeras att falla bort i stadsplanering (Kaczorowska m.fl,. 2014; Saarela & 

Rinne, 2016). Ett ytterligare hinder är att det generellt sett finns otillräckliga politiska mål och 
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styrmedel samt bristande kommunikation mellan olika förvaltningar och myndigheter. Det är 

därför vanligt att andra frågor prioriteras och målkonflikter uppstår, exempelvis genom att 

kommunen väljer att bygga parkeringar i stället för parker och grönområden (Kronenberg, 

2015). Genom en tydligare kommunikation av begreppet och en ökad samverkan, väntas arbetet 

med ekosystemtjänster kunna öka (Kaczorowska m.fl. 2014; Kronenberg, 2015; Beery m.fl., 

2016). 

 

Trots att vissa studier har gjorts kring möjligheter och utmaningar för det praktiska arbetet med 

ekosystemtjänster i stadsplaneringen är forskarna överens om att det behövs en fördjupad 

kunskap om förutsättningarna för integrering av ekosystemtjänster i stadsplanering.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Uppsatsen bygger på pågående arbete med hantering av ekosystemtjänster i stadsplaneringen i 

Nacka kommun som ligger i framkant vad gäller frågan. Genom att lyfta möjligheter och 

utmaningar Nacka kommun upplevt och står inför är förhoppningen med denna studie att även 

underlätta för andra kommuners arbete genom de lärdomar som här dras. Empiriskt genomförs 

en intervjustudie med berörda tjänstemän och ledande politiker kring kommunens praktiska 

arbete med att förhålla sig till och använda ekosystemtjänster i stadsplanering där lärdomar dras 

utifrån pågående projekt. Syftet med uppsatsen är att undersöka respondenternas perspektiv och 

erfarenheter av ekosystemtjänster i stadsplanering och dess implementering samt synliggöra 

och utforska vilka möjligheter och utmaningar som finns för den praktiska hanteringen. 

 

Studien bygger på följande frågeställningar: 

 

 Vilken typ av ekosystemtjänster prioriteras i kommunen och hur tas de fram? 

 Vilka möjligheter och utmaningar finns med att integrera ekosystemtjänster i 

stadsplanering utifrån konkreta projekt? 

 Vad krävs för vidare integrering i kommunen? 
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2 VAD ÄR EKOSYSTEMTJÄNSTER? 

I detta avsnitt presenteras definitionen av ekosystemtjänster, vilken betydelse dessa har i 

stadsmiljö samt hur de kan värderas. 

2.1 DEFINITION AV EKOSYSTEMTJÄNSTER 

The Millennium Ecosystem Assessment (TMEA), en internationell organisation som forskar 

inom ämnet, beskriver begreppet ekosystem: 

 

“An ecosystem is a dynamic complex of plant, animal, and microorganism 

communities and the nonliving environment interacting as a functional unit.”  

– Millennium Ecosystem Assessment, 2005 
 

Begreppet tar fasta på processer och samband i ekosystem som därpå skapar tjänster som 

människan nyttjar, vilket kallas ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster har inget eget 

existensvärde, utan det är ett antropocentriskt definierat begrepp som värderas utifrån nyttor för 

människan och dess välfärd (TMEA, 2005; Scholte, van Teeffelen  & Verburg, 2015; Groot 

m.fl. 2010).  

 

Ekosystemtjänster har under senare år kommit att bli ett allt mer förekommande begrepp i den 

vetenskapliga och politiska debatten. Ett vanligt problem är att ekosystemtjänster används i stor 

omfattning i många områden av samhället och att tjänsterna överutnyttjas, vilket medför att 

stora förluster av viktiga funktioner så som rent vatten, frisk luft och rekreationsmöjligheter går 

förlorade. Ekosystemtjänster är därför en så kallad kollektiv nyttighet. På grund av försämrade 

ekosystem krävs därför grundläggande förändringar i hur dessa tjänster värderas och nyttjas av 

samhället (TEEB, 2010). 

 

Kategorisering av ekosystemtjänster 
Ekosystem har en multifunktionalitet genom att de bidrar med flera tjänster för människan 

samtidigt (Naturvårdsverket, 2015b). För att underlätta definitionen av ekosystemtjänster delas 

de in i fyra kategorier, försörjande, reglerande, kulturella och stödjande (Se tabell 1) (TEEB, 

2010; TMEA, 2005). Denna kategorisering är viktig när ekosystemtjänster ska värderas samt 

ställas mot varandra vid prioritering och beslutsfattande (Naturvårdsverket, 2015a). 
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Tabell 1 Visar kategorier av ekosystemtjänster. 
Kategori Hur? Vad? 

Stödjande Utgör grunden för de övriga kategorierna 

och möjliggör ekosystemens funktion 

Biologisk mångfald, närings- och 

vattencyklar, fotosyntes, 

jordmånsbildning 

Försörjande Levererar materiella nyttor som möjliggör 

oss människor att leva 

Vatten, mat, energi, material  

Reglerande Bygger upp förmågan att förbättra och 

trygga vår livsmiljö 

Översvämningsreglering, rening av 

luft, vattenreglering, pollinering, 

bullerdämpning, koldioxidbindning 

Kulturella Förbättrar människans hälsa och 

välbefinnande. Dessa återfinns tydligast i 

staden genom att det endast är människan 

som kan utnyttja dessa 

Rekreation, sociala relationer, estetiska 

värden, andlig och intellektuell 

inspiration  

Källa: Keane m.fl. (2014); TMEA (2005) 

2.2 EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSMILJÖ 

Ekosystemtjänster i urban miljö varierar städer emellan vilket beror på både socioekonomiska 

och miljömässiga förhållanden och nationella variationer (Gómez-Baggethun & Barton, 2013). 

Begreppet ”urban” är i sig också svårdefinierat vilket påverkar hur urbana ekosystemtjänster 

identifieras. Vad som utgör en urban ekosystemtjänst har i forskningen ifrågasatts genom att 

tids- och rumsliga skalor är i obalans mellan de fysiska gränserna inom stadsområden 

(Luederitz m.fl. 2015). Pickett m.fl. (2001) menar att urbana ekosystem ses genom flöden och 

effekter. Därav innefattar ekosystemtjänster både områden som förbinds genom områden som 

berörs av material- och energiflöden från stadskärnan. Det finns studier som visar att välmående 

urbana ekosystem har ett samband med god hälsa och välmående hos stadsinvånarna (Mc 

Phearson m.fl., 2015). Tas dessa inte tillvara kommer städer riskera att utsättas för stora 

ekonomiska kostnader vilket på lång sikt kan få allvarliga konsekvenser för samhällets välfärd 

genom kostsamma infrastrukturlösningar (Gómez-Baggethun & Barton, 2013). 

Ekosystemtjänster i urban miljö skapar förutsättningar för en frisk och stabil stadskärna genom 

att växter renar luft, träd och buskar dämpar trafikbuller och bin pollinerar stadens växter och 

grödor (Naturvårdsverket, 2015b). Även parker, gröna väggar och tak samt sjöar och vattendrag 

utgör ekosystem i stadsmiljö (Bolund & Hunhammar, 1999; Mc Phearson m.fl., 2015; Elmqvist 

m.fl. 2015). 

I denna uppsats kommer urbana ekosystemtjänster benämnas som “ekosystemtjänster i 

stadsmiljö”, då innebörden är densamma som urbana ekosystem. 

2.2.1 Utmaningar vid implementering av ekosystemtjänster i stadsmiljö 

Det finns inte endast möjligheter med att integrera ekosystemtjänster i stadsplanering. Studier 

visar på att svårigheter finns på olika skalor i samhället dvs. nationell- regional och lokal nivå, 

där bland annat värdet på ekosystemtjänster får olika stöd i beslutsfattandet. Aktörer på olika 

skalor fäster ofta ett annat värde på ekosystemtjänster, vilket delvis beror på personernas 

kulturella bakgrund. Detta skapar olika intressen och visioner om hur ekosystemtjänsterna bör 
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förvaltas. Detta resulterar i motstridiga argument och prioriteringar inom ett visst område, 

exempelvis stadsområden (Hein m.fl., 2006). 

Författarna fortsätter att alla berörda parter kräver en balansering av olika intressen som aktörer 

och beslutsfattare besitter. Lösningarna måste inriktas åt så många som möjligt, där 

kombinationer av olika lösningar kan uppfylla fler aktörers önskan än enskilda beslut. Detta 

genom att de mest framträdande fördelarna med ekosystemtjänster synliggörs (Hein m.fl., 

(2006). 

2.3 VÄRDERING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Det finns ett flertal metoder och indikatorer för att implementera ekosystemtjänster i 

stadsplanering i form av monetära och icke-monetära värden genom att bedöma dess nytta (de 

Groot m.fl., 2010: TEEB, 2010). Dessa indikatorer och metoder kan ses som effektiva men 

även problematiska genom att det är komplext att sätta ett värde på naturens ekosystem (de 

Groot m.fl., 2010). Det finns kritik riktad mot att värdesätta naturen, att människan reducerar 

naturen till endast en handelsvara. Detta ska inte betyd att naturen kan säljas eller köpas som 

vilken annan vara som helst. Att göra en monetär värdesättning ska mer ses som ett verktyg för 

att hjälpa olika planerare och beslutsfattare att hantera ekosystemtjänsterna ansvarsfullt 

(Svenska Naturskyddsföreningen, 2010). Dock är denna värdering värdefull för att kunna styra 

beslut mot en långsiktigt hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 2015a).  

 

Trots att det idag finns mycket forskning inom området är det svårt att avgöra hur man på bästa 

sätt klassificerar ekosystemtjänster och gör dem konsekvent mätbara (de Groot m.fl., 2010). 

Valet av värderingsmetod styrs ofta av vilken tillgång av resurser, data, kunskap och indikatorer 

som finns samt vad värderingen ska användas till. Forskning visar att den monetära värderingen 

är den vanligaste metoden, men även icke-monetär värdering förekommer (Naturvårdverket, 

2015a).  

 

Monetär värdering har risken att bli missvisande i sina resultat och medför att ekosystemtjänster 

värderas lägre än sitt egentliga värde (Bockstael & Freeman, 2000). Detta har lett till att bl.a. 

kulturella värden, som mäts icke-monetärt, ofta glöms bort, delvis beroende på att dessa värden 

är svåra att mäta och identifiera (Gómez-Baggethun & Barton, 2013). Idag får dock icke-

monetära värden mer plats som ett komplement till monetär värdering tack vare nya metoder 

så som poängsystem (Scholte, van Teeffelen  & Verburg, 2015). 

3 VETENSKAPLIG FÖRANKRING 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens vetenskapliga förankring. Vi har valt att använda oss av 

tidigare studier som berör implementeringsfrågor med ett särskilt fokus på studier som berör 

implementering av ekosystemtjänster i stadsplanering. I presentationen ligger fokus på att dra 

fram huvudpoänger av studierna. Författarna är ständigt återkommande inom 

forskningslitteraturen och studierna har valts för att de är jämförbara med våra egna resultat. 

Av dessa studier är en baserad på Stockholmsregionens arbete, resterande är internationella. I 

den kommande analysen kommer även annan litteratur att betonas när så är relevant för våra 
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empiriska poänger. Resultatet av studierna kopplas till uppsatsens empiri i det kommande 

analys- och diskussionsavsnittet.  

3.1 IMPLEMENTERINGSFRÅGAN 

Studier inom statsvetenskap har under många år studerat möjligheter och utmaningar för 

implementering av politiska mål och beslut i organisationer. Studierna har bland annat tittat på 

vikten av att implementera miljöpolitiska frågor i alla sektorer, både för en god nationell och 

lokal styrning. Att integrera miljöpolicys i organisationer är ett uppmärksammat fenomen, men 

införandet försvåras av administrativa och organisatoriska hinder (Simeonova & van der Valk, 

2009).  

Det framkommer i litteraturen att politik, kommunikation och samordning är viktiga 

framgångsfaktorer för en lyckad implementering (Barret, 2004; Forsberg, 2007). Ett 

tvärsektoriellt arbetssätt är att föredra då flera discipliner och perspektiv behandlar frågan. 

Genom att aktörer från olika sektorer samverkar och gemensamt kommer fram till lösningar, 

skapas förutsättningar för en bättre implementering (Barret, 2004). Miljöfrågan kan inte 

behandlas som en enskild sektor, utan berör flera områden som är starkt sammanhängande. 

Beslutsfattare måste därför behandla miljöfrågan ur ett helhetsperspektiv där miljöfrågan blir 

en integrerad del av relevanta sektorers arbete (Simeonova & van der Valk, 2009). Tydliga 

framgångsfaktorer för implementering som lyfts fram i forskningen är främst kommunikation 

och kunskap (Forsberg, 2007; Simeonova & van der Valk, 2009). 

Simeonova och van der Valk (2009) menar att en kommunikativ strategi kan förbättra det 

organisatoriska arbetet kopplat till miljöfrågor. Författarna problematiserar intressekonflikter 

och hur dessa kan undvikas inom en organisation genom att kommunikation och 

kunskapsutbyte inom och mellan enheter på kommunal nivå är en viktig del i att förstå 

betydelsen av miljöfrågor i planeringsprocessen.  

När det gäller tidigare forskning har det framkommit att ekosystemtjänster har blivit allt mer 

betydande begrepp i stadsplanering de senaste åren. Kaczorowska m.fl. (2015) menar att ett allt 

mer långsiktigt perspektiv krävs vid stadsplanering för att säkerställa att implementering av 

ekosystemtjänster blir långsiktigt hållbart och en bestående del i kommuners arbete.  

3.2 FORSKNINGSSTUDIER KRING IMPLEMENTERING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Studien av Kaczorowska m.fl. (2014), är genomförd i Stockholmsregionen genom 20 

semistrukturerade intervjuer, en workshop med privat och kommunal sektor samt allmänheten. 

Informanter valdes delvis utifrån yrkeskompetens där bl.a. miljöplanerare, stadsplanerare, 

fastighetsutvecklare och beslutsfattare deltog. Studien undersökte den aktuella kunskapen om 

ekosystemtjänster och hur begreppet uppfattas av de berörda. Studien exemplifierar även olika 

typer av utmaningar som kan uppstå för aktörer som arbetar med ekosystemtjänster i 

implementeringsprocessen, där kommunikation och samverkan är utmaningar. 

En annan studie av Kronenberg (2015), är genomförd i Polen och omfattar intervjuer med 103 

experter inom stadsplanering. Studien fokuserar främst på träd i stadsmiljö, men även andra 

komponenter för stadsnära ekosystemen. Studien belyser att hanteringen av ekosystemtjänster 
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i stadsplanering är en komplicerad process genom olika institutionella, administrativa och 

sociala interaktioner. Författarna menar att många slutsatser är specifika för Polen, men att flera 

av dem kan vara grund för jämförelser i andra länder. En av slutsatserna som framkom är att 

organisatoriska misslyckanden kan hindra kapaciteten till att förbättra stadsmiljön, detta på 

grund av att stadsplanerare från början inte ser värdet i ekosystemen, utan först när ekosystemen 

gått förlorade blir värdet tydligt. 

Ytterligare studier påtalar behovet av ekosystemtjänster i stadsplanering. Beery m.fl (2016) 

studerar vilken betydelse begreppet har och hur det uppfattas i svenska kommuner. Studien 

undersöker vilket värde ekosystemtjänster får i beslutsprocesser och hur begreppet explicit och 

implicit används i stadsplanering. Författarna påtalar behovet av ett stödjande arbete i form av 

kommunikation och samverkan. Gómez-Baggethun och Barton (2013) har med hjälp av en 

granskning av forskningsläget undersökt kunskapsluckor vad gäller värdering av 

ekosystemtjänster i stadsmiljö. Resultatet visar att ekosystemtjänster i stadsmiljö ger positiva 

effekter på människors livskvalitet och ekonomiska kostnader som på lång sikt tillkommer vid 

en förlust. Författarna menar att en utmaning för kommuner är att konsekvent integrera och 

kombinera ekosystemtjänster i stadsplanering för att stödja beslutsfattandet på kommunal nivå. 

Även de Groot m.fl. (2010) har genomfört en litteraturstudie som är återkommande i många 

andra forskningsartiklar på området. Studien beskriver hur ekosystemtjänster kan värderas 

utifrån ekologiska, kulturella och ekonomiska värden samt hur dessa ställs i relation till 

beslutsfattandet. 
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4 METOD 

Till denna studie har vi valt att genomföra fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

syftar till att belysa hur ekosystemtjänster i stadsplanering hanteras i Nacka kommun. En 

semistrukturerad intervjumetodik utgår från ett flertal kvalitetskriterier. Värdet på intervjun 

beskrivs utifrån de två begreppen validitet och reliabilitet. Validiteten är det som avses studeras 

kopplat till forskningsfrågan. Reliabiliteten är hur vi gått tillväga vid genomförandet av studien 

(Lantz, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). I följande metodavsnitt har dessa kvalitetskriterier 

beaktats. 

4.1 KVALITATIV SEMISTRUKTURERAD FORSKNINGSINTERVJU 

För att uppnå syftet med studien har vi valt att genomföra kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer som är en öppnare form av intervjuer där samtalet innehåller olika teman och ämnen 

som är bestämda redan innan intervjuerna genomförs (Dalen, 2015; Lantz, 2013). Vi har arbetat 

för att reflektera och motivera för- och nackdelar med den valda metoden samt beskriva varför 

vi har valt bort andra metoder (May, 2013). Valet av metod grundar sig i att syftet med 

uppsatsen är att undersöka respondenternas perspektiv och erfarenheter av ekosystemtjänster i 

stadsplanering och dess implementering. Varje individ lyfter sin personliga syn på 

sammanhanget vilket återspeglas i analysen (Kvale & Brinkmann, 2014; Dalen, 2015; Lantz, 

2013). Intervjustudier kritiseras för att vara för personberoende då det är specifika respondenter 

som ger sin bild av verkligheten. Vi har varit väl medvetna om detta och kritiskt analyserat 

valet av respondenter, utformning av intervjuguide och analys av resultatet från intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Semistrukturerade intervjuer kräver därför ett reflexivt 

förhållningssätt då intervjuer är ett komplext samspel mellan respondenten och intervjuaren 

(Alvesson, 2011). 

I denna uppsats kommer individuella intervjuer att genomföras. Vi har valt bort att göra 

gruppintervjuer för att istället lyfta fram varje individs perspektiv oberoende från varandra. 

Mindre fokusgrupper kan leda till givande och intensiva diskussioner, men det finns en risk att 

respondenterna färgas av varandras svar (Johannessen, Tufte, & Johansson, 2003). Vi väljer 

individuella intervjuer för att undvika dessa problem. 

4.2 URVAL 

 

Val av kommun 

Vid val av kommun genomfördes en kartläggning av vilka svenska kommuner som aktivt 

arbetar med ekosystemtjänster i stadsplanering. Pågående nationella projekt inom området 

identifierades via Naturårdsverkets hemsida samt tidigare avhandlingar som hämtades från 

DiVA. Sökord så som “ekosystemtjänster” “ekosystem” “stadsplanering” användes för att få 

en bredare bild över relevanta kommuner.  Av de kommuner som framkom genomfördes 

ytterligare en kartläggning av kommunernas arbete genom offentlig dokumentation som projekt 

och rapporter. Exempelvis användes kommunernas sökfunktion för att finna lämplig 

information om arbetet kring ekosystemtjänster i stadsplanering. 
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Den information som framkom från kartläggningen analyserades för att få en överblick över 

vilka kommuner som arbetar med frågan samt tillhörande projekt med syftet att finna mer 

underlag inför slutliga val. Utifrån denna analys fick vi därmed fram fem kommuner som vi 

ansåg aktivt arbetade med frågan. Dessa kontaktades via telefon och mejl skickades vid 

uteblivet telefonsvar för att skapa oss en djupare inblick i vilka projekt som pågick och vilka 

personer som främst arbetade med ekosystemtjänster. 

Till en början övervägde vi att göra en jämförelse mellan två kommuner, men vi valde istället 

att bygga studien på en kommun för att då kunna intervjua fler aktörer från samma kommun. 

Genom kartläggningen fick vi fram ytterligare information och vi landade i valet att fokusera 

på Nacka kommun. Nacka har arbetat aktivt med frågan under flera år. Kommunen har arbetat 

med projekt som tydligt lyfter fram ekosystemtjänster i stadsplanering samt var mitt i en process 

att lyfta frågan ytterligare när kartläggningen genomfördes. Ytterligare en anledning till varför 

studien baseras på Nacka kommun är att olika privata och offentliga aktörer har lyft Nacka 

kommun som ett gott exempel på en kommun som aktivt arbetar med ekosystemtjänster i 

stadsplanering (Block & Bokalders, 2014). Vid kontakt med kommunen fanns även ett stort 

intresse av att delta i studien. 

Nacka kommun tillhör Stockholms län. Kommunen har ca 90 000 invånare vilket placerar 

kommunen på en 17:e plats bland Sveriges största kommuner. Nacka är en snabbväxande 

kommun där befolkningen beräknas att öka till ca 100 000 invånare vid årsskiftet 2016/2017 

(Nacka kommun, 2016a). Nacka kommun är idag alliansstyrt och har så varit under många år 

där moderaterna är det största partiet (Nacka kommun, 2016b). 

Nacka kommun står inför en stor exploatering och har aktivt valt att arbeta med 

ekosystemtjänster i stadsplanering för en hållbar stadskärna. Kommunen har genom olika 

metoder tagit fram underlag för arbetet med implementering av ekosystemtjänster som kommer 

att belysas i denna studie (Nacka kommun, 2016). En anledning till den stora exploateringen är 

det kommande bygget av SL:s tunnelbana som ska byggas ut till Nacka. Bygget av tunnelbanan 

planeras starta år 2018 (Nacka kommun, 2016c).  

Val av respondenter 
Dalen (2015) menar att en av utgångspunkterna för att skapa ett lämpligt urval av respondenter 

är att antalet respondenter inte får vara för stort, för att processen av både genomförandet och 

bearbetningen av intervjuerna är tidskrävande. Dock måste studien få så mycket underlag och 

material av kvalitet att den blir tillräckligt omfattande för den senare tolkningen och analysen 

(Ryen & Torhell, 2004; Kvale & Torhell, 1997). Vid val av respondenter genomfördes ett 

strategiskt urval och en av utgångspunkterna med urvalet var att se till vilka personer som var 

lämpliga att delta i studien (Kvale & Brinkmann, 2014). 

En av kommunens miljöutredare tog rollen att hjälpa oss att identifiera nyckelpersoner. 

Miljöutredaren slussade oss vidare till flera respondenter inom Nacka kommun som berördes 

av uppsatsens syfte (Lantz, 2013). Vi var även noga med, för studiens reliabilitet, att intervjua 

personer med specialistkunskap inom området (Kvale & Brinkmann, 2014; Ryen & Torhell, 

2004), vilket vi var tydliga med vid kontakt med miljöutredaren. Vi valde därför att intervjua 

både tjänstemän och politiker för att få en bred bild av arbetet med ekosystemtjänster i 
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kommunen som möjliggjorde att olika vinklar och synsätt framfördes (Lantz, 2013). Genom 

denna urvalsmetod har på så sätt personer från olika enheter intervjuats från miljöenheten, 

exploateringsenheten och park- och naturenheten, se tabell 2. För att uppfylla studiens syfte har 

även två politiker intervjuats, en i majoritets- och en i oppositionsställning för att få olika 

politiska perspektiv på frågan. Anledningen till att dessa politiska representanter har valts till 

denna studie är att vi sett att de båda partierna arbetat med frågan. Vi har reflekterat över att de 

intervjuade politikerna har olika förutsättningar att uttala sig om frågan genom att den ena sitter 

i styrande position och den andra i opposition, vilket kan ha en inverkan på respondenternas 

uttalanden.  

Som tidigare vision var vårt mål med studien att även intervjua Nacka kommuns 

Stadsbyggnadsdirektör för att få fram ytterligare ett perspektiv på frågan, men tyvärr har detta 

inte gått att genomföra på grund av bristande respons. Trots denna avvikelse anser vi att 

tillräckligt med material finns för att göra en tillförlitlig studie där intervjuerna gett oss ett 

underlag som är tillräckligt omfattande och mättande för den senare tolkningen och analysen. 

Till denna studie intervjuades fem personer från Nacka kommun (se Tabell 2). 

Tabell 2- Beskriver respondenternas uppdrag och arbetsroll i kommunen samt intervjutid. 

Respondent  Uppdrag/projekt i kommunen Intervjutid 

Miljöutredare – Grönstrukturprogrammet 

– Visualisera ekosystemtjänster 

1.21 min 

Natur- och friluftstrateg – Visualisera ekosystemtjänster 

– Grönytefaktorn  

– Natur- och trafiknämnden 

55 min (telefon) 

Exploateringsingenjör – Projektledare grönytefaktorn 

 

53 min 

Kommunalråd (M) – Ordförande i miljö- och  

  stadsbyggnadsnämnden 

– Kommunstyrelsen 

– Kommunfullmäktige 

– Kommunstyrelsens 

stadsutvecklingsutskott 

44 min 

Oppositionsråd (Mp) – Kommunstyrelsen  

- Kommunstyrelsens 

– Kommunfullmäktige 

stadsutvecklingsutskott 

1.22 min  

4.3 FÖRBEREDELSER OCH INTERVJUGUIDE 

Då vi använt oss av en semistrukturerad intervju är intervjuguiden en viktig del av metoden 

(Dalen, 2015). Intervjuguiden är uppdelad i teman kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar (se bilaga 1 & 2). Till denna studie har två olika intervjuguider formats då en 

är riktad till politiker och en till tjänstemännen. Anledningen till detta är att lyfta båda 

respondentgruppernas perspektiv. Genom att undvika snäva frågor gav vi respondenten 

möjlighet att svara brett utifrån sina erfarenheter vilket gav utrymme för att ställa följdfrågor 
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(Dalen, 2015; Krag Jacobsen, 2011). Intervjuguiderna är skrivna på ett sådant sätt att ledande 

frågor har undvikits. Vi strävade efter att ställa korta och tydliga frågor mer än att ha långa och 

omfattande frågor där huvudsyftet riskerade falla bort (Dalen, 2015). 

För att förbättra intervjuguiderna genomfördes en provintervju per intervjuguide. Genom detta 

kunde frågeformuleringar testas och vi som intervjuare kunde bli trygga med frågorna och 

inspelningsutrustningen. På så sätt kunde även intervjutekniken förbättras vilket resulterade i 

ett säkrare och tillförlitligare material (Alvesson, 2011). Efter provintervjun genomfördes 

justeringar i frågor (Krag Jacobsen, 2011).  Att var förberedd och trygg i sin intervjumetod 

öppnar upp för att vara anpassningsbar efter situationer som uppstår och därför har stor vikt 

lagts på förberedelserna. Att vara väl insatt i området är viktigt, både vetenskapligt, 

metodmässigt och i vårt fall, även ha en förståelse för stadsplanering och betydelsen av urbana 

ekosystemtjänster (Alvesson, 2011; Lantz, 2013). Därför undersöktes forskningsområdet 

övergripande för att bli insatta i ämnet.  

Eftersom kvalitativa intervjuer kan ses som en lärandeprocess är det viktigt att även reflektera 

över genomförda intervjuer under intervjuprocessens gång. Då kan det upptäckas om något ska 

förändras till nästa intervju och om vissa frågor behöver specificeras eller om något ska tas bort 

eller läggas till. Flexibilitet och improvisation är positivt, men det är även viktigt att inte 

förändra sin intervjuguide eller metod allt för mycket under studiens gång så att resultaten kan 

jämföras med varandra (Alvesson, 2011). 

Vårt mål var att ha en öppen dialog samtidigt som vi som intervjuare i förväg bestämt ämne 

och ställde frågor utifrån vårt syfte med uppsatsen. Vi ställde öppna frågor och lät 

respondenterna tala fritt, göra egna associationer och beskriva forskningsområdet med sina egna 

ord. Vidare ställdes följdfrågor där syftet var att utveckla respondenternas erfarenheter och 

perspektiv. Vi har aktivt arbetat för att skapa utrymme för respondenterna under 

intervjutillfällena (Kvale & Brinkmann, 2014; Alvesson, 2003). 

Inledande frågor under intervjun behandlade respondentens namn, yrkesroll och andra allmänna 

frågor. Detta gjordes för att få respondenten bekväm i intervjusituationen innan vi gick över till 

de mer tematiska frågorna som byggde på studiens syfte och frågeställningar (Dalen, 2011; 

Krag Jacobsen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). I slutet av intervjun ställdes sammanfattande 

frågor så att respondenten kunde reflektera över det tidigare samtalet och som gav utrymme att 

lägga till och komplettera tankar och åsikter som tidigare inte tagits upp (Krag Jacobsen, 

2011).   

4.4 GENOMFÖRANDE 

Vi har arbetat för att samspelet under intervjutillfället mellan oss som intervjuare och 

respondenten inte ska påverkas av vilken roll respondenten i fråga har. Kommunikationen ska 

stå i centrum samtidigt som kroppsspråk, tonläge och ironi utgör en del av analysen. En del av 

dessa faktorer riskeras att gå miste om vid exempelvis telefonintervjuer (Lantz, 2013).  Vi har 

därför valt att i så stor utsträckning som möjligt genomföra intervjuer på plats för att ha 

möjligheter att tolka sinnesintryck, stämning samt att det är enklare att ställa följdfrågor när vi 

träffat respondenterna personligen. Telefonintervjuer riskeras att bli fåordiga och väldigt 
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korrekta utan reflektiva svar (Krag Jacobsen, 2011). En av fem intervjuer har dock genomförts 

via telefon. Orsaken till detta var tidsbrist hos respondenten och att telefonintervju var enda 

chansen att kunna fånga upp respondentens perspektiv. Under telefonintervjun har vi reflekterat 

över respondentens tonläge och ställt förtydligande följdfrågor för att undvika ovanstående 

fallgropar. Vi anser att samtliga intervjuer har hög reliabilitet då vi inte upplevde någon märkbar 

skillnad mellan intervjuerna på plats och telefonintervjun genom att utförliga svar framgick från 

båda intervjumetoderna.  

Det är lätt hänt att respondenten under intervjun börjar berätta om annat än studiens syfte (Kvale 

& Brinkmann, 2014). För att stärka studiens validitet har vi som intervjuare varit tydliga med 

att det är ekosystemtjänster vi vill fokusera på och inte hur miljön allmänt betraktas i 

stadsplaneringen. Vi har också ställde följdfrågor om vi blev osäkra på om respondentens svar 

gällde ekosystemtjänster eller miljöfrågor bredare för att undvika oklarheter.  

4.5 BEARBETNING OCH ANALYS AV MATERIAL 

Det är upp till författarna att anpassa transkriberingen så att den passar forskningssyftet (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Validiteten vid transkribering är något som kan vara komplext då det är 

svårt att göra en korrekt omvandling från tal till text då ett muntligt språk skiljer sig från det 

skriftliga (Kvale & Brinkmann, 2014). Transkribering kan göras på olika sätt. Antingen kan 

hela intervjun transkriberas ordagrant med pauser, skratt eller andra händelser som sker under 

intervjun, vid en större mängd material kan utplock av viktiga delar av intervjun transkriberas 

(May, 2013). Vi valde att skriva ut intervjun ordagrant där vi markerade pauser, skratt, 

osäkerhet i uttalanden och ironi. För att öka studiens validitet genomfördes transkriberingen i 

nära anslutning efter genomförd intervju för att säkerställa att intervjun återskapades så korrekt 

som möjligt och för att få en starkare analysprocess (Dalen, 2015). Under transkriberingen 

genomfördes dock en lättare redigering genom att vi tog bort upprepande ord så som “liksom”, 

humningar och stakningar. I övrigt har transkriberingen varit ordagrann. Då transkriberingarna 

genomfördes individuellt, så lästes och lyssnades samtliga transkriberingar igenom av oss båda 

för att säkerställa att ingenting misstagits eller missuppfattats vilket ökade tillförlitligheten och 

motverkade att analysen blivit styrande av våra egna tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

När intervjuerna och transkriberingen var genomförd påbörjades arbetet med att bryta ner, koda 

och tolka materialet (Alvesson, 2011; Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Kategorisering 

genomfördes genom att vi strukturerade upp de transkriberade intervjuerna i teman som vi 

ansåg var återkommande under intervjuerna där vi också tydligt hade studiens syfte i fokus 

(Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Vid bearbetning av kategoriseringen lades stor vikt 

vid att få en överblick och struktur på intervjumaterialet vilket underlättade att finna mönster 

och samband liksom att tolka intervjuerna på en mer teoretisk nivå (Alvesson, 2011; Dalen, 

2015).  

Ytterligare ett moment som underlättade kategoriseringen av materialet var att färgkoda för att 

skapa en visuell bild av materialet. Färgkodningen byggde på kategoriseringen och 

intervjuguiden vilket resulterade i följande huvudkategorier: kunskap om ekosystemtjänster, 

prioriterade ekosystemtjänster, projekt, vad krävs för en vidare integrering? Dessa kategorier 

var tydligt återkommande bland samtliga respondenter vid intervjutillfällena (Alvesson, 2003; 



16 

 

Dalen, 2015). Färgkodningen genomfördes först individuellt med samtliga transkriberingar för 

att öka studiens reliabilitet och validitet. Därefter jämfördes färgkodningarna med varandra för 

att se om vi tolkat intervjuerna olika. Färgkodningarna visade inga större skillnader. Därefter 

placerades färgkodningen i två olika dokument - ett innehållande tjänstemännens och ett 

politikers uttalanden. Genom detta förfarande genomfördes en jämförelse mellan och inom 

respondentgrupperna och analysen påbörjades (Alvesson, 2003; Lantz, 2013).  

Respondenternas uttalanden i form av citat utgör i intervjustudier en viktig del av det empiriska 

resultatet. Relevanta citat lyftes därför fram i analysavsnittet för att belysa de olika 

respondenternas uppfattning av ekosystemtjänsters hantering i stadsplanering. För att inte 

missvisa eller vinkla resultaten har representativa citat lyfts ur intervjuerna (Dalen, 2015). Vi 

har varit noggranna med att inte generalisera citaten utan har försökt att belysa nyanser och 

variationer som framkommit ur intervjuerna.  

Vi förväntade oss från början att den politiska aspekten skulle vara en mindre del i analysen 

och att störst fokus skulle ligga på organisatoriska förutsättningar. Efter genomförda intervjuer 

och kategorisering insåg vi att den politiska aspekten var en minst lika viktig del vilket medfört 

att vi har gett lika mycket utrymme för politiska och organisatoriska aspekter. Vid presentation 

av resultatet har aspekter så som möjligheter och utmaningar kring integrering legat till grund 

för analysen. I analysen sammanfattade vi först våra resultat från intervjuerna och därefter 

kopplades resultatet till den vetenskapliga förankringen. 

4.6 FORSKNINGSETIK 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör etiska frågor beaktas under hela intervjustudien. 

Respondenterna har valt att delta i studien frivilligt och har blivit informerade om studiens syfte 

och hur uppsatsens upplägg är utformat. Alla respondenterna har godkänt att delta med 

yrkestitel eller politisk titel och har fått information om att uppsatsen kommer att publiceras 

offentligt. Respondenterna har blivit erbjudna att ta del av transkriberingar, för att kunna 

korrigera texten om så behövdes. Två av respondenterna valde att gå igenom transkriberingarna 

där vissa förtydliganden gjordes. Ytterligare kommer respondenterna att ta del av den färdiga 

uppsatsen. Etiska aspekter har även funnits i åtanke vid analysen när materialet från intervjuerna 

bearbetats. Vi har varit uppmärksamma på att inte göra grova tolkningar av resultatet för att 

undvika att missvisa respondenternas uttalanden (Kvale & Brinkman, 2014). 
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5 ANALYS 

I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet utifrån de teman som identifierats vid 

intervjuanalysen och som rör möjligheter och utmaningar vid integrering av ekosystemtjänster 

i stadsplanering. Fokus ligger på att lyfta fram de mest prioriterade ekosystemtjänsterna, hur 

kommunen hanterar dessa i sitt arbete samt vad som krävs för vidare integrering. Teman som 

lyfts är kunskap om ekosystemtjänster, prioriterade ekosystemtjänster, projekt, vad krävs för en 

vidare integrering?  

Under kunskap om ekosystemtjänster presenteras synen på begreppet och kunskapsläget i 

Nacka kommun. Under prioriterade ekosystemtjänster diskuteras vilka ekosystemtjänster som 

prioriteras vid stadsplanering samt vilka värderingsmetoder som används. Under rubriken 

projekt diskuteras två avslutade och ett pågående projekt i Nacka kommun. Under vad krävs 

för en vidare integrering? presenteras vad som framkommit av kommunens integrering och 

arbetsprocess, samt samverkan mellan politiker och tjänstemän. Slutligen lyfts politiska 

prioriteringsfrågor som belyser om det finns enighet eller skilda prioriteringar i beslutsfattandet. 

I analysen kommer kommunens arbete innebära hela den arbetsprocess som sker i kommunens 

stadsplanering. Detta inkluderar både tjänstemän, politiker, byggherrar samt berörda 

utomstående aktörer. Resultatet från vår studie kommer löpande att relateras till tidigare studier 

där både skillnader och likheter lyfts fram.   

5.1 KUNSKAP OM EKOSYSTEMTJÄNSTER  

I detta avsnitt analyseras när kommunen startade arbetet med ekosystemtjänster, men främst 

hur kunskapsnivån ser ut. Vid frågan om när Nacka kommun påbörjade arbetet med 

ekosystemtjänster i stadsplanering berättar de flesta respondenter att arbetet startade 2012. Flera 

av respondenterna konstaterar samtidigt att kommunen egentligen har arbetat med frågan innan 

dess, men då som en del av det allmänna miljöarbetet.  

Respondenterna berättar vanligtvis om hur de arbetar med ekosystemtjänster i stadsplanering 

inom olika projekt, men när följdfrågor ställs om begreppets roll i policydokument så blir svaret 

ofta att begreppet inte förekommer och benämns explicit, utan finns inarbetat i dokumenten. 

Detta återfinns även i studierna av Beery m.fl (2016) och Kaczorowska m.fl., (2014) som 

belyser att konceptet ekosystemtjänster finns med i dokument, men att begreppet ogärna 

används och som sällan beaktas explicit i planeringsdokument i svenska kommuner. Däremot 

menar kommunalrådet att även om det inte benämns konkret så finns tänket med i styrande 

dokument så som översiktsplaner.  

Begreppets användning varierar såväl i det praktiska arbetet som i strategier och dokument. 

Samtliga respondenter antyder att begreppsförvirring förekommer främst för de som inte aktivt 

arbetar med frågan, vilket kan medföra kunskapsluckor. Exploateringsingenjören menar att för 

de tjänstemän och politiker som inte aktivt arbetar med ekosystemtjänster är det istället enklare 

att prata om begrepp som hållbarhet eftersom det är mer inarbetat. Detta håller även natur- och 

friluftsstrategen och kommunalrådet med om.   



18 

 

“Jag känner det med det här när man drar ut ekosystemtjänster till det här 

breda begreppet då blir det liksom tillbaka till hållbarhetsbegreppet, social, 

ekonomisk och ekologiskt hållbarhet, det blir nästan samma sak”  

- Kommunalrådet 

I studien som är genomförd i Stockholmsregionen av Kaczorowska m.fl. (2014) uppfattade 

vissa av respondenterna som hade liknande befattningar som i vår studie, att begreppet är alltför 

outvecklat och ville gärna undvika det. Detta genom att det framkommer en viss osäkerhet och 

kunskapsluckor om begreppet. Det återfinns ytterligare liknande resonemang av Beery m.fl 

(2016) som menar att begreppsförvirring förekommer i svenska kommuner.  

Trots att det finns oklarheter om begreppet inom kommunen är samtliga respondenter positiva 

till begreppet och dess användning och anser att ekosystemtjänster är en viktig del att beakta 

och skapar möjligheter att förbättra miljöarbetet i kommunen. Natur- och friluftsstrategen anser 

att arbetet med ekosystemtjänster utgör grunden till en hållbar stadsplanering. Här ligger våra 

respondenter nära den bild som getts i tidigare forskning där bl.a. Elmqvist m.fl. (2015) samt 

Beery m.fl. (2016) beskriver begreppet som en central del i arbetet för en hållbar 

stadsplanering.   

Tjänstemännens kunskap om begreppet ekosystemtjänster 

Vid frågan om hur kunskapen ser ut i Nacka kommun anser samtliga tjänstemän att den varierar 

inom olika enheter, men att det är de tjänstemän som främst arbetar med begreppet i den dagliga 

verksamheten som besitter kunskapen. Miljöutredaren och natur- och friluftsstrategen anser sig 

besitta god kunskap om ekosystemtjänster genom att de arbetat med frågor som berör ämnet 

under en längre tid.  Miljöutredaren menar att med hjälp av begreppet kan dolda naturresurser 

lyftas fram så att de blir praktiskt användbara. Exploateringsingenjören anser dock att 

ekosystemtjänster inte är en självklar del på exploateringsenheten, men anser sig däremot 

besitta mer kunskap om begreppet i jämförelse med sina kollegor genom att uttrycka det som: 

“I min roll som exploateringsingenjör så är det väl ingenting som man pratar 

om till vardags så. Sen så har jag ju min bakgrund som naturresursingenjör 

och har arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar och så, så för mig är det 

naturligt att det ska komma in i byggprocessen /.../“  

– Exploateringsingenjören 
 

Exploateringsingenjören efterfrågar därför mer kunskap om ekosystemtjänster på sin enhet och 

menar att det bör vara en självklarhet i det dagliga arbetet för att uppnå ett mer hållbart 

byggande. Detta styrks av Kaczorowska m.fl. (2014) och Kabisch (2015) som påvisar att 

begreppet är känt för de tjänstemän som arbetar med exploatering, men att det ändå 

framkommer en viss osäkerhet bland dem. Detta belyser även Beery m.fl. (2016) och menar att 

det ofta krävs en förkunskap om begreppet, därför är det rimligt att anta att de tjänstemän som 

dagligen arbetar med ekosystemtjänster besitter störst kunskap om begreppet. 

Politikers kunskap om begreppet ekosystemtjänster 

Vid frågan om hur kunskapen ser ut bland politiker anser de förfrågade politikerna att 

kunskapen om begreppet varierar bland dem. Kommunalrådet anser att politiker i allmänhet i 
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Nacka är kunniga inom flera områden vilket gör att många politiker känner till begreppet, men 

att de samtidigt inte har en djupare kunskap om det inte krävs för specifika ärenden. 

“Men vi är ju inte kunniga i detalj och det har vi ganska svårt att vara med 

tanke på att vi har så otrolig bredd /.../ vi kan inte grotta ner oss. Vissa 

frågor gör man det när de blir väldigt politiskt heta då går man in i detalj, 

men annars får man ju lita på att tjänstemännen står för 

grundkunskapen”- Kommunalrådet 

Kommunalrådet anser sig själv besitta kunskap och menar att ekosystemtjänster är en naturlig 

och viktig del i stadsutvecklingen. Dock uttrycker kommunalrådet en viss osäkerhet kring 

kulturella ekosystemtjänster. Även oppositionsrådet anser sig kunnig och har drivit en del 

frågor som berör kulturella ekosystemtjänster, men även frågor inom dagvattenhantering och 

stadsodling.  

De tillfrågade tjänstemännen antyder även att det finns varierad kunskap bland 

kommunpolitiker. Natur- och friluftsstrategen berättar att många inom kommunen är 

fritidspolitiker med olika yrken och bakgrund och att detta är något som tjänstemännen bör ha 

i åtanke.   

“En politiker kan vara lärare som sitter att ta sådana här beslut, /.../ säg att 

det är en fritidsfröken som sitter, alltså som är politiker, då måste man tänka 

efter när vi presenterar saker, att det måste vara utifrån deras villkor”  

– Natur- och friluftsstrategen 

Natur- och friluftsstrategen uttalande ligger nära de resonemang som återfinns av Forsberg 

(2007), som belyser att det är viktigt att ha i åtanke att det ofta är fritidspolitiker som sitter i 

beslutsfattande positioner i kommuner, där av är information en viktig del för att fatta 

kunskapsmässiga beslut. Liknande resonemang har Scholte, van Teeffelen och Verburg (2015) 

som lyfter att bristande kunskap kan begränsa politikers förmåga att kunna bedöma och 

värdesätta ekosystemtjänster.  

Dock beskriver miljöutredaren att kunskapen har ökat de senaste åren i kommunen och att 

politiker besitter en övergripande kunskap. Dagens medvetenhet hos politikerna skapar 

förutsättningar att fatta klokare beslut i jämförelse vid tidigare arbete i kommunen. Betydelsen 

av kunskap är nödvändig. Beery m.fl. (2016) påvisar att kunskapen om begreppet är viktig för 

beslutsfattare genom att det i slutändan är politiker som avgör i vilken utsträckning och på vilket 

sätt begreppet kommer att användas i praktiken.  

5.2 PRIORITERADE EKOSYSTEMTJÄNSTER  

I denna del diskuteras vilka ekosystemtjänster som prioriteras vid stadsplanering i Nacka 

kommun samt en kategorisering av dessa. När det kommer till frågan om vilken typ av 

ekosystemtjänster som hanteras berättar samtliga respondenter att de reglerande och kulturella 

är de mest prioriterade i Nacka kommun.  

Samtliga respondenter anser att reglerande ekosystemtjänster är en viktig del för Nacka 

kommun, detta genom att ett stort fokus är riktat mot dagvattenhantering och vattenreglering. 
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Kulturella ekosystemtjänster är viktiga att beakta genom att det skapar ett socialt välmående 

hos invånarna genom exempelvis sociala mötesplatser och rekreation. Detta argument återfinns 

av Gómez-Baggethun och Barton (2013) genom att ekosystemtjänster i stadsmiljö har en positiv 

effekt på människors välmående och att invånarnas fysiska och psykiska hälsa förbättras.  

Däremot anser samtliga respondenter att det är lättare att förhålla sig till de kulturella än de 

reglerande ekosystemtjänsterna. Dock nämner ingen respondent att andra insatser hamnar i 

skymundan när prioriteringar likt denna tas. Ett exempel som ges av miljöutredaren och som 

har gjort följande reflektion under seminarier och workshops där kulturella ekosystemtjänster 

diskuterades med olika aktörer med varierande bakgrund:   

”’Vi är inga hydrologer’ det var en liten lärdom, man ska inte göra 

intressentanalyser på reglerande tjänster rakt av för att det blir konstigt. /.../ 

det är som att tycka till om ’vad tycker du om Iphones senaste upplösnings-

gränssnitt eller batterikapaciteter’ - jag är ingen ingenjör. Däremot kan man 

kommentera användningen, då är det bättre. Vi är alla användare av kulturella 

tjänster” - Miljöutredaren 

Denna skillnad noteras även av Scholte, van Teeffelen  och Verburg (2015) och Beery m.fl. 

(2016) där författarna menar att det finns en tydlig skillnad över hur “oinvigda” aktörer kan 

uppfatta och värdera dem. Reglerande ekosystemtjänster, så som översvämningsreglering, 

kräver en större kunskap och förståelse för naturens olika system för att kunna förstå och 

värdera dem, vilket stämmer överens med miljöutredarens uttalande.  

5.2.1 Kulturella ekosystemtjänster 

I Nacka kommun finns stora tillgångar till kulturella ekosystemtjänster och att det är viktigt att 

ta tillvara på dessa, anser samtliga respondenter. Natur- och friluftsstrategen menar att kulturella 

ekosystemtjänster ligger människor varmast om hjärtat och detta bidrar till att de ofta prioriteras 

vid intressentanalyser som genomförts i kommunen. Något som inte framkom under 

intervjuerna är om andra ekosystemtjänster blir bortprioriterade på grund av att kulturella 

ekosystemtjänster är enklast att begripa.  Å ena sidan menar miljöutredaren att “alla är experter 

på kulturella ekosystemtjänster” men menar å andra sidan; 

“De kulturella ekosystemtjänsterna är ju väldigt luriga, du kan ju trolla fram 

nya värden ur hatten. Det är antropocentriskt som ni vet, är inga människor 

där som uppskattar tjänsterna så finns ju inte tjänsterna” - Miljöutredaren 

 

Liknande resonemang dras av Scholte, van Teeffelen  och Verburg (2015) samt de Groot m.fl. 

(2010) som även de menar att kulturella ekosystemtjänster har ett värde som människan har 

skapat och är därför inte konstant. Detta resonemang styrks av Beery m.fl. (2016) som menar 

att det är enklare att förmedla betydelsen av kulturella ekosystemtjänster då dess värde är 

kopplat till människors välbefinnande och användbarhet.  

Vidare lyfter ett antal respondenter att utmaningar finns med att värdera kulturella 

ekosystemtjänster som är svåra att mäta monetärt, detta i jämförelse med reglerande 

ekosystemtjänster. Detta belyses av natur- och friluftsstrategen; 
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“Det handlar om vilken ekosystemtjänst som du tittar på. Reglerande, då är 

det lätt att förklara i pengar, alltså såhär mycket kostar kväverening /.../ 

pratar vi biologisk mångfald är det supersvårt och inte kanske till görligt, 

/.../  så det beror på vilken ekosystemtjänst du pratar om. ”- Natur- och 

friluftsstrategen 

Detta är något som tidigare studier också noterat, bland annat Luederitz m.fl., (2015) som anser 

att kulturella ekosystemtjänster är svåra att värdera monetärt genom att de är abstrakta och 

skapar icke-materiella förmåner för människor. Enligt Scholte, van Teeffelen  och Verburg 

(2015) har det under senare år tillkommit utarbetade värderingssystem, så som poängsystem, 

som har bidragit till att dessa är enklare att värdera.  

Ytterligare en värderingsproblematik som finns kring kulturella ekosystemtjänster, är att 

värdering sker utifrån, i detta fall respondenternas, olika kulturella bakgrunder. Detta kan 

medföra att värderingar likt uttalandet av Natur- och friluftsstrategen, betyder att tjänstemän 

och beslutsfattare har olika referensramar vad ett specifikt ekosystem är värt. Detta resulterar i 

motstridiga argument och prioriteringar av ekosystemtjänster (Hein m.fl., 2006). 

5.2.2 Reglerande ekosystemtjänster 

Reglerande ekosystemtjänster så som vattenreglering och dagvattenhantering är en viktig del i 

Nacka kommun för att kunna planlägga och bygga hållbart så att de kommande 

klimatförändringarna kan hanteras på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt. Vissa av 

respondenterna beskriver hur kommunen riktat ett stort fokus mot vattenfrågor och hur dessa 

kan bidra till hanteringen och underlättandet av klimatanpassning.  

Oppositionsrådet tycker att denna fråga är av stor vikt för kommunen för att kunna skapa 

resiliens inför kommande klimatförändringar. Oppositionsrådet menar att det är viktigt att inte 

endast förlita sig på infrastruktur och tekniska lösningar, utan även att se till hur befintliga 

reglerande ekosystemtjänster kan stärka stadens resiliens. Genom att bevara och vårda 

motståndskraftiga ekosystem kan staden bättre stå emot översvämningar och värmeböljor som 

med största sannolikhet kommer bli ett allt mer förekommande fenomen i den kustnära staden. 

Oppositionsrådet menar att samhällsplanerare och politiker överlag och i synnerhet Nacka 

kommun, inte ser vikten av ekosystemtjänster och att samhället riskerar att bygga in sig i en 

riskposition: 

“Istället för att utnyttja ekosystemtjänster så bygger man en massa tekniska 

lösningar som måste underhållas hela tiden /.../ man har tekniska lösningar 

istället för att det sköter sig självt” - Oppositionsrådet 

Flera forskare har noterat liknande förhållningssätt och menar att det är ytterst viktigt att 

stadsplanerare beaktar reglerande ekosystemtjänster för att klara framtida klimatförändringar. I 

likhet med oppositionsrådet menar flera forskare att det framtida klimatet kommer sätta stor 

press på samhällets infrastruktur i form av värmeböljor och översvämningar. Ett konkret 

exempel som lyfts i forskningen och som även oppositionsrådet och miljöutredaren bekräftar, 

är att reglerande ekosystemtjänster kan leda bort regnvatten och förhindra översvämningar vid 

skyfallsregn i städer (Gómez-Baggethun & Barton, 2013; Mc Phearson m.fl., 2015; Elmqvist 

m.fl., 2015).  
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5.3 PROJEKT 

För att konkretisera kommunens arbete med ekosystemtjänster har ett antal projekt bedrivits 

eller som bedrivs idag. I detta avsnitt presenteras tre projekt i Nacka kommun. Det första är 

Grönstrukturprogrammet som är ett övergripande program som är till för att lyfta miljövärden 

i kommunen. Det andra projektet är Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal 

samhällsplanering som är till för att hjälpa beslutsfattare att synliggöra och stärka 

genomförandet av ekosystemtjänster i samhällsplanering. Det tredje är Grönytefaktorn som är 

ett verktyg som inkluderar ekosystemtjänster på kvartersmark vilket är till för att stärka 

genomförandet av ekosystemtjänster i stadsplanering. Störst fokus riktas mot det pågående 

arbetet med grönytefaktorn. De tjänstemän som intervjuats har varit eller är projektledare för 

de tre olika projekten. 

5.3.1 Grönstrukturprogrammet 

Grönstrukturprogrammet antogs av kommunstyrelsen 2011 och är ett av de tidigare arbetena i 

Nacka kommun. Programmet är idag avslutat. Grönstrukturprogrammet ska gynna biologisk 

mångfald, rekreation och friluftsliv i Nacka kommun samtidigt som det ska ske en stor 

exploatering i kommunen. Det är miljöutredaren och natur- och friluftsstrategen som varit 

projektledare i samverkan med personer från plan- och miljöenheten. Projektet beskrivs enligt 

följande: 

”För att kunna behålla och utveckla de höga levnadskvaliteter, biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster som tätortsnära natur kan ge, krävs bättre 

kunskapsunderlag som beskriver grönområdenas värde för invånarna. Ett 

grönstrukturprogram redovisar ett sektorsintresse och utgör ett strategiskt 

underlag för fysisk planering, naturvårdsfrågor och folkhälsoarbetet i 

kommunen” – Nacka kommun (2011). 

Detta utdrag är å ena sidan en av få gånger begreppet benämns i grönstrukturprogrammet men 

miljöutredaren och natur- och friluftsstrategen menar å andra sidan att tänket fanns med när 

projektet genomfördes det vill säga ekosystemtjänster behandlades implicit. 

Möjligheter och utmaningar med projektet 
Vid frågan om den mest framträdande möjligheten med grönstrukturprogrammen anser natur- 

och friluftsstrategen var samarbetet mellan de tre enheterna som ledde programmet, vilket 

bidrog till att projektledarna lyckades nå ut med information till flera enheter på kommunen, 

vilket var över förväntan. Ytterligare en framgångsfaktor med projektet är att 

grönstrukturprogrammet kan användas och har delvis använts som ett underlag för 

översiktsplaner i kommunen, vilket kan synliggöra ekosystemtjänster och dess värden i 

stadsplanering.  

Däremot upplevs en negativ effekt med grönstrukturprogrammet som miljöutredaren beskriver, 

vilket är att vid planering kan de mindre stadsnära grönytorna lätt gå förlorade och att fokus 

istället riktas mot de naturreservat som finns inom kommunen. Miljöutredaren beskriver det så 

här: 
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“Det som är risken och den stora striden /.../ är ju kampen om de små 

grönområdena./.../ En sak jag har försökt säga för några år sedan är ju det 

här grönstrukturprogrammet, det är att det är politiker och även tjänstemän 

som ’ja men vi har ju 10 naturreservat /.../ det är imponerande och man ska 

vara stolt över’ Men det är ett fatalt misstag att tror att det kompenserar 

vardagsbehovet! /.../ Då är när-naturen mellan dagis och konsum eller 

vårdcentralen och äldreboendet viktigt” - Miljöutredaren 

Detta länkar till Kaczorowska m.fl. (2014) som påvisat att städer står inför betydande risker 

genom att förlora eller få en minskning av grönområden, i synnerhet mindre grönområden i 

tätbebyggelser. Författarna menar att det därför är viktigt att ta till vara på dessa grönområden 

som lätt faller bort vid stadsplanering. Dessutom belyser Elmqvist m.fl. (2015) att vid en förlust 

av grönytor finns det ett samband med försämrat välbefinnande hos invånarna, vilket kan länkas 

till grönstrukturprogrammets syfte vilket är att gynna rekreativa miljöer i Nacka kommun.  

Idag är grönstrukturprogrammet avslutat, men programmet har varit till användning i andra 

projekt som kommunen genomfört. Detta genom att det bland annat ligger till grund för 

projektet Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering. 

5.3.2 Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering  

Det andra projektet Nacka kommun arbetat med är Visualisera och värdera ekosystemtjänster 

i kommunal samhällsplanering, där miljöutredaren och natur- och friluftsstrategen har varit 

projektledare. Nacka kommun har tillsammans med Sweco och med finansiering från 

miljödepartementet drivit projektet mellan 2013 och 2015. Här nedan är ett utdrag från 

projektbeskrivningen; 

“För att hjälpa lokala beslutsfattare att synliggöra och inkludera naturens 

nyttor - ekosystemtjänster - i samhällsplaneringen, har det internationella 

forskningsprojektet TEEB 1 tagit fram en generell arbetsgång /.../ Inom ett 

pilotområde i Nacka har vi följt TEEBs arbetsgång med att inledningsvis göra 

en intressentanalys med workshops och därefter visualiserat 

intressentgruppernas kartläggning och skattning av de lokala 

ekosystemtjänsterna.” – Börje m.fl., (2015) 
 

Möjligheter och utmaningar med projektet 
Vid frågan om vilka möjligheter som finns med projektet anser projektledarna vara att det har 

ökat kunskapen om ekosystemtjänster bland både tjänstemän och politiker. En utmaning med 

projektet var att visualiseringsmodellen som användes var ursprungligen skapad för andra typer 

av klimat. På grund av detta var det en utmaning att anpassa de verktyg som användes efter 

nordiska förhållanden, berättar miljöutredaren. Däremot menar miljöutredaren att det 

                                                 
1  TEEB (The Economics of Ecosystem and Biodiversity) är en metod för hur ekosystemtjänster monetärt kan 

värderas. Denna beskrivs enligt Börje m.fl.,.(2015) “TEEB-rapporterna är bland den allra tyngst vägande 

litteraturen om hur ekosystem och biodiversitet kan värdesättas monetärt och hur detta kommer till användning 

för företags, regeringars och internationella organisationers beslutsfattande”.  
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fortfarande finns osäkerheter i modellerna. Denna osäkerhet kring modeller beskriver Luederitz 

m.fl. (2015) och Kaczorowska m.fl., (2014) i sin forskning, att många studier och modeller ofta 

är specifika för vissa områden och miljöer vilket därför vara svåra att applicera på andra städer. 

Inom forskningen efterfrågas modeller som är mer övergripande och anpassningsbara utifrån 

städernas behov, vilket även miljöutredaren påpekade och önskar fler modeller som är 

anpassade efter nordiskt klimat. 

Ytterligare en möjlighet med projektet som miljöutredaren och natur- och friluftsstrategen 

framför, är att verktygen som användes i projektet, TEEB och Geografiska informationssystem 

(GIS), var viktiga för att kunna visualisera ekosystemtjänsterna i stadsplanering. Miljöutredaren 

beskriver att med hjälp av GIS-kartor kan de kommunicera olika scenarier för deltagarna i 

samband med projektet. Detta är även något som visat sig vara effektivt i andra studier. de 

Groot m.fl. (2010) menar att användningen av visualiseringsmodeller är ett bra verktyg för att 

kommunicera med berörda aktörer. Ett av dessa scenarier som miljöutredaren gav exempel på 

var skyfalls-scenarier över projektområdet. Detta menar miljöutredaren bidrar till en känsla av 

att modellen inte är linjär utan föränderlig efter klimatet. 

”Vad händer om vi exploaterar på ett visst sätt och vad händer om vi vrider 

det? /.../ Kartbilder kan alla relatera till. Då kan man som beslutsfattare 

lättare ta till sig detta, att tänka scenario och tänka vad händer om?”  

– Miljöutredaren 

Några av de tydligaste framgångsfaktorerna för projektet är de intressentanalyser som har 

genomförts via olika diskussionsgrupper och seminarier. I intressentanalyserna har 

representanter från olika sektorer så som bygg, skola och samhällsplanering fått möjligheten att 

lyfta fram de ekosystemtjänster som de ansett som viktigast för sin målgrupp. Miljöutredaren 

berättar om betydelsen av att få vara en del av denna process där personer med olika bakgrund 

samlades och diskuterade frågan. 

“Det som är bra med det här är ju att det blir flödesinformation åt båda 

hållen. Dels att man kan berätta om vad ekosystemtjänster är och att folk får 

rita och diskutera i grupper med olika teman och då är det dom emellan som 

byter information ”jaha fanns det, det där visste inte jag” det blir som… det 

är inte bara att vi ska suga information utan även att vi ska sprida information 

sinsemellan” - Miljöutredaren 

Liknande faktorer som miljöutredaren nämner har pekats ut av Scholte, van Teeffelen  och 

Verburg (2015) och Kabisch (2015) som menar att intressentanalyser är en bra metod vid 

liknande sammanhang. Författarna menar att när politiker, experter, tjänstemän och 

allmänheten tillsammans diskuterar de olika ekosystemens värden som finns i stadsområden 

gynnar arbetet. Miljöutredarens resonemang återfinns även av Saarela och Rinne (2016) som 

menar att samarbetsstrategier där olika aktörer gemensamt identifierar och diskuterar 

ekosystemtjänster utifrån sin egen kompetens kan stärka samverkan och kunskapsanvändandet 

i det givna projektet. Detta är något som Nacka kommun har arbetat med och som 

projektledarna ser som ett lyckat koncept.  
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Idag är projektet avslutat och miljöutredaren och natur- och friluftsstrategen efterfrågar 

liknande samarbetsforum i framtida projekt då detta anses vara ett lyckat koncept.  

5.3.3 Grönytefaktorn 

Det sista projektet som presenteras är ett pågående projekt i Nacka kommun och syftar till att 

integrera ekosystemtjänster i stadsplanering. Grönytefaktorn är ett verktyg för hur Nacka 

kommun ska arbeta med gröna värden på kvartersmark. Grönytefaktorn är från början ett 

politikerinitiativ som kom av att tjänstemännen tillsammans med Stockholms stad informerade 

om grönytefaktorn som ett sätt att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Detta ansågs 

som mycket intressant för kommunen och politikerna blev därför positiva till verktyget, vilket 

resulterade i att tjänstemännen fick i uppdrag att ta fram underlag. 

Natur- och friluftsstrategen startade projektet i april 2014, men i november 2015 blev istället 

exploateringsingenjören projektledare för grönytefaktorn. Detta ser natur- och friluftsstrategen 

som en stor framgångsfaktor genom att ekosystemtjänster inte från början varit en fråga för 

exploateringsenheten vilket har skapat ett breddat ägande för frågorna.   

Så här beskrivs verktyget av exploateringsingenjören; Verktyget bygger på Stockholm Stads 

modell för Norra Djurgårdsstaden och modellen har anpassats till kommunens egna mark. 

Grönytefaktorn innehåller fem kategorier av ekosystemtjänster vilka är rekreation, biologisk 

mångfald, luftrening, dagvatten och lokalt klimat. Själva grönytefaktorn är ett värde som 

byggherrar ska uppnå i byggprocessen och kan ses som ett poängsystem. Detta värde tas fram 

genom att beräkna ekoeffektiva ytor inom ett kvarter, vilket innefattar både tak, väggar och 

gårdar. Tanken med verktyget är att få fram ekoeffektiva ytor då byggherrarna tillsammans med 

landskapsarkitekter från kommunen väljer konkreta åtgärder. Dessa åtgärder kan exempelvis 

vara sociala mötesplatser, buskar, fjärilsrabatter, träd osv. Grönytefaktorn är genom detta ett 

icke-monetärt verktyg. Detta skiljer sig från Kabisch (2015), Fisher, Turner och Morling (2009) 

och de Groot m.fl. (2010) som påpekar att monetär värdesättning är den vanligaste metoden för 

att bedöma ekosystemtjänster. Då grönytefaktorn planeras utifrån ett poängsystem kan det antas 

att icke-monetär värdesättning istället är den vanligaste metoden i Nacka kommun. 

Grönytefaktorn var vid tidpunkten för intervjuerna aktuellt för beslut i kommunstyrelsens 

stadsutvecklingsutskott och det diskuterades under samma tid som intervjuerna genomfördes 

huruvida verktyget ska antas eller inte i kommande Nacka stad. Samtliga respondenter hoppas 

att grönytefaktorn verkställs. 

Verktygets förutsättningar för implementering i stadsplanering 
Vid frågan om verktygets förutsättningar har det framkommit både möjligheter och utmaningar 

för implementering av verktyget. Respondenterna anser att grönytefaktorn är ett bra och gediget 

verktyg för hur ekosystemtjänster integreras i stadsplanering och hur det kan bidra till att Nacka 

kommun blir en kommun som är attraktiv att bygga i. Verktyget skapar förutsättningar att 

genomföra en smartare stadsplanering som därmed kan bidra till lyckade erfarenheter att ta med 

sig till framtida arbete, menar miljöutredaren. Miljöutredaren ser dessutom grönytefaktorn som 

ett bra verktyg för detaljplanearbetet. Vid detaljplaner har oftast strukturen redan antagits, men 

grönytefaktorn åstadkommer möjligheter att skapa gröna ytor av det som tidigare var hårdgjord 

mark. 
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Utifrån respondenternas uttalanden kan det dock uppfattas som att det finns två synsätt på 

implementeringen av grönytefaktorn. Å ena sidan ser samtliga respondenter verktyget som 

positivt, men å andra sidan menar kommunalrådet och exploateringsingenjören att det är viktigt 

att grönytefaktorn inte får vara ett hinder i detaljplaneprocessen, att grönytefaktorn inte ska få 

processen att gå långsammare. Vidare menar exploateringsingenjören att det ständigt pågår 

diskussioner om hur kommunen ska korta ner planprocessen samt att grönytefaktorn inte får ta 

upp mer tid än vad det gör idag. Dessutom anser kommunalrådet att ekosystemtjänster och 

exploatering ibland kan vara svårt att kombinera då bostäder bör vara billiga och att kommunen 

inte kan kräva gröna tak eller andra åtgärder som riskerat att bli dyra åtgärder. Kommunalrådet 

antyder att det är ytterst viktigt att kunna samnyttja marken och få ekosystemtjänster att 

upplevas som positivt från olika aspekter. 

“Det bästa är om man kan försöka utveckla ekosystemtjänster så att de inte 

blir dyrare. /.../ För då tror jag det inte finns några hinder längre om man ser 

det att det både blir trevligare miljöer och kanske billigare, åtminstone inte 

dyrare” - Kommunalrådet 

Dessa resonemang återfinns av Kabisch (2015), som menar att det exploateringstryck som just 

nu sker i storstäder förhindrar prioritering av grönområden genom att byggprocessen ska gå 

snabbare. Till skillnad från Nacka kommun där byggherrar är positiva till grönytefaktorn, visar 

det sig i Stockholmsstudien av Kaczorowska m.fl. (2014) att det finns en risk vid exploatering 

att byggherrar istället kan styra beslutsfattare i kommunen genom att sätta press på att 

exploatering ska ske snabbt och billigt. Detta kan påverka implementeringen av 

ekosystemtjänster som riskerar att falla bort i processen. En lösning på detta menar 

exploateringsingenjören är att använda sig av grönytefaktorn på ställen i processen där det redan 

finns utrymme och att verktyget inte ska behöva ligga som ett eget moment, utan ska vara ett 

komplement till de krav som redan ställs idag.  

Exploateringsingenjören är dock tydlig med att det finns en viss skillnad på vilka krav som kan 

ställas idag beroende på om marken är privat eller kommunalt ägd. Vid privat mark är det 

svårare för kommunen att ställa krav, men i Nacka kommun har byggherrar ändå varit positiva 

till att använda grönytefaktorn, oavsett om marken är kommunalt- eller privat ägd. Detta styrks 

av Kaczorowska m.fl. (2014) som menar att en bidragande faktor är en god relation mellan 

aktörer i exploateringsprocessen kan stärka arbetet med att integrera dem oavsett om marken är 

privat- eller kommunalt ägd.  

Vikten av kommunikation mellan Nacka kommun och byggherrar 
Vid frågan om hur relationen upplevs mellan berörda aktörer antyder exploateringsingenjören 

att kommunikation är kärnan i arbetet med byggherrarna vilket bidragit till det goda samarbetet.  

Samtliga respondenter anser att de berörda byggherrarna är positiva när verktyget presenterats 

som förslag. Den positiva attityden menar exploateringsingenjören beror på den goda 

kommunikationen som förts mellan kommunen och byggherrar. En av de goda 

kommunikationsvägar som lyfts är att kommunen har anordnat en workshop där ett 20-tal 

byggherrar deltog där de fick komma med synpunkter för att diskutera grönytefaktorn. Detta är 

något som exploateringsingenjören ser som en framgångsfaktor och uttrycker det som: 
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“De flesta var väldigt positiva till att använda det här. Många har nu hört 

av sig och frågat när den är klar, när de kan börja använda det. Det känns 

jätteroligt!” – Exploateringsingenjören 

 

Den goda kommunikationen har visar sig vara framgångsrik. Enligt oppositionsrådet är 

byggherrarna positiva till att ha förutsättningarna för vad som gäller från första början i 

planprocessen.  Genom att verktyget är konkret och tydligt kan byggherrarna därmed anpassa 

sig efter det. Kommunalrådet och oppositionsrådet tror att byggbolagen kan komma att göra 

mer än vad som begärts av kommunen, åtminstone de byggbolag som är i framkant i branschen.  

“/.../det vi har märkt är ju att de byggherrar som ska in verkar vara helt 

med på, kunniga och intresserade och kommer med egna initiativ och har 

ibland till och med högre ambitioner än vad vi har, så det verkar lovande.” 

– Kommunalrådet 

Å ena sidan antyder oppositionsrådet att många byggherrar har ett miljötänk som ingår i deras 

affärsidé och att det idag snarare är trendigt att arbeta med miljöfrågor, vilket verktyget skapar 

goda förutsättningar för. Men å andra sidan menar oppositionsrådet att verktyget kan 

missbrukas genom att fokus kan komma att riktas mot endast vissa åtgärder: 

“Det kan ju missbrukas och kan bli lite fel att folk kanske sätter upp några 

fjärilsholkar, eller de gör saker som ger mycket poäng. /.../ att man räknar 

bara på poäng och sen gör saker som inte fyller så bra funktion bara för att 

få hög poäng och komma undan det här.” – Oppositionsråd 

För att förhindra det oppositionsrådet nämner berättar exploateringsingenjören att 

grönytefaktorn är utformad för att skapa mångfunktionalitet på kvartersmark genom att främja 

olika typer av ekosystemtjänster. Detta innebär bl.a. att byggherrarna måste välja ett visst antal 

åtgärder från alla fem kategorier av ekosystemtjänster (sociala värden, dagvattenhantering, 

biologisk mångfald, lokalklimat och luftrening) för att uppnå grönytefaktorn. På detta sätt kan 

byggherrarna inte enbart välja åtgärder av enklare slag, exempelvis fågelholkar. Dessa 

resonemang återfinns i studien av Gómez-Baggethun och Barton (2013) som lyfter att det är 

viktigt att se till ekosystemens multifunktionalitet och att undvika att fokusera på enskilda 

ekosystemtjänster, likt Nacka kommun gjort. 

Avslutningsvis, för att undvika problematiken som oppositionsrådet nämner, menar 

exploateringsingenjören att en kontinuerlig dialog är viktig och om byggherrarna känner 

osäkerhet kring verktyget ska kommunen kunna ge svar på frågor, speciellt när de sitter och 

räknar i modellen: 

“Det är viktigt att vi är tydliga när vi kommunicerar verktyget med 

politikerna och till byggherrarna. /.../ modellen i sig är inte komplicerad. En 

förutsättning är att man förstått begreppen som används i modellen, då är 

Grönytefaktorn enkel att förstå sig på och använda som verktyg”.  – 

Exploateringsingenjören 
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5.4      VAD KRÄVS FÖR EN VIDARE INTEGRERING? 

Utifrån vad som framkommit från intervjuerna har förutsättningar för integrering varit ett 

återkommande tema. Nedan presenteras vad som krävs för att ekosystemtjänster ska bli en del 

av den vidare stadsplaneringen i Nacka kommun. I avsnittet presenteras drivande aktörer, och 

organisatoriska förutsättningar – kommunikation och samverkan som följs av politiska 

prioriteringsfrågor.  

5.4.1 Drivande aktörer 

Få av respondenterna nämner drivande aktörer som en drivkraft i kommunen.  Dock är en av 

dem Oppositionsrådet, som berättar att det kommit in många yngre tjänstemän och politiker i 

kommunen som engagerar sig i arbetet med ekosystemtjänster. Oppositionsrådet menar att 

dessa personer är drivande nyckelaktörer då de har en nyare utbildning och ett helt annat driv i 

frågor som berör ekosystemtjänster i jämförelse med vissa äldre personer i kommunen. Detta 

kan ha en stor betydelse, anser oppositionsrådet genom att yngre drivande nyckelaktörer kan 

skapa engagemang och aktivt driva nytänkande frågor i kommunen. Ett hinder som idag kan 

uppstå, är att när frågorna ska tas högre upp i ledningen finns det ofta äldre personer som tillhör 

en annan generation som bromsar arbetet vilket kan förhindra arbetet med ekosystemtjänster. 

 

“/.../ alla nya tjänstemän som kommer har en helt annan syn än de gamla. Det 

sker att de äldre är mer stelbenta eller bromsklossar” - Oppositionsrådet 

Detta är något som kan kopplas till Natur- och friluftsstrategens uttalande, som upplever att 

vissa politikers inställning till ekosystemtjänster, då i synnerhet grönytefaktorn, ses som något 

krångligt och jobbigt. Dessa resonemang återfinns av Burch (2010), som menar att individer 

som arbetat i organisationen under en längre tid oftare har svårt att “bryta” gamla rutiner genom 

att det kan vara svårt att ta till sig nya frågor och arbetssätt. Författaren menar att det oftast 

krävs att nya nyckelaktörer kliver fram och driver miljöarbetet då dessa personer ser nya 

möjligheter kring arbetssätt och metoder för att effektivisera arbetet. Utifrån påståendet ovan 

kan det tydas att de yngre, engagerade tjänstemännen är en stor drivkraft i kommunen.  

5.4.2 Organisatoriska - kommunikation och samverkan 

Det har visat sig att kommunikation och samverkan mellan politiker och tjänstemän är 

avgörande för integrering av ekosystemtjänster i Nacka kommun. Samtliga respondenter påtalar 

behovet av organisatorisk spridning som är nödvändig för det fortsatta arbetet i kommunen. 

Kommunikativa plattformar så som informella möten och seminarier, är bidragande för 

kommunens interna samverkan. 

 

Samtliga respondenter har tagit upp kommunikativa plattformars positiva inverkan på den 

organisatoriska spridningen. I Nacka kommun finns en återkommande mötesplattform i form 

av informella möten. På dessa möten medverkar cirka 20 tjänstemän och styrande politiker som 

träffas veckovis där syftet är att gemensamt diskutera aktuella frågor inom kommunen där bland 

annat ekosystemtjänster kan diskuteras. Där skapas förutsättningar för ett informations- och 

kunskapsutbyte där underlag samt förslag kan presenteras och diskuteras. Tanken med dessa 

möten är att ha en kontinuerlig avstämning där politiker och tjänstemän får chansen att lämna 
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synpunkter och reda ut oklarheter. Exploateringsingenjören anser detta vara en bra och viktig 

plattform för det fortsatta arbetet och anser att politikerna under de informella mötena är 

generellt positiva till ekosystemtjänster, inte minst gällande grönytefaktorn som kommunen 

haft ett stort fokus på den senaste tiden. I likhet med arbetet med grönytefaktorn och den 

kontinuerliga avstämningen som råder, menar även Kabisch (2015) är viktigt i 

kommunikationsprocesser för att införa olika strategier kopplat till ekosystemtjänster. 

Författaren belyser vikten av dialog i början av utvecklingsfasen i olika typer projekt för att 

olika aktörer och beslutsfattare därmed kan arbeta mot samma visioner och mål.  

 

Även om respondenterna ser positivt på de informella mötena så antyder 

exploateringsingenjören att det däremot skulle behövas mer tid och resurser för att diskutera 

dessa frågor och att tjänstemännen inte alltid når fram till politikerna med information. Under 

dessa informella möten hinner tjänstemännen ibland inte presentera hela bilden av projekt vilket 

medför att politiker inte blir helt insatta i ämnet. Exploateringsingenjören uttrycker det som: 

 

“Man går dit med sitt och får några snabba frågor kring sitt ärende. Men det 

finns ändå möjlighet för dem att få oss att förklara lite bättre i alla fall“ 

– Exploateringsingenjören 

 

Exploateringsingenjörens uttalande kan sättas i relation till Beery m.fl. (2016) som anser att en 

brist på resurser och tid kan leda till att en begränsad uppmärksamhet ges åt ekosystemtjänster 

som därmed hindrar genomförandet i kommunal planering. Detta kan tolkas som att de 

informella mötena i Nacka kommun inte ger förutsättningar för tillräckligt utrymme för 

frågorna och mer tid efterfrågas. Detta kan sättas i relation till Simeonova och Van Der Valk 

(2009) och Saarela och Rinne’s (2016) som menar att det är nödvändigt att förbättra 

kommunikationen mellan aktörer inom en organisation genom att skapa en gemensam 

planering för det praktiska arbetet och konsensusskapande dialoger. Genom detta kan aktörer 

nätverka med varandra, vilket kan förknippas med Nacka kommuns informella möten där det 

finns visst utrymme för dialog.  

 

En annan viktig fråga när det gäller kommunikation som Natur- och friluftsstrategen berättar, 

är att grönstrukturprogrammet skapade en plattform för att diskutera ekosystemtjänster. Natur- 

och friluftsstrategen menar att den största framgångsfaktorn med projektet var att tre enheter 

samarbetade och ledde programmet i kommunen, vilka var plan-, miljö- samt park- och 

naturenheten. Natur- och friluftsstrategen tror detta har bidragit till att programmet har nått ut 

till fler på kommunen än förväntat genom att olika enheter, nämnder och politiker närvarade 

under programmets seminarier. I likhet med natur- och friluftsstrategens uttalanden visar 

Barrett (2004) att ett tvärsektionellt samarbete har visat sig vara bidragande till en god 

organisatorisk samverkan där kommunikation är en nyckelfaktor då fler discipliner framför 

olika perspektiv inom det specifika området. Simeonova och van der Valk (2009) belyser att 

miljöfrågor berör fler sektorer och det är därför nödvändigt att behandla frågan i ett 

helhetsperspektiv. Detta kan även återspeglas i projektet Visualisera och värdera 

ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering, där intressentanalyser genomfördes. Genom 

att personer från olika sektorer som tidigare inte haft en plattform att diskutera 
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ekosystemtjänster kunde då samlas och utbyta erfarenheter och information. Detta bidrog 

dessutom till en ökad och förbättrad kommunikation och kunskap i kommunen, menar 

projektledarna.  

 

Ytterligare en kommunikativ faktor som natur- och friluftsstrategen lyfter är att vid seminarium 

som specifikt berör ekosystemtjänster uppstår risken att det endast är invigda som deltar, dvs. 

de som redan tycker att ämnet är viktigt och intressant. Detta undveks vid 

grönstrukturprogrammet då stora träffar anordnades som skapade möjligheter för oinvigda 

tjänstemän och politiker att delta. En utmaning var att göra dessa seminarier lättare där 

begreppet inte var en central del, utan fokus var istället på allmänna miljöfrågor där 

ekosystemtjänster lyftes som en aspekt att beakta. Detta medförde att fler än 400 tjänstemän 

och politiker deltog, vilket var mer än förväntat. Enligt Beery m.fl. (2016) är det viktigt att 

anpassa informationsmaterial som berör ekosystemtjänster så att det intresserar både invigda 

och oinvigda aktörer, vilket även bidrar till ett förhöjt deltagande. Genom denna 

kommunikationsform anser natur- och friluftsstrategen att informationen når ut till tjänstemän 

och politiker som annars inte är engagerade eller intresserade av miljöfrågor och 

ekosystemtjänster.  

5.4.3 Politiska prioriteringsfrågor 

I ett kommunalt arbete är det många frågor som ska beaktas och beslutas om, inte minst inom 

stadsplanering. Det finns olika förutsättningar för att kunna ta politiska, välgrundade beslut och 

kan medföra en lyckad integrering. En av dessa förutsättningar är tillgång till gediget 

beslutsunderlag. Ur politikernas synvinkel läggs mycket tillit och ansvar hos tjänstemännen 

som betraktas som sakkunniga inom frågan. Detta bekräftas av samtliga respondenter som anser 

att tjänstemännens uppgift är att ta fram underlag och förslag och presentera detta för politikerna 

så att de blir införstådda i området. Exploateringsingenjören anser att det är viktigt att 

politikerna litar på att tjänstemännen har kompetens att avgöra vilka ekosystemtjänster som ska 

prioriteras inom kommunen. Detta kan sättas i relation till Beery m.fl. (2016) som menar att 

genom en höjd medvetandenivå hos politiker skapas förutsättningar att strategiskt integrera 

ekosystemtjänster i praktiken och som på så sätt kan bli en viktigare del i beslutsprocesser. 

 

Ytterligare något som skapar förutsättningar för en lyckad integrering är politikernas 

mottagande av rapporter. Samtliga respondenter menar att politiker generellt sett är positiva 

och välvilliga till de rapporter och projekt som berör ekosystemtjänster. Både kommunalrådet 

och oppositionsrådet hoppas att de rapporter som genomförts och lämnas till politikerna inte 

hamnar i glömska, utan att de ska höja medvetandenivån i hela organisationen. En utmaning 

miljöutredaren berättar är att när rapporter och dokument tas fram är det endast en allmän 

utredning vilket medför att många politiker är intresserade och ställer frågor till tjänstemännen. 

Detta beror dessutom på att det inte hotar någon annan politisk fråga och att dessa arbeten 

betraktas mer som informationsbaserade dokument än politiskt beslutande underlag.  

 

“Många är intresserade och ställer frågor. Om man ska vara lite, /.../ lite 

krass så kan man säga att det är inte hotar någon egentligen, det är en allmän 

utredning /.../, det är inget som föreslås eller någon som tar beslut på det. 
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Formellt är det bara att notera rapporten som information. Det är avslutat 

att de tagit emot informationen” – Miljöutredaren 

 

Utifrån respondenternas uttalanden har det däremot visat sig att ta vidare förslag och rapporter 

till beslutande dokument är komplicerat. Detta dilemma belyser även Kabisch (2015) som 

menar att allmänna dokument som berör ekosystemtjänster inte är rättsligt bindande, utan att 

informella dokument likt de som finns i Nacka kommun inte beaktas lika väl i stadsplanering. 

Att ta vidare dessa dokument till beslut anser miljöutredaren att det oftast är då som 

intressekonflikter uppstår. Ett exempel som miljöutredaren lyfter är grönytefaktorn som gått 

från ett projekt och rapport till ett kommande styrande dokument; 

 

“/.../ det är en mer utmaning för när grönytefaktorn, då är det ju faktiskt ett 

styrande dokument och då hettar det ju till, det innebär att man förbinder sig 

till någonting” – Miljöutredaren 

 

Utifrån påståendena ovan framkommer bitvis olika perspektiv på frågan om det råder politisk 

enighet eller oenighet gällande integrering av ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Å ena sidan 

antyds att ekosystemtjänster överlag är mer en sakfråga än partifråga inom kommunalpolitiken 

i Nacka kommun. Detta anser miljöutredaren underlätta tjänstemännens arbete genom att en 

öppen diskussion kan föras mellan politiker och tjänstemän. Kommunalrådet antyder liknande 

genom att beskriva att innan beslut fattas upplevs arbetet på detta sätt: 

 

“ja, för att vara politik så upplever jag det extremt lite konflikter kring den 

här frågan, det känns som att alla är med på banan. /.../ Och jag har inte 

upplevt någon konflikt kring ekosystemtjänster, faktiskt.” – Kommunalrådet 

Kommunalrådet menar att politiker är överens om huvuddragen, men menar å andra sidan att 

konflikter om kommunens prioriteringar finns hela tiden. Oppositionsrådet upplever att när 

beslut fattas genomförs detta utifrån höger- och vänsterfrågor och menar att denna låsning 

upplevs som skadlig för arbetet med ekosystemtjänster. Att sträva mot blocköverskridande mål 

är något som styrks av Simeonova och van der Valk (2009) och Kaczorowska m.fl. (2014) som 

anser att det är viktigt för en kommun att ha gemensamma mål och visioner vilket bidrar till 

färre intressekonflikter och bättre samordning på lång sikt. Om det finns intresse- eller 

målkonflikter inom en kommun, menar Naturvårdsverket (2011) att det är på en politisk nivå 

som ställningstaganden och konflikter måste lösas. De politiska respondenterna är enade om att 

de i sin vardag står inför många olika val och prioriteringar, inte minst gällande miljöfrågan. 

Kommunalrådet menar att en utmaning kan ligga i att politiker även har många andra politiska 

frågor och aspekter de också måste prioritera. 

 

“Det är inte alltid vi sitter med en checklista och kollar av precis alla aspekter 

för vi har ju väldigt många olika aspekter som vi måste ta hänsyn till utöver 

ekosystemtjänster”. – Kommunalrådet 

Ytterligare en problematik som finns med det politiska beslutsfattandet som natur- och 

friluftsstrategens menar, är att ibland ligger kravet på prioriteringar redan hos tjänstemännen. 
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Natur- och friluftsstrategen menar att det läggs stor press redan på tjänstemännen att ha andra 

aspekter i åtanke när förslag tas fram, exempelvis ekonomiska aspekter. Detta är även vanligt 

förekommande enligt Kabisch (2015), att miljövärden får stå tillbaka för ekonomiska aspekter. 

Natur- och friluftsstrategen menar att besluten istället bör ligga på politikerna. 

 

“/.../ våra politiker ska avgöra och inte vi tjänstemän om man säger så, vi 

tjänstemän ska ta fram all fakta och sen ska vi presentera det för politikerna så 

ska de ta beslut.” – Natur- och friluftsstrategen 

 

Även miljöutredaren påtalar vikten av att det är politikerna som i slutändan tar besluten och 

tjänstemännen endast kan informera och kommunicera frågor som berör ekosystemtjänster. 

Politikerna kan därmed fatta beslut med öppna ögon och göra prioriteringar mellan olika 

politiska frågor.  

 

“För om man väljer att göra något annat, fine, /.../ men då ska man ju göra 

det med öppna ögon. /.../ Man kan säga att man gjort en annan 

prioritering, men då är det ett medvetet val som görs för alla att se. Så får 

man ta konsekvenserna av det” - Miljöutredaren 
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6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras och sammanfattas de möjligheter och utmaningar som Nacka 

kommun upplever med att implementera ekosystemtjänster i stadsplanering. Den 

sammanfattande diskussionen är baserad på de mest framträdande iakttagelser som gjorts 

utifrån analysen som sätts i relation till tidigare forskning. 

Utifrån vår analys upplever vi att Nacka kommun arbetar aktivt med ekosystemtjänster i 

stadsplanering och att det finns ett driv i att utveckla arbetet. Det framkommer dock att 

begreppet ekosystemtjänster ofta är svårtolkat, främst för politiker, men även för de tjänstemän 

som inte arbetar inom området. Vissa av respondenterna antyder att det kan finnas en 

begreppsförvirring bland tjänstemän och politiker i kommunen och att detta kan bero på att 

begreppet är så pass nytt i den kommunala verksamheten. En sådan begreppsförvirring kan få 

konsekvenser för det vidare arbetet med implementeringen genom att viktiga aspekter kan 

förbigås och frågor kan feltolkas beroende på vilken kunskap personen i fråga besitter. Vi ser 

dock att samtliga respondenter är positivt inställda till begreppet. 

Våra resultat har likheter med tidigare forskning, då studier genomförda av Beery m.fl.  (2016), 

Kaczorowska m.fl. (2014) och Kronenberg (2015) antyder att begreppet kan vara okänt för 

kommunanställda, främst de som inte arbetar med miljöfrågor i det dagliga arbetet. I Nacka 

kommun upplevs begreppet inte förekomma explicit i de underlag, projekt och dokument som 

politiker och tjänstemän arbetar med och kan då upplevas som främmande. Att tänket om 

ekosystemtjänster finns med trots en avsaknad av begreppet, är något som även Kaczorowska 

m.fl. (2014), Beery m.fl.  (2016) och Kabisch (2015) beskriver som vanligt förekommande i 

dokument som berör stadsplanering. Ett konkret exempel som lyfts i vår empiri är 

Grönstrukturprogrammet där tänket om ekosystemtjänster fanns med, men användes inte som 

ett explicit begrepp. Vi tror att genom att tydligt synliggöra betydelsen av ekosystemtjänster i 

början av planeringsprocessen skapar goda förutsättningar för en lyckad implementering. Detta 

genom att tänket kontinuerligt kommer att finnas samt att fler enheter bli involverade vid arbetet 

med ekosystemtjänster. Detta har tydligt framgått i arbetet med grönytefaktorn, där vi ser att 

fler har varit involverade i arbetet.  

Utifrån vår analys och tidigare forskning antyds att det kan vara svårt att få till en systematisk 

förändring i arbetet. I Nacka kommun upplevs det som en utmaning att integrera 

ekosystemtjänster i andra delar av kommunen, exempelvis på exploateringsenheten. En positiv 

förändring har dock skett genom att exploateringsingenjören blev projektledare för 

grönytefaktorn, och då kan ses som en nyckelaktör som driver frågor gällande 

ekosystemtjänster på exploateringsavdelningen. Detta kan sättas i relation till Burch (2010) som 

anser att det i organisationer ofta fortsätts i gamla rutiner som är svåra att förändra och där det 

krävs drivande aktörer för att komma framåt. Genom detta har frågan integrerats på ett område 

där den inte har sin primära förekomst. Vi tolkar det som att det finns fördelar med att två 

sektorsenheter sammantaget har arbetat med grönytefaktorn eftersom flera perspektiv har 

applicerats på verktyget. Genom detta skapas ett tvärsektionellt arbete i Nacka kommun vilket 

Barrett (2004) anser är en framgångsfaktor vid implementering.  
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Ett flertal av de tidigare studier som gjorts kring ekosystemtjänster visar att monetär 

värdesättning är den vanligaste metoden för att värdera ekosystemtjänster i stadsplanering 

(Kabisch, 2015; de Groot m.fl., 2010; Naturvårdverket, 2015a). Detta stämmer dock inte 

överens med vår studie då Nacka kommun inte använt sig av monetär värdesättning. 

Grönytefaktorn bygger på ett poängsystem som vävt in alla typer av ekosystemtjänster som 

kommunen främst prioriterar. Att utforska andra värderingsmetoder som Nacka gjort kan ses 

som att kommunen därför ligger i framkant. Vi tror att en bidragande framgångsfaktor i Nacka 

är att grönytefaktorn som verktyg är anpassat utifrån kommunens egen mark med ett stöd från 

projektet Norra Djurgårdsstaden, vilket har skapat goda förutsättningar för implementering. 

Majoriteten av respondenterna i vår studie menar att grönytefaktorns poängsystem ger 

möjligheter att väva in olika typer av ekosystemtjänster i stadsplanering vilket skapar en 

multifunktionalitet. 

Utifrån vår analys ser vi att kommunikation och samverkan upplevs både som en möjlighet och 

utmaning vid integrering av ekosystemtjänster i stadsplanering. En av de tydligaste 

framgångsfaktorerna vi ser är att tjänstemännen som arbetar med frågan har lyckats nå ut till 

både invigda och oinvigda tjänstemän och politiker genom seminarier och 

informationsträffar.  Dessa forum har bidragit till en breddad kunskap som är en viktig del för 

den organisatoriska utvecklingen. Detta har även visat sig vara ett lyckat koncept enligt Beery 

m.fl. (2016). Utifrån analysen framkom det vidare att samtliga tjänstemän efterfrågar mer av 

dessa forum i dagens arbete för att ständigt ha möjligheten att utveckla kunskapsläget, vilket 

det saknas resurser för idag. Samtidigt har både miljöutredaren och natur- och friluftsstrategen 

påpekat att kommunen har en god budget och kan därför lägga mer resurser på frågan i 

jämförelse med andra kommuner. Vi tror att Nacka har haft en fördel med att ha en hög socio-

ekonomisk standard vilket har gett utrymme till att prioritera ekosystemtjänster. Vi tolkar 

respondenternas uttalanden som att tjänstemännen som aktivt arbetar med frågan ser behovet 

av ökad och kontinuerlig kunskapsutveckling i kommunen. Detta kan sättas i relation till 

Simeonova och van der Valk., (2009) som menar att ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan 

och inom olika sektorer och myndigheter ger bättre förutsättningar att leda det organisatoriska 

arbetet framåt. 

Utifrån vår analys har ett flertal respondenter lyft de informella mötena som en möjlighet att 

presentera och diskutera aktuella frågor i kommunen. Detta bidrar enligt respondenterna till ett 

samarbete mellan politiker och tjänstemän. Dock framkommer det att vid de informella mötena 

finns tidsbrist vilket bidrar till att tjänstemännen inte hinner presentera hela bilden av ett projekt, 

vilket medför att politiker inte blir helt insatta i hur projektet eller verktyget ska användas i 

praktiken. Sammantaget ser vi flera tecken empiriskt som klargör att integration, 

kommunikation och samverkan är viktiga aspekter att titta på vad gäller organisatoriska 

förutsättningar till förändring, något som även kan sättas i relation till Simeonova och van der 

Valk (2009). Några veckor efter att intervjuerna genomfördes bekräftades dessa utmaningar 

ytterligare genom att grönytefaktorn, som nyligen lades fram för beslut i kommunstyrelsens 

stadsutvecklingsutskott, stoppades och processen avstannade. Vi har inte studerat orsakerna till 

detta men exploateringsingenjören har menat att en förklaring kan ha varit att politiker, trots 

det arbete som gjorts kring samverkan, hade för lite kunskap om hur grönytefaktorn ska 

användas och fungera i praktiken. Det kan givetvis finnas andra förklaringar till beslutet, men 
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eftersom att ett flertal respondenter önskat mer plattformar och mer av samverkan och lärande 

kring ekosystemtjänster så kan bristande kunskap ha varit en bidragande faktor. 

När det gäller politiska prioriteringar visar intervjuerna att på en generell nivå är de flesta partier 

överens om att miljön och dess ekosystemtjänster bör beaktas i stadsplaneringen. Vi tolkar dock 

som att det existerar två nivåer i den politiska debatten genom att de flesta politiker är positiva 

till att beställa kunskapsunderlag eller starta projekt av olika slag, men vi har samtidigt 

uppmärksammat att ju närmare diskussionerna kommer mot faktiska beslut och förpliktigande 

uppstår intressekonflikter över vad som ska prioriteras i kommunen. Ytterligare 

prioriteringsfrågor är vilket utrymme frågan bör ha och hur den hanteras i stadsplanering. 

Miljöutredaren betonar att med dagens politiska kunskapsläge är det ett aktivt val av 

kommunpolitiker att prioritera andra frågor. Detta är även något som belyses av de Groot m.fl. 

(2010) som menar att fördelningen och förvaltningen av grönområden i städer är komplicerade 

att besluta om då beslutsfattare måste ta hänsyn till ett flertal olika politiska aspekter.  Eftersom 

att flera respondenter påstår att det finns politiska konflikter i Nacka kommun, är det en politisk 

och organisatorisk utmaning i hur dessa frågor ska hanteras. Detta är något som återfinns av 

Kabish’s (2015), som påtalar liknande hinder. En lösning som forskningen betonar, är att 

kunskap och kommunikation kan förhindra dessa intressekonflikter och på så sätt gynna arbetet 

med ekosystemtjänster i stadsplanering. Politiska prioriteringar och intressekonflikter kommer 

alltid att finnas, men genom en ökad kunskap hos beslutsfattare kan mer välgrundade beslut tas 

och intressekonflikter kan undvikas (Kaczorowska m.fl., 2014; Mc Phearson m.fl., 2015; 

Gómez-Baggethun & Barton, 2013; Simeonova & van der Valk, 2009).  Detta kan kopplas till 

miljöutredarens uttalande, att med god kunskap kan politiker fatta välgrundade beslut, men om 

andra frågor istället prioriteras och gör ett medvetet val med öppna ögon.  

En svaghet vi ser i de olika projekten och det konkreta arbetet med ekosystemtjänster, är att 

rapporter tillhörande projekt ofta blir liggande och kommunen går inte vidare i arbetet med 

resultatet. Projekten har ofta en start och ett slut och blir inte strategiskt integrerade i den dagliga 

verksamheten. Tjänstemännen anser att politiker är välvilliga till rapporter som berör 

ekosystemtjänster. Samtidigt menar kommunalrådet och oppositionsrådet att politiker inte alltid 

läser rapporter noga, detta på grund av att många andra politiska frågor även måste beaktas. 

Något som vi dock uppmärksammat är att respondenterna inte nämner någon uppföljning eller 

utvärdering av projekten, trots att forskning visar på att det är en mycket viktig del i 

projektarbeten för att kunna utveckla det pågående arbetet (Simeonova & van der Valk, 2009; 

Naturvårdsverket, 2006). Naturvårdsverket (2006) menar dessutom att uppföljning är en viktig 

del för miljöarbetet genom de lärdomar som kan dras kring hur det framtida arbetet kan 

vidareutvecklas och läggas upp. I Nacka kommun framgick det av vissa respondenter att de ser 

ett behov av utvärdering av projekt, men att kommunen idag inte utvärderar projekt i den 

utsträckning som forskningen belyser. I likhet med Nacka kommun har det visat sig i studien 

av Kabisch (2015) att det är ovanligt att utvärdering av liknande projekt ofta inte sker. 

Författaren menar att genom utvärdering kan strategier och mål kommuniceras inom 

organisationen på ett tydligt sätt vilket skapar bättre förutsättningar för fortsatt integrering av 

ekosystemtjänster. Utifrån det empiriska materialet upplever vi att det finns ett behov av 

kontinuerlig uppföljning av arbetet med ekosystemtjänster.  
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7 SLUTSATSER 

Studien syftade till att synliggöra och utforska vilka möjligheter och utmaningar som finns med 

att implementera ekosystemtjänster i stadsplanering. Fokus låg på att lyfta fram de mest 

prioriterade ekosystemtjänsterna och hur kommunen hanterar dessa i det organisatoriska arbetet 

samt vad som krävs för vidare integrering.  

Nacka kommun prioriterar främst kulturella och reglerande ekosystemtjänster i 

stadsplaneringen där icke-monetär värdering är den vanligaste metoden. De främsta 

utmaningarna som framkommit är ett ökat behov av kunskap bland tjänstemän och politiker. 

Kunskapen anses vara tillräcklig bland de nyckelpersoner som aktivt arbetar med frågan i 

kommunen, dock krävs mer spridning av kunskap för övriga berörda enheter. Projekten som 

genomförts i kommunen har varit lärorika och höjt kunskapsnivån. Dock finns en brist i att 

projekten inte förs in strategiskt i det kontinuerliga arbetet. Kommunikation och samverkan 

upplevs som både en möjlighet och utmaning för vidare integrering av ekosystemtjänster i 

stadsplanering. För att kommunen ska ha en långsiktig stadsplanering där ekosystemtjänster 

spelar en viktig roll, krävs en kontinuerlig dialog mellan tjänstemän och politiker, men 

ytterligare krävs politisk enighet och långsiktiga mål. Idag upplevs politiker överens på en 

generell nivå, men oenighet finns när beslut ska tas.   
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9 BILAGOR 

Bilaga 1- intervjuguide till politiker 

Berätta vilka vi är… (syfte med uppsatsen) 

1. Berätta om din roll i kommunen, vad har du för ansvar, vad är din huvudsakliga 

uppgift?  

2. Utifrån din politiska yrkesroll, vad betyder ekosystemtjänster i stadsplanering för dig? 

3. Utifrån din partitillhörighet, hur arbetar ni med ekosystemtjänster i stadsplanering, mål 

& visioner? 

4. Vilka krav och riktlinjer har tagits fram för arbetet?  

a. Vad innebär det för möjligheter att arbeta med frågorna?  

 

Organisation - Drivkrafter, mål och samverkan (nationell, vetenskap, 

kommunikation) 

 

5. Hur och när startade det politiska arbetet med ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Nacka? 

6. Vad är det som påverkat er förändring i kommunen: vad har motiverat och drivit er i 

frågan?    

7. Vilka är de mest relevanta/aktuella ekosystemtjänsterna som tillhandahålls i Nacka 

kommun, eller stadsnära områden?   

8. Vilka faktorer är det som påverkar vilka val som görs? 

9. Vilket underlag bygger detta på? (kartläggning, utredningar)  

 

Politik 

10. Hur samverkar ni politiker vad gäller ekosystemtjänster i stadsplanering? 

a. Inom partiet och blocköverskridande? 

b. Upplever du att den är tillräcklig? 

11. Hur upplever du att begreppet Ekosystemtjänster hanteras hos er politiker?  

12. Anser du att ni politiker i kommunen har den kunskap som krävs för att veta vilka 

prioriteringar som bör göras?  

13. Vilken betydelse har politiken för hur ekosystemtjänster integreras i stadsplanering?  

14. Finns intressekonflikter över hur kommunens yta skall utnyttjas?  

a. Hur hanteras detta i så fall?  

15. Finns det några speciella ekosystemtjänster som har extra stöd eller uppmuntras från 

politiskt håll?  

a. Finns det några som är extra problematiska att beakta? 

16. Vilken kunskap har ni kring monetära och icke-monetära värden på 

ekosystemtjänster?  

a. Om ja - På vilket sätt balanserar ni icke-monetära värden och monetära?  

Projekt och organisation 

17. Hur samverkar ni med tjänstemän vad gäller ekosystemtjänster i stadsplanering? 
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a. Hur sker kommunikationen?  

18. Vad har ni för plattformar för diskussion? Hur fungerar forumet, tycker du?   

 

19. Hur upplever du samverkan inom kommunens enheter och avdelningar vid 

implementering av ekosystemtjänster i stadsplanering?  

a. Upplever du att den är tillräcklig? 

Projekt 

20. Vilka tidigare projekt har drivits i fråga om ekosystemtjänster? Och vilka finns idag? 

21. Grönytefakorn (ett motionsförslag) - Kan du berätta kort om den? Vart i processen är 

ni? 

a. Hur ställer ert parti sig till Grönytefaktorn? 

b. Om “grönytefaktorn” går igenom politiskt, hur tror ni den kommer att förändra 

processen kring implementeringen av ekosystemtjänster i stadsplanering?  

22. Hur arbetade ni ur politiskt håll med ”Ekotjänster i Nacka” som startade under 2013 

och avslutades 2015;  

a. Hur har det gått sen dess?  

b. Har utvärderingar skett? Vad kom fram då? Hur kommer ni arbeta vidare med 

programmet? 

Hinder och möjligheter 

23. När i planeringsskedet bör ekosystemtjänster implementeras?  

a. Vad finns det för- och nackdelar? 

24. Vilka krav ställs idag vid detaljplaner och översiktsplaner gällande ekosystemtjänster?  

25. Utifrån de arbete ni har gjort hittills, vad drar ni för lärdomar om vad som fungerat bra 

och mindre bra i arbetet?  

26. Vad i ert nuvarande upplägg skapar möjligheter/utmaningar för integreringen 

av ekosystemtjänster? 

Framtid: 

27. Vad ser du som de främsta framgångsfaktorerna i det politiska arbetet med EST?   

28. Hur ser du på arbetet framåt ur ett politiskt perspektiv? Vad är nästa steg i arbetet med 

ekosystemtjänster i stadsplanering?  

29. Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till tjänstemän 

Öppningsfrågor. Berätta vilka vi är och syftet med uppsatsen 

 

1. Berätta om din roll i kommunen, vad har du för ansvar, vad är din huvudsakliga uppgift? 

Hur länge har du jobbat med dessa frågor?  

2. Utifrån din yrkesroll, vad betyder ekosystemtjänster i stadsplanering för dig? 

Organisation - Drivkrafter, mål och samverkan 

3. Hur och när startade arbetet med ekosystemtjänster i stadsplanering i Nacka? 

4. Vad är det som påverkat er förändring i kommunen: vad har motiverat och drivit er i 

frågan? 

5. Vilka är kommunens mål med arbetet kring ekosystemtjänster idag?  

6. Vilka krav och riktlinjer har tagits fram för arbetet?  

a. Vad innebär det för möjligheter att arbeta med frågorna?  

7. Vilka är de mest relevanta/aktuella ekosystemtjänsterna som tillhandahålls i Nacka 

kommun, eller stadsnära områden?  

a. Vilka faktorer är det som påverkar vilka val som görs? 

b. Vilket underlag bygger detta på?  

8. Hur tycker du samverkan sker inom kommunens enheter och avdelningar vid 

implementering av ekosystemtjänster i stadsplanering?  

a. Upplever du att den är tillräcklig? 

9. Hur samverkar ni med politiker vad gäller ekosystemtjänster i stadsplanering? 

a. Upplever du att den är tillräcklig? 

 

10. Vilka krav ställs idag vid detaljplaner och översiktsplaner gällande ekosystemtjänster? 

a. Vad säger dessa krav? 

b. Saknar du några krav? 

Projekt i Nacka  

11. Vilka tidigare projekt har drivits i fråga om ekosystemtjänster? Och vilka finns idag?  

12. Grönytefaktorn (ett motionsförslag) - Kan du berätta kort om den? Vart i processen är 

ni? 

a. Om “grönytefaktorn” går igenom politiskt, hur tror ni den kommer att förändra 

processen kring implementeringen av ekosystemtjänster i stadsplanering?  

13. ”Visualisera och värdera EST i kommunal samhällsplanering - Ekotjänster i Nacka” 

startade under 2013 och avslutades 2015; Berätta kort om motivet att starta arbetet. 

a. Vem drev frågan? Och hur funderade den processen? 

b. Hur har det gått sen dess?  

c. Har utvärderingar skett? Vad kom fram då? 

d. Hur kommer ni arbeta vidare med programmet? 

14. Vad har ni använt er av för verktyg och metod för att integrera ekosystemtjänster i 

stadsplanering?  
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Hinder och möjligheter 

15. Utifrån de arbete ni har gjort hittills, vad drar ni för lärdomar om vad som fungerat bra 

och mindre bra i arbetet?  

16. Vad i ert nuvarande upplägg skapar möjligheter och utmaningar för integreringen av 

ekosystemtjänster? 

a. Vad finns det för vägar att gå när det gäller att komma förbi svårigheterna.  

17. Finns det några ekosystemtjänster av de fyra kategorierna producerade, kulturella, 

reglerande och stödjande som du ser är extra problematiska att ta med i stadsplanering? 

 

18. När i planeringsskedet bör ekosystemtjänster implementeras?  

19. I föreläsningen om projektet visualisera ekosystemtjänster i kommunal planering 

talades det om att grönstrukturprogrammet som ni utvecklat hamnar mellan 

översiktsplaner och detaljplaner, kan ni utveckla vad det innebär?  

 

20. Ni har tidigare nämnt att vissa ekosystemtjänster kan “falla mellan stolarna” i 

planeringen, kan du berätta lite mer om varför det kan ske?  

a. Hur hanterar ni detta och vad gör ni konkret för att förhindra detta?  

 

21. Hur identifieras monetära/icke-monetära värden kopplade till ekosystemtjänster?  

a. På vilket sätt balanserar ni dessa icke-monetära värden mot de monetära?  

Politik 

22. Upplever du att Ekosystemtjänster är ett känt begrepp hos politiker? Hur märks det? 

23. Vilken respons får ni från politiker när ni kommer med förslag om att implementera 

ekosystemtjänster i stadsplanering?  

24. Finns det några speciella ekosystemtjänster som har extra stöd eller uppmuntras från 

politiskt håll, tycker du?  

25. Vilken betydelse har politiken för hur ekosystemtjänster integreras i stadsplanering?  

26. Finns intressekonflikter över hur kommunens yta skall utnyttjas?  

a. Hur hanteras detta i så fall?  

Framtid/Avslut 

27. Varför har era projekt lyckas? Vad ser du som de främsta framgångsfaktorerna? 

a. Vad dra ni nytta av i framtida projekt? 

28. Hur ser du på arbetet framåt? Vad är nästa steg i arbetet med ekosystemtjänster i 

stadsplanering?  

29. Är det något ni vill tillägga? 




