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Implementering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer  
- från start till mål 

Sammanfattning 
Denna studie undersöker processkedjan för att implementera stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer. Hur kedjan ser ut från det att ett uppdrag ges av 
regeringen, till arbetet vidare hos den aktuella myndigheten för att sedan komma till hur 
arbetet tas vid ute hos kommuner och andra berörda aktörer. 

Ekosystemtjänster är de fördelar som vi människor får indirekt och direkt av naturen. Vi är 
beroende av att ekosystemen fortsätter producera tjänster som är livsviktiga för människans 
hälsa, välbefinnande samt för hela vår existens. Ett gemensamt arbete och hänsynsfullt 
nyttjande av våra resurser behövs för att säkerställa ekosystemtjänsterna. Att bevara, utveckla 
och nyskapa tätortsnära natur och grönområden kan resultera i stora samhällsvinster och att 
integrera ekosystemtjänster i den fysiska planeringen är ett steg i rätt riktning. 

Två etappmål togs fram 2018, där det ena målet innebär att kommunerna ska ha tillgång till 
en utvecklad metod gällande integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer senast år 2020. Det andra målet innebär att en majoritet av kommunerna senast 2025 
ska ta tillvara och integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och 
förvaltning. 

Studiens resultat bygger på hur långt kommunerna har kommit i arbetet med de två 
etappmålen, samt Boverkets insats i arbetet bakom den utvecklade metoden och med att nå 
ut med informationen till kommuner och andra aktörer. Resultatet innefattar även arbetet 
tillsammans med Naturvårdverkets då uppdraget skulle ske i samverkan med dem. Detta har 
genomförts med både kvalitativa och kvantitativa metoder, genom intervjuer och 
enkätutskick. 
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BACHELOR’S THESIS 
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Implementation of urban greenery and ecosystem services in urban environments – from start 
to finish 

Abstract 
This study investigates the process chain for implementing urban greenery and ecosystem 
services in urban environments. This is done from the time the assignment is given by the 
government to the relevant authority, the continued work there, on to the work out at the 
municipalities and other relevant actors. 

Ecosystem services are the benefits that we humans receive indirectly and directly by nature. 
We are dependent on the ecosystems continuing to produce services that are vital to human 
health, well-being and for our entire existence. Commonly work and careful use of our 
resources are needed to ensure ecosystem services. Preserving, developing and innovating 
urban and green areas can result in great social benefits and integrating ecosystem services 
into physical planning is a step in the right direction. 

Two stagegoals were developed in 2018, where one goal means that the municipalities should 
have access to a developed method regarding the integration of urban greenery and 
ecosystem services in urban environments by 2020. The second goal means that a majority 
of the municipalities must use and integrate urban greenery and ecosystem services by 2025 
at the latest, in planning, construction and management. 

The study result is based on how far the municipalities have come to work on the two 
stagegoals, as well as Boverkets work behind the developed method and with reaching out 
with the information to the municipalities and other concerned. The result also includes the 
work in conjunction with Naturvårdsverket when the assignment would take place in 
collaboration with them. This has been done with both qualitative and quantitative methods, 
through interviews and questionnaires. 
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Förord 
Detta examensarbete avslutar vår utbildning till Lantmäteriingenjörer vid Högskolan Väst i 
Trollhättan. Inom vår inriktning inom samhällsbyggnad har den viktiga diskussionen om ett 
mer hållbart samhälle inte gått oss förbi. Att få ett grönare, miljövänligare och energisnålt 
samhälle med biologisk mångfald har intresserat oss under utbildningen och det var ett 
naturligt val att välja ekosystemtjänster som ämne i utbildningens avslutande uppgift.  

Vi vill tacka vår handledare Linn Gustavsson för din humoristiska energi och för din 
vägledning under arbetets gång. Vi vill även tacka Marianne Carlbring och Ulf Ernstson för 
ert engagemang och goda råd.  

Vi vill ge ett stort tack till Ulrika Åkerlund, Boverket samt Åsa Wisén, Naturvårdsverket för 
att ni tagit er tid att bli intervjuade och bidragit med kunskap och erfarenhet till vårt arbete. 

Ett tack till samtliga kommuner som har besvarat enkäten som gjort det möjligt för oss att 
få en bild av kommunernas arbete kring frågorna i ämnet. 

Till sist, ett hjärtligt tack till alla våra nära och kära som funnits där för oss under dessa år 
som studenter. 
 

 

 

Trollhättan, juni 2019 

Susanna och Johanna 
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1 Inledning 
Sveriges befolkningsutveckling har stigit drastiskt från år 2012 och efterfrågan på 
bostäder har därmed ökat. Behovet av nya bostäder fram till 2025 beräknas vara cirka 
400 000. Det sker dock ett för långsamt byggande i förhållande till 
befolkningsutvecklingen vilket innebär att det behöver tillkomma 93 000 nya bostäder 
fram till år 2020 och resterande år fram till 2025 behöver det årligen byggas drygt 50 
000 nya bostäder [1]. 

Den tillkommande byggnationen kommer innebära både en förtätning i städer och att 
mark som är orörd tas i anspråk. Kommunen har en central roll i samhällets utveckling 
och har möjlighet att planlägga användningen av mark och vatten i sin detaljplanering. 
Samhällsbyggnadsutvecklingen behandlar både ny exploatering som att skydda 
befintliga miljöer som anses värdefulla. Den ska även värna om invånarna, näringslivet 
och myndigheters intressen [2]. 

Hänsyn till ekosystemtjänsternas värden behöver beaktas i den ökade exploatering som 
samhället befinner sig i vilket gynnar den ekologiska, ekonomiska och sociala 
hållbarheten. Detta sker idag inte i tillräcklig omfattning vilket bekräftas av studiens 
resultat.  

För att den byggda miljön ska planeras och bli långsiktigt hållbar har regeringen antagit 
etappmål om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Målet 
togs fram 2012 och lyder “senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet 
av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant 
och skäligt” [3, s.161]. Att detta etappmål idag inte är uppnått konstateras i 
Naturvårdsverkets rapport från mars som är 2019 års “årlig uppföljning av Sveriges 
nationella miljömål” [4, s.14]. Begreppet är fortfarande under utveckling där ordet 
ekosystemtjänster är känt men innebörden tolkas olika i olika beslutssituationer och 
sammanhang [4, s.456]. I april 2018 beslutade regeringen om två nya etappmål, om 
metod och integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Urban 
miljö definieras i etappmålen som städer och tätorter [5]. Målen lyder:  

“Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara 
och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, 
byggande och förvaltning i städer och tätorter” [5] 

“En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer 
och tätorter” [5] 

De tjänster som naturens olika ekosystem levererar till oss människor kallas för 
ekosystemtjänster vilka vi människor är beroende av för vår överlevnad. Det primära 
de ger oss är livsmedel, växterna ger oss syre, vattenrening och luftrening, jordens 
mikroorganismer ger oss jordmånsbildning, och de kan påverka vår hälsa positivt 
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genom dess naturupplevelser. Detta till trots utsätts ekosystemtjänsterna för många 
olika hot såsom alltför snabb skogsavverkning, ohållbart jordbruk, föroreningar, 
överfiske samt exploatering av mark och vatten [6]. Ekosystemen är vår levande gröna 
infrastruktur och är minst lika viktiga för våra samhällen som vår skapade bebyggelse 
och infrastruktur [7]. 

För att belysa ekosystemtjänsternas fantastiska värde ges nedan exempel på tjänsten 
vattenrening som kommer från Catskill Mountains, ett skogsområde 16 mil nordväst 
om New York. Skogsområdet har länge försett staden med rent dricksvatten, men 
vattnet har gradvis förorenats till följd av skogsavverkning och bebyggelse. I mitten av 
1900-talet stod man inför valet att antingen bygga ett vattenreningsverk för 9 miljarder 
dollar eller restaurera och skydda Catskill Mountains. Det senare alternativet valdes, 
som gav en slutnota på 2 miljarder dollar. Här gjordes en stor ekonomisk besparing 
genom att låta naturen själv rena dricksvattnet, samtidigt som de biologiska och 
kulturella värdena tryggades som området idag innefattar. Ekosystemtjänster är en 
tillgång som vi behöver ta hand om och investera i, för att möta framtida förändringar 
och behov. Ekosystemtjänsternas värde i samhällsutvecklingen innefattar ett ekologisk, 
ekonomisk och socialt hållbarhetsperspektiv [8].  
 
Denna studie redogör för hur viktigt det är att beakta ekosystemtjänster i planprocessen 
för att nå hållbar utveckling samt undersöker vidare hur arbetet praktiskt kan gå till.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka processkedjan som följer efter att ett regeringsuppdrag 
delats ut. Med kunskap om bakgrunden undersöks hela kedjan från det att uppdraget 
ges av regeringen till berörd uppdragstagare, vidare till arbetet ute hos kommuner och 
andra berörda aktörer, samt till uppföljning om målen kommer kunna nås. Hur arbetet 
hos den aktuella myndigheten fortskrider efter att de fått ett uppdrag samt hur 
informationen når ut till kommuner och berörda parter där arbetet senare ska tas vid 
och förverkligas för att tillvarata och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i 
kommunens planering, byggande och förvaltning av urbana miljöer.  

 

Följande frågeställningar har ställts för att uppnå studiens syfte: 

 

• Hur når informationen ut till kommunerna att två nya etappmål har antagits? 

• Hur arbetar Boverket med uppdraget att ta fram en utvecklad metod? 

• Hur når informationen om den utvecklade metoden ut till kommunerna? 

• Hur ser samverkan ut mellan olika myndigheter, om sådan finns, gällande de 
nya etappmålen? 
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• Hur arbetar kommunerna vidare med informationen för att ta tillvara och 
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster? 

• Hur arbetar kommunerna praktiskt med stadsgrönska och ekosystemtjänster? 

• På vilket sätt arbetar tillfrågade byggherrar med stadsgrönska och 
ekossystemtjänster? 

1.2 Avgränsning 
Studien ska ge en bild av arbetet i processkedjan från regeringens antagna etappmål, till 
att det tilldelas Boverket, Naturvårdverkets arbete och hur det når ut till kommunerna 
och deras vidare arbete med att implementera ekosystemtjänster och stadsgrönska i 
planering, byggande och förvaltning.  

Studien avgränsar sig till de två etappmål om stadsgrönska och ekosystemtjänster som 
antogs i april 2018 vilka ingår i den processkedja som studerats. Avgränsning sker från 
andra myndigheter än Boverket och Naturvårdsverket, vilka därmed inte ingår i studien. 
Detta eftersom dessa anses ge en bred bild av processen som sker efter att ett 
regeringsuppdrag ges till berörd myndighet. 

Studien har avgränsats till de specifika enkätfrågor om kommunernas praktiska arbete 
med ekosystemtjänster. En djupare undersökning om hur det praktiska arbetet med att 
integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska går till har inte genomförts då en 
tillräckligt generell bild anses ha kommit genom svaren på frågorna. 

2 Metod 
För att besvara frågeställningen har studien genomförts i tre delar. Den inledande delen 
består av två intervjuer som har hållits med Boverket respektive Naturvårdsverket. Båda 
intervjuerna har genomförts per telefon. Studien har avslutningsvis genomförts genom 
ett enkätutskick till landets samtliga kommuner som sammanställts genom analys. Detta 
avsnitt redogör för studiens metodval och tillvägagångssätt och avslutas med en 
diskussion kring metodproblem. 

2.1 Metodteori 
Studien behandlar ämnesområdet samhällsvetenskap. Studiens frågeställningar besvaras 
empirism där kvantitativ och kvalitativ metod har använts med ett induktivt arbetssätt 
[9]. 

Med kvantitativ metod undersöks ett värde av något, alltså något som är mätbart vilket 
har genomförts genom den enkät som skickats ut till Sveriges samtliga kommuner. Vid 
en kvantitativ undersökning genomgås en viss process som kallas för 
forskningsprocessen vilken delas in i tre faser som innefattar olika moment,  
planerings-, insamlings- och analysfasen. Varje fasmoment innehåller procedurer som 
är nödvändiga för att undersökningen ska klassas som vetenskaplig, genomförs inte de 



Implementering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer – från start till mål 
 

 4 

delarna så minskar trovärdigheten. I planeringsfasen har medvetna och strukturerade 
val av frågorna gjorts. Dessa är ordentligt genomtänkta och har lämnats för granskning 
till utomstående personer för att få respons kring frågorna utformning. En omfattande 
del av den kvantitativa metoden har varit analysfasen, där det av kvantitativa data tagits 
fram kvalitativt material [10]. 

Den kvalitativa metoden undersöker hur något har skapats och ger kunskap genom 
tolkning av det som observerats. Denna metod har använts i de två olika intervjuerna 
som genererat kvalitativa data, vilket är data som vanligen uttrycks i ord om exempelvis 
värderingar och attityder. För att metoden ska bli vetenskaplig behöver kunskapen vara 
sann och rättfärdigad [10]. Med en kvalitativ metod visas komplexitet och 
nyansrikedom vilken genomförs genom att hämta in olika sammanhang samt läsa av 
och analysera de olika sammanhangen. Metoden är tolkande, vilket för den kvalitativa 
forskningen ska bidra till en mer generell förståelse av fenomenet och utöka den 
tolkningsrepertoar som vetenskapen har tillgänglig. Det innebär betydande tolkningar 
som säger något till andra som också är intresserade av ämnet [11, ss. 20-23]. 

Empirin till studien har delvis samlats in genom kvalitativa intervjuer till syfte att få 
djupgående förståelse i frågan och få insikt kring arbetet med de två nya etappmålen. 
Med kvalitativa intervjuer är fördelen att intervjun kan utformas efter vilken struktur 
som är lämplig för studien och anpassa frågorna efter situationen. De intervjuer som 
gjorts är semistrukturerade intervjuer. Induktivt präglade uppsatser strävar efter att ta 
avstamp i det som dyker upp och utan någon specifik analysstrategi, d.v.s. utan en 
förutfattad mening om hur något kommer att framstå [11, ss. 20-23].  

2.2 Tillvägagångssätt  
Studien inleddes med inläsning av material för att fördjupa sig i ämnet 
ekosystemtjänster. Det som har undersökts är rapporter och dokument som behandlar 
tidigare ställningstaganden och mål både internationell som nationellt vad gäller 
biologisk mångfald, ekosystemtjänster och stadsgrönska.  

Begreppet ekosystemtjänster är komplext vilket behövt klargöras och studerats vidare 
kring för att kunna gå vidare med studien. Inläsning av miljömålens uppbyggnad, hur 
etappmålen om tillgång till en utvecklad metod respektive att ekosystemtjänster och 
stadsgrönska ska tas tillvara och integreras, och värdet av ekosystemtjänster har 
tillkommit har skett inledningsvis. 

Därefter påbörjades nästa del av studien, att få svar på frågeställningen. Hur processen 
ser ut som sker efter att ett regeringsuppdrag delats ut, hela kedjan från uppdrag och 
vidare ut till verklighet hos kommuner och andra berörda. Arbetet avgränsas till att 
undersöka processen hos Boverket samt Naturvårdsverket. Med anledning av den höga 
exploatering som råder och behovet av stadsgrönska samt att etappmålen riktar sig till 
alla kommuner, valdes det att skicka enkäten till samtliga landets kommuner. Detta för 
att få en helhetsuppfattning om var kommunerna befinner sig idag både gällande 
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kunskapsnivå samt hur långt de har kommit i sitt arbete i förhållande till de två 
etappmålen. 

 

Intervjuer 

För att samla in kvalitativa data, gällande hur de två etappmålen bearbetas och 
kommuniceras ut till kommuner och andra berörda aktörer, genomfördes två intervjuer. 
Ena med Boverket och den andra med Naturvårdsverket. Ulrika Åkerlund, Boverket 
arbetar som landskapsarkitekt och Åsa Wisén, Naturvårdsverket är samhällsplanerare. 

Intervjuerna används som metod huvudsakligen för att få svar på en av studiens 
frågeställningar om hur arbetsprocessen går till efter att ett regeringsuppdrag tilldelats 
och hur det vidare kommuniceras ut. 

Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att samtalet styrs av ett antal frågor 
som besvaras, där frågeställningen och följden bestäms under intervjuns gång. En 
intervju som är semistrukturerad möjliggör för frågeställaren att anpassa frågorna 
beroende på hur intervjun utvecklas. Detta ger möjlighet för respondenten att ge en 
vidare bild av sammanhanget med tankar och idéer som dyker upp under intervjun [12]. 

Intervjuerna gjordes över telefon och pågick i cirka 40 minuter vardera.  

 

Båda respondenterna fick svara på frågorna: 

• Hur gick arbetet till för att kommunicera ut om ekosystemtjänster? 

• Vad sker när ni får ett regeringsuppdrag? -Hur fortskrider arbetet/processen 
efter uppdraget delats ut gällande de två etappmålen? Både enskilt på NV/BV 
och i samverkan med varandra. 

• Avsätts en särskild grupp som arbetar med uppdraget? -Vilka är ni på 
Naturvårdsverket som arbetar med etappmålen? - Hur arbetet går till med andra 
myndigheter, tex boverket. - experter internt eller hjälp utifrån? 

• Arbetar ni direkt mot kommunerna? 
• Har någon kommun hört av sig för vägledning/hjälp/stöd? Ungefär hur 

många? På vilket sätt behöver de hjälp, gällande vad? Hur agerar ni stöd om 
kommunen behöver? 

• Vet du någon kommun som är i framkant när gäller ekosystemtjänster? 
• Hur upplever du kommunernas inställning gällande ekosystemtjänster? 
• Märkt skillnad på mindre och större kommuner? 
• Får ni inspiration internationellt? 
• Hur tänker ni kring kommunens genomförande för att nå målen? 
• Hur tänker ni kring grönskan/natur vid förtätning? problem? 

kompensationsåtgärder tillräckligt? 
• Känner du att ni får stöd i arbetet uppifrån? 
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Förutom intervjuerna med Boverket och Naturvårdsverket skickades frågor till två 
stora byggaktörer som har flertalet byggprojekt i Göteborg men även i övriga delar av 
landet. Frågorna skickades ut via mejl. Detta gjordes för att få en helhetsbild av 
processen, från uppdrag till färdigt projekt för att få för- och nackdelar från alla parter 
i processen. Anledningen till att dessa intervjuer inte skedde över telefon var på grund 
av studiens tidsram.  
 
 De frågor som skickades ut till byggaktörerna var:  
 

• Känner du till begreppet ekosystemtjänster? 
• Arbetar ni med att få in stadsgrönska och/eller ekosystemtjänster i era 

byggprojekt? Hur går det arbetet till? 
• Har ni ”krav” på er från kommunen att anlägga mycket grönt när ni bygger? 

Används grönytefaktorn? 
• Har ni extern hjälp i arbetet med stadsgrönska eller jobbar ni med det internt? 
• Känner ni till Boverkets vägledning, “Ekosystemtjänster i den byggda miljön -

vägledning och metod”?  Använder ni er av den? 
• Hur viktigt anser ni att det är att få med mycket grönska i ett byggprojekt? 

Hur högt prioriteras det? Vad är det i sådana fall som är viktigt? (om det tex är 
för rekreation, dagvattenhantering osv) 

 
Inga svar kom in trots personlig mejlkommunikation samt utskick av påminnelse. På 
grund av det bortfallet kan inte hela processkedjan undersökas. 
 
 
Enkätutskick 
 
För att samla in kvantitativa data gällande kommunernas hantering och arbete med 
etappmålen, hur de arbetar med ekosystemtjänster och stadsgrönska i sin planering, hur 
det förs vidare ut i praktiken och hur de hanterar en uppföljning samt säkerställer 
resultatet, togs en enkät fram. Enkäten skapades i programmet EvaSys och innehåller 
totalt 27 frågor vilken skickades ut till landets samtliga 290 kommuner.  
Utskicken gjordes till respektive kommuns kontaktcenter som delegerade vidare till 
aktuell person för att besvara enkäten. Kommunerna hade en svarsvecka på sig och det 
skickades ut en påminnelse till de som inte besvarat den dagen före sista dagen. 
 
Enkäten delades medvetet upp i tre kategorier, där den inledande delen behandlar frågor 
kring begreppet ekosystemtjänster samt om/hur kommunerna arbetar med detta i sin 
planering för att få en bakgrundskunskap kring hur arbetet går till. I den andra delen 
ställs frågor kring kommunernas arbete med de två nya etappmålen för att få en bredare 
bild av processkedjan än om endast intervjuer skulle ha genomförts. I den avslutande 
delen ställs frågor om kommunernas hantering av stadsgrönska vid exploatering, där 
även begreppet grönytefaktor finns med. Syftet med den uppdelade strukturen är att 
tydligt separera frågorna om stadsgrönska och ekosystemtjänster för att på så vis få 
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skilda svar om de båda och för att ekosystemtjänster inte skulle kunna misstolkas för 
stadsgrönska och vice versa. 
 
Frågeställningarna har bearbetats i omgångar där frågorna förtydligats under processens 
gång. Vad som frågas, hur frågan ställs samt om frågan ska vara öppen eller med 
exempelvis fasta svarsalternativ är sådant som tänkts igenom noga. Detta för att göra 
tolkningsutrymmet så litet som möjligt, för att nå pålitligt slutresultat.  
 
De inkomna svaren har sedan analyserats och sammanställts i såväl text som i diagram 
för att även kunna visualisera resultatet. 
 
Enkäten med dess frågor går att se i sin helhet i bilaga B. 
 

2.3 Metodproblem 
Den främsta källa för studiens insamling av data var de båda telefonintervjuerna samt 
enkätutskicken till kommunerna. Det var 85 av totalt 290 kommuner som besvarade 
enkäten vilket kan anses vara en låg svarsfrekvens som delvis kan inverka på resultatet. 
Minst två kommuner har avböjt att besvara enkäten med anledning av ny personal och 
dålig bemanning. Andra enkätsvar löd “har ej tid att förklara detta utförligt” samt “har 
ej tid att skriva ner några exempel” och så vidare. Ett svar förklarade att handläggaren 
som fått enkäten arbetar för fyra kommuner och därmed inkom det endast ett svar för 
alla dessa. Detta gör att vi fått en lägre svarsfrekvens men samtidigt så gällde det 
inkomna svaret för ytterligare tre kommuner vilket inte sys i resultatet. 

I mailet som gick ut med enkäten borde det förtydligats att den endast kunde besvaras 
en gång och av endast en person, eftersom många återkopplat med att länken inte 
fungerade. Detta beror troligtvis på att den som först fått mailet, exempelvis kundcenter 
eller liknande, vidarebefordrat mailet till flera aktuella personer. Där har svaret 
inkommit från den som besvarat först, och kan således inte besvaras ytterligare av 
någon annan. Detta kan bidra till en risk om att svaren inte fås från den som besitter 
mest kunskap i ämnet, vilket i sin tur kan ge ett mindre rättvist resultat.   

Vid enkätfrågan om varifrån personen fått informationen gällande ekosystemtjänster 
var det mer än en fjärdedel av de svarande som fått den från en kollega. Även här kan 
diskuteras om det då var rätt person med mest kunskap som besvarade enkätfrågorna.  

I efterhand hade det önskats mer tydlighet med vad vi ville ha svar på från kommunerna 
oavsett kunskapsnivå inom ämnet ekosystemtjänster, eller om/hur de arbetar med det 
eller inte. Detta för att alla svar är viktiga och bidrar till undersökningen som görs. Det 
kan vara en av anledningarna till en låg svarsfrekvens just för att man anser sig besitta 
liten eller dålig information och att personen därför inte anser sig kunna bidra till 
examensarbetet. Detta kan således ha påverkat att svar uteblivit. 
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För att kunna göra en ordentlig enkätanalys hade det varit bra att vetat vem som 
besvarat den. Vi hade velat ha med en fråga om vilken position/tjänst personen har 
som besvarat, samt hur länge hen haft tjänsten/jobbat på kommunen. Även hur länge 
hen känt till begreppet ekosystemtjänster. Svaret på den frågan hade också kunnat 
analyserats kopplat till kunskapsnivå. 

Enkäten består delvis av skattningsfrågor där respondenten fått uppskatta sitt svar från 
en skala på ett till tio. En analys har gjorts av dessa svar som presenteras både i text och 
i figurer i det sammanställda resultatet. En medvetenhet ligger i att det finns en 
osäkerhet, först då frågan ska skattas av respondenten, men även då det görs en tolkning 
av det skattade svaret. I bilaga A, presenteras samtliga svar vilken tydliggör varje skalnivå 
med svarsfrekvens i procent. 

De både intervjuerna genomfördes per telefon där informationen skrevs ner i 
anteckningar. En stor mängd information gavs vilket kan ge risk för misstolkning vid 
anteckning. En inspelning av intervjuerna hade varit att föredra för att minimera dessa 
risker. En sammanställning av intervjuresultatet skickades till respondenterna som båda 
granskade informationen för att minimera risken för misstolkning.  

3 Tidigare studier 
Det har under de senaste åren gjorts flertalet rapporter som behandlar ämnet 
ekosystemtjänster, både av olika organisationer, myndigheter och studenter från landets 
högskolor och universitet. Nedan presenteras ett urval som sträcker sig över ett spann 
från år 2010 till 2018 som från olika perspektiv belyser ekosystemtjänsternas viktiga roll 
i samhället. ekosystemtjänsternas viktiga roll i samhället.  

År 2010 publicerade Naturskyddsföreningen en rapport där de uppmanar 
kommunpolitiker att tydligare synliggöra ekosystemens betydelse för samhället. I 
rapporten presenteras rekommendationer för kommunala politiker att arbeta med. 
Rapporten bygger till stor del på den modell som har utvecklats under FN:s 
internationella år för biologisk mångfald och som nu presenteras och anpassas till 
svenska förutsättningar. Med denna modell ska politiker runt om i landet kunna 
precisera och mäta in ekosystemtjänster [13]. 

En rapport med namnet “Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen – ett underlag för 
diskussion och planering” togs fram i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län 
2013. Rapporten fokuserar på ekosystemtjänsters funktioner i urbana miljöer och i 
byggda miljöer i allmänhet och den vänder sig till kommunala och regionala företrädare 
inom samhällsplaneringen, till exempel arkitekter, planerare, miljöstrategier och 
samhällsbyggare. Den handlar om hur vi kan kombinera ekonomiska, ekologiska och 
sociala perspektiv i både tanken och i praktiken, för att skapa ett robust och långsiktigt 
hållbart samhälle. Begreppet ekosystemtjänster visar främst en tydlig koppling mellan 
ekonomi och ekologi, men innehåller även sociala dimensioner. Kopplingen mellan 
ämnena blir allt viktigare för en långsiktig och robust samhällsplanering, där vi ser 
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nyttan med att ta till vara på naturens ekosystemtjänster. En klok hantering av 
ekosystemen ger därför stor samhällsnytta [14]. 

År 2014 skrev Blomqvist ett arbete om hur ekosystemtjänster kan användas som ett 
planeringsverktyg i utvecklingen av urbana landskap. I studien identifieras och 
utvärderas urbana ekosystemtjänster i ett kommunalt utvecklingsprojekt som ska 
exploateras för handel och bostäder, från öppen jordbruksmark. Studien visade på att 
en identifiering bidrar till mer kunskap om vilka ekosystemtjänster som finns på platsen, 
vilka som klarar av viss förändring och vilka som är känsliga. Den kunskapen kan vara 
till god hjälp för den som fattar beslut vid valet av område som ska exploateras [15].  

Bjärås skrev 2014 ett arbete om ekosystemtjänster och dess inkorporering i 
stadsplanering, vilket bygger på en fallstudie som genomförts i Stockholms stad och 
Lund kommun. Studien syftar till att undersöka skillnaden mellan kommunernas olika 
visioner om implementering av ekosystemtjänster i praktiken. Även att identifiera vilka 
brister och svårigheter som kan uppstå samt hur dessa kan motverkas. I slutsatsen 
konstateras att det finns brist på styrmedel, kunskap och ett helhetstänk gällande 
ekosystemtjänster samt att svårigheterna bland annat beror på attityder och att tolka 
begreppet [16]. 

Naturvårdsverket skrev år 2015 en rapport som presenterar resultatet av 
forskningsprojektet ESEBESIA som handlar om att integrera ekosystemtjänster i den 
svenska miljökonsekvensbeskrivningen vilken ingår i forskningssatsningen “Värdet av 
ekosystemtjänster.” Projektet undersökte hur ekosystemtjänster kan användas i 
samband med miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska 
konsekvensanalyser. Båda dessa utgör vanligtvis viktiga beslutsunderlag gällande 
projekt, planer och program där ekosystemtjänster påverkas på olika sätt. Rapportens 
resultat visar att användande av begreppet ekosystemtjänster kan synliggöra ett flertal 
aspekter som idag inte kommer fram tillräckligt i dessa beslutsunderlag [17]. 

År 2017 skrev Naturvårdsverket en rapport som tagits fram inom regeringsuppdraget 
om kommunikationssatsning för ekosystemtjänster. Rapporten syftar till att inspirera 
fler att börja se och inkludera ekosystemtjänster i planer, strategier, investeringar och 
beslut och innehåller argument för detta. Argumenten är indelande i teman: Vatten i 
stad och landskap, Nyttoorganismer, Människors hälsa samt Klimatpåverkan och 
anpassning. Argumenten beskrivs, i den mån det är möjligt, med verkliga exempel [18]. 

År 2017 skrev Ederyd och Hägg ett arbete tillsammans om att tillämpa grönytefaktor i 
urbana områden för att bevara ekosystemtjänster. Studien syftar till att öka kunskapen 
om hur ekosystemtjänster kan inkluderas i planprocessen för att skapa en hållbar stads- 
och boendemiljö. I studien undersöks behovet av verktyget för grönytefaktorn och hur 
det ser ut i planprocessen. Författarna konstaterar i sin slutsats, att grönytefaktor är ett 
initialt bra verktyg för att lyfta frågor kring ekosystemtjänster men att det på sikt handlar 
om att bygga och planera annorlunda mot vad som görs idag. I studiens slutsats 
presenteras även kriterier som bör beaktas i planering [19]. 
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Borg skrev 2018 ett examensarbete om ekosystemtjänster i kommunal planering. 
Studien syftar till att undersöka hur väl begreppet ekosystemtjänster är integrerat i 
landets översiktsplaner. Borg har genomfört studien genom att studera Sveriges 
samtliga översiktsplaner för att sedan djupare undersöka hur ekosystemtjänst-begreppet 
beskrivs i tre Stockholmskommuners översiktsplaner, detaljplaner och 
genomförandeavtal. En av studiens slutsatser är att begreppet ekosystemtjänster har 
ökat i användning och att det i de bostadsbyggnadsprojekten som ingick i studien pågår 
ett arbete med att beakta och utveckla tjänsterna [20]. 

4 Teori 
Följande avsnitt redogör ämnets teoretiska bakgrund. Här presenteras grundläggande 
information kring begreppet ekosystemtjänster och vad det innebär samt information 
kring de två etappmålen. Vidare ges en överskådlig presentation om tidigare arbeten 
med ekosystemtjänster på såväl nationell som internationell nivå.  

4.1 Ekosystemtjänster 
Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger till oss människor kallas 
ekosystemtjänster [8]. Det är ett ekologiskt system som innefattar allt levande och dess 
livsmiljö inom ett område och dessa bidrar till vår välfärd och livskvalitet [21, s.2]. De 
naturliga ekosystemens tjänster är livsviktiga för människan och levererar tjänster såsom 
mat, vatten- och luftrening, bränsle samt naturupplevelser och rekreation [8]. I den 
bebyggda miljön bidrar naturen med dess grönska och vatten till hälsosammare och 
bättre klimatanpassade städer och tätorter med renare luft, bättre lokalklimat, 
bullerdämpning, ökad hälsa, klimatanpassning och möjlighet till närodlad mat.  
 
Naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster är beroende av hur vi använder mark 
och vatten samt bygger och planerar. Stadsgrönska med dess ekosystemtjänster kan tas 
till vara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i 
tätorter och städer [22].  Ekosystemtjänster kan delas upp i fyra grupper; försörjande, 
reglerande, kulturella och stödjande tjänster.  
 
Försörjande ekosystemtjänster 
De varor som produceras av ekosystem, exempelvis mat, vatten, trä och fibrer kallas 
för försörjande ekosystemtjänster. 
 
Reglerande ekosystemtjänster 
Den nytta som människan har av ekosystemfunktioner som påverkar olika 
miljöfaktorer som exempelvis översvämningar, klimat, nedbrytning av organiskt 
material samt pollinering, utgör de reglerande tjänsterna. 
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Kulturella ekosystemtjänster  
Dessa tjänster medför det visuella, inspiration, rekreation, biologisk mångfald samt 
andra värden som bidrar till människans välbefinnande. 
 
Stödjande ekosystemtjänster 
De stödjande är grundläggande funktioner i ekosystemen som är en förutsättning för 
alla de andra ekosystemtjänsterna, bland annat fotosyntes, bördighet, markstruktur och 
biogeokemiska kretslopp [23]. 
Det finns ekosystemtjänster som är grundläggande och helt avgörande för ett 
fungerande ekosystem. Biologisk mångfald är ett sådant vilket innebär 
variationsrikedom av arter och livsmiljöer. Detta innefattar en mångfald inom och 
mellan arter samt av ekosystem. Ett ekosystem är fullt av ömsesidiga beroenden och 
samspel mellan djur och växter, vilket är komplext. Det går att jämföra de olika arterna 
i ett ekosystem med ett finmaskigt nät, om en tråd brister försvagas nätet men brister 
många så faller nätet sönder. Tas en eller några arter bort påverkas flera funktioner i ett 
ekosystem och även om vissa arter är särskilt viktiga så är det mångfalden av olika arter 
som skapar balans i systemet. 

Det finns mer eller mindre synliga ekosystemtjänster. De mer synliga är exempelvis träd 
som ger skugga eller att pollinering möjliggör att vi får frukt. Andra som inte är lika 
uppenbara, som att naturen skyddar mot översvämningar, stormar och andra 
naturfenomen, kan skada samhället [7]. Ekosystemtjänster kan även agera 
bullerdämpande i form av grönska på väggar eller tak, så kallade gröna tak eller gröna 
bullervallar [24]. 

 

  
Figur 3. Reglerande ekosystemtjänst, pollinering.        Figur 4. Försörjande- och kulturella ekosystemtjänster.  
Från [2], CC-BY.                                            Från [3], CC-BY.                    Flickor Fiske Bäck 
Rekreation Fiskespö Natur Sjö 

4.1.1 Lagstiftning 

I Sverige regleras bebyggelse och markanvändning av plan-och bygglagen, vilken därför 
har en betydande roll för att skapa goda förutsättningar för grön infrastruktur och för 
ekosystemtjänster. Kommuner har möjlighet, men även skyldighet, att beakta 
ekosystemtjänster som ett allmänt intresse och som del i den byggda miljön [25]. 
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Vid all planläggning är syftet att det aktuella markområdet används till det ändamål som 
är det mest lämpade med avseende på beskaffenhet, läge samt behov. Vad som avgör 
lämpligheten är en avvägning mellan det allmänna och enskilda intresset där det 
allmänna väger tyngre. I plan- och bygglagens andra kapitel regleras de allmänna 
intressen som ska beaktas vid prövning. Ekosystemtjänster finns inte som ett definierat 
begrepp i plan- och bygglagen, men genom tolkningar av lagen kan integrering av 
ekosystemtjänster ske i fysisk planering. Då det inte finns någon tydlig fördelning av 
ansvar eller möjlighet till uppföljning kan dock problem uppstå. Plan- och bygglagen är 
uppbyggd av geografiska begränsningar, så som planområden och kommungränser. 
Även detta kan leda till problematik vid kommunens planering av ekosystemtjänster 
eftersom de inte omfattas av några geografiska begränsningar utan sträcker sig mellan 
områden och gränser [25].  

Begreppet ekosystemtjänster kan anses regleras i plan-och bygglagens andra kapitel 1-8 
§§ samt 10 §. Enligt 1 § ska hänsyn tas till både enskilda och allmänna intressen där 
ekosystemtjänster utgör ett allmänt sådant. 2 § ska hänsyn tas till ekologiska 
förutsättningar vilket ger kommunerna möjlighet att bevara och beakta befintliga 
ekosystemtjänster. 3 § ger ett starkt stöd att beakta och skapa goda förutsättningar för 
befintliga ekosystemtjänster. Kommunen kan få stöd av 4 och 5 §§ för att neka 
bebyggelse på den aktuella platsen om ekosystemtjänster anses som ett allmänt intresse, 
då detta väger tyngre. Men ekosystemtjänster kan även skapa förutsättningar för att 
tillåta bebyggelse, då bestämmelserna kan ge möjlighet för en samverkan mellan 
bebyggelsen och ekosystemtjänsterna. 6 § är en lämplighetsbedömning utifrån 
byggnadens lokalisering inom fastigheten, detta utifrån att befintliga naturvärden ska 
beaktas. Kommunen kan härigenom få stöd för att byggnaden ska få en annan plats 
inom fastigheten om dessa värden hotas. Enligt 6a § ska byggnader placeras och 
utformas så att påverkan av omgivningsbuller inte blir en olägenhet för människans 
hälsa. Detta kan ge möjlighet att anlägga bullerdämpande åtgärder, vilket kan innebära 
en ekosystemtjänst för bevarande eller genom nyskapande. Enligt 7 § ska park eller 
andra grönområden finnas inom eller nära anslutning till sammanhållen bebyggelse 
vilket kan agera stöd för både beaktande och utveckling av befintliga ekosystemtjänster 
men även för nyskapande. Enligt 8 § får byggnader under marknivå inte försvåra 
användningen ovan mark, vilket kan bli tillämplig på befintliga ekosystemtjänster. 10 § 
förtydligar miljöbalkens miljökvalitetsnormer som ska följas vid alla ärenden i plan- och 
bygglagen, vilka anger den lägsta godtagbara miljökvaliteten. Vid fall där någon 
miljökvalitetsnorm inte uppnås kan det indikera på att fler ekosystemtjänster behövs i 
området vilket kan ge kommunen stöd att i det fallet utveckla och beakta 
ekosystemtjänster [25]. I miljöbalken finns det inga bestämmelser som motiverar att 
naturvärden ska skyddas med hänsyn till den nytta de ger i form av ekosystemtjänster. 
Det tydliggörs däremot i miljöbalkens portalparagraf att naturvärden och biologisk 
mångfald är värda att skydda. [26, s.45].  
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Översiktsplan 
I plan- och bygglagens tredje kapitel finns bestämmelser som reglerar kommunens 
översiktsplaner. Det är obligatoriskt för varje kommun att ha en översiktsplan vilken 
vägleder kommande detaljplaner och bygglov då den visar på kommunens intentioner 
för samhällsplanering och framtida struktur. Översiktsplanen ska ge ett övergripande 
helhetsperspektiv av områdets inriktning gällande bevarande, användning och 
utveckling men är inte juridiskt bindande. Genom att belysa viktiga ekosystemtjänster i 
översiktsplanens markanvändningskarta finns goda möjligheter för en hållbar planering 
ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Plan- och bygglagen ger både skyldigheter och 
möjligheter att beakta, utveckla och skapa ekosystemtjänster i översiktsplaneringen.  

I miljöbalkens tredje kapitel finns de grundläggande bestämmelserna för hushållning av 
mark- och vattenområden vilka ska tas hänsyn till i översiktsplaneringen. 
Bestämmelserna redogör för vilka intressen som ska ges företräde vid ändrad 
markanvändning. I miljöbalkens tredje kapitel 3 § anges att mark- och vattenområden 
som är särskilt känsliga ur ett ekologiskt perspektiv ska skyddas från skadliga åtgärder. 
I 6 § anges att all mark som ur allmän synpunkt är av betydelse för friluftsliv, natur- 
eller kulturvärden samt grönområden, särskilt i tätorter ska skyddas [27]. 

Detaljplan 
En detaljplan består av plankarta och planbestämmelser som är juridiskt bindande. Den 
består även av en planbeskrivning som ger information om syfte, förutsättningar, 
genomförande och konsekvenser, men som inte är juridiskt bindande. Kommunen 
reglerar användningen av mark- och vattenområden samt bebyggelsens utformning i 
detaljplanen. Planen anger även vilka rättigheter och skyldigheter som kommun och 
fastighetsägare kommer ges [28]. 

I en detaljplan ska de allmänna intressena samt riksintressen beaktas. Det finns således 
utrymme i lagstiftningen, för att skapa eller bevara ekosystemtjänster om det för det 
aktuella området finns ett allmänt intresse för detta.  Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 
5 § ska kommunen ange gränser för en markanvändning av exempelvis park- och 
naturmark vilket medför en möjlighet för kommunen att ge förutsättningar för 
ekosystemtjänster. Vidare i 4 kap. 10 § finns möjlighet att reglera andelen hårdjordyta 
samt att enligt 4 kap. 15 § kräva marklov för trädfällning vilka är de möjligheter som 
ges kommunen att reglera ekosystemtjänster på kvartersmark. I plan- och bygglagens 8 
kap. 9 § tydliggörs att naturvärden ska visas hänsyn samt att förutsättningarna för natur 
på platsen så långt som möjligt ska tas tillvara [25]. 

Markanvisningsavtal 
I plan- och bygglagen regleras de rättigheter och skyldigheter kommun och exploatör 
har gentemot varandra i exploateringsprocessen, vilka hanteras genom avtal. 
Enligt plan- och bygglagen 1 kap. 4 § innebär en markanvisning ett avtal mellan en 
kommun och en byggherre vilken får ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst 
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markområde som ägs av kommunen för bebyggelse. Kommunen kan ställa krav i 
markanvisningsavtal för att tillgodose främjandet av ekosystemtjänster. 

Genomförande- och exploateringsavtal 

Ett genomförandeavtal tecknas mellan kommun och byggherre när kommunen äger 
marken, vanligtvis till följd av en markanvisning. När marken inte ägs av kommunen 
tecknas ett exploateringsavtal. Avtalen kan utöver ekonomiska förhållanden även 
innebära andra åtaganden, exempelvis att binda exploatören till ett gestaltningsprogram 
som beskriver bebyggelsens och den allmänna platsens utformning [29]. Kommunen 
ska ha antagit riktlinjer för både genomförande- och exploateringsavtal, med 
utgångspunkter och mål för avtalet och genomförandeprocessen. Detta för att skapa 
tydlighet och transparens [28]. Definitionen för exploateringsavtal finns i plan- och 
bygglagens 1 kap. 4 § och lyder enligt följande “avtal om genomförande av en detaljplan 
och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en 
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en 
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur”. Ett avtal upprättas 
före detaljplanens antagande med villkor om att det blir giltigt när detaljplanen vunnit 
laga kraft. Exploateringsavtalet är ett civilrättsligt avtal med grund i offentligrätten. I 
avtalslagen (1915:218) 3 kap. 33 § regleras en balans i avtalet och vidare i samma kapitels 
36 § att det inte ska innehålla oskäliga avtalsvillkor. Eftersom parterna inte har likvärdiga 
förhandlingspositioner, där kommunen har en starkare ställning än byggherren i och 
med dess myndighetsposition, måste avtalet ha stöd i den offentligrättsliga 
lagstiftningen [30].  

I plan- och bygglagens 6 kap. 40 § återfinns bestämmelsen som ger utrymme för 
kommunen att ställa krav på en exploatör i ett exploateringsavtal. Det kan vara att 
exploatören ska vidta åtgärder på allmän plats eller andra åtgärder som har en betydelse 
för detaljplanens genomförande. Åtgärderna kan även vara utanför planområdet. Dock 
ska exploatören inte bekosta mer än vad som är rimligt i förhållande till den nytta som 
exploatören får av planen [31]. Denna paragraf ger möjligheter att tillgodose främjandet 
av ekosystemtjänster [25]. 

 

4.1.2 Grönytefaktor 

Grönytefaktor är ett planeringsverktyg som används för att säkerställa att gröna 
kvaliteter uppnås vid byggande, både på kvartersmark och på allmän plats. Syftet är att 
det ska bidra till välbefinnande för människa, djur och växter genom att skapa god 
luftkvalitet och mikroklimat, god kvalitet på mark och vatten samt skapa yta för 
rekreation och lek. Grönytefaktorn är ett beräkningsverktyg där kvalitativa värden 
skapas med hjälp av en kvantitativ formel [32]. Verktyget sammanväver information 
från olika planeringsunderlag och genom att synliggöra ekosystemtjänsterna underlättar 
det dialogen mellan kommun och byggaktör om grönska på kvartersmark och allmän 
plats. Grönytefaktorn kan vara behjälplig i ambitionen att förtäta i stadsmiljö genom 
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användningen av viktiga ekosystemtjänster i form av hållbara, långsiktiga 
dagvattenlösningar samt tillräckligt med grönyta för rekreation och lek för de boende. 
Grönytefaktorn bidrar till att skapa mångfunktionella, yteffektiva och grönblå lösningar 
i stadsmiljön [33] och ger en tydlig målsättning i projekten som bidrar till att planering 
av grönska kan påbörjas tidigt i processen. Arbetssättet med grönytefaktor utformar sig 
olika hos olika kommuner utifrån dess lokala förutsättningar och behov [32]. 

4.2 Miljöarbeten 
Miljöarbete för att nå uppsatta miljömål sker på internationell nivå, Eu-nivå och 
nationell nivå. Miljöutmaningar är gränsöverskridande vilket också gör att miljöarbetet 
måste ske på alla nivåer i världen. Nedan visas en kedja över miljöarbetet kopplat till 
ekosystemtjänster (se Figur 5). 

Figur 5. Sammanfattning av målen som kommer beskrivas i avsnitten nedan. De internationella målen står med 

blå text, de nationella med svart. 

 

4.2.1 Eu och internationellt  

Vid FN:s konferens om miljö och utveckling som hölls i Rio de Janeiro år 1992, 
undertecknades en Konvention om biologisk mångfald, vilken trädde i kraft år 1993 då 
även Sverige undertecknade den. Målet för konventionen är bevarande och uthålligt 
nyttjande av biologisk mångfald samt att nyttan som kommer genom användandet av 
genetiska resurser ska fördelas rättvist [34]. Konventionen innehåller idag två protokoll, 
Cartagenaprotokollet som trädde i kraft 2003 och Nagoyaprotokollet som antogs i 
oktober 2010 och trädde i kraft 2014. Det första handlar om hur den biologiska 
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mångfalden ska skyddas från tänkbara risker som kan uppstå genom att levande 
modifierade organismer kommer ut i naturen. Det andra reglerar tillträde till genetiska 
resurser och att vinsterna som kan uppstå i samband med användandet av dem fördelas 
rättvist. Vartannat år fattas beslut gällande konventionen och protokollen på 
partsmöten där parterna är de länder som undertecknat konventionen och/eller 
protokollen, där även EU är part till de båda [35].   

4.2.2  Aichimålen  

I Japan år 2010 antogs en strategisk plan för biologisk mångfald av världens länder som 
gäller under åren 2011 - 2020. Planen innehåller fem strategiska mål och 20 delmål vilka 
kallas för Aichimålen och handlar om att förbättra situationen och minska den direkta 
påverkan för biologisk mångfald samt att öka nyttan av ekosystemtjänster för alla. 
Visionen lyder: “Senast år 2050 ska biologisk mångfald värderas, bevaras, återställas och 
nyttjas klokt på ett sätt, som upprätthåller ekosystemtjänster, bidrar till en välmående 
planet och är till väsentlig nytta för alla människor.” Målet är att världens länder ska 
leva i harmoni med naturen och planen är ett ramverk där alla länder ska bidra med det 
de kan genom att varje land sätter egna mål efter nationella förutsättningar. Avsikten 
med den strategiska planen är att vi ska kunna vidta åtgärder som är effektiva och 
skyndsamma för att motverka förlusten av biologisk mångfald så att ekosystemen år 
2020 är resilienta och kan fortsätta förse oss med dess väsentliga tjänster. Således säkras 
variationen av liv på jorden och medverkar till människans välmående och utrotning av 
fattigdom [35]. Planen sträcker sig till 2020 och arbete med utvärdering och 
framtidsscenarier pågår samtidigt som förhandlingar och förberedelsearbete för 
utformning av den kommande strategiska plan som ska beslutas hösten 2020 i Kina 
[34]. Sveriges har tre etappmål som berör ekosystemtjänster, ett av dom handlar om 
biologiska mångfald och ekosystemtjänster, vilka alla beskrivs i avsnitt 4.5. Dessa 
etappmål berörs av tre strategiska mål, A, D och E, vilka kopplar till av åtta Aichimålen.  

Strategiskt mål A: Genom att integrera frågan om biologisk mångfald i hela samhället 
hantera de bakomliggande orsakerna till förlusten av biologisk mångfald. 

▫ Aichimål 1 - Människor ska vara medvetna om värdet av den biologiska 
mångfalden och vad de kan göra för att använda och bevara den på ett hållbart 
sätt senast år 2020. 

▫ Aichimål 2 - Den biologiska mångfaldens värden ska senast år 2020 vara 
integrerade i nationella och lokala strategier och planeringsprocesser för 
utveckling och fattigdomsbekämpning samt på lämpligt sätt införlivade i 
nationella räkenskaps- och rapporteringssystem. 

▫ Aichimål 3 – Incitament, inklusive subventioner som är skadliga för biologisk 
mångfald ska senast år 2020 vara avskaffade, utfasade eller förändrade så att 
deras negativa konsekvenser minimeras eller undviks. Incitament som är 
positiva för bevarande och hållbart utnyttjande av biologisk mångfald utvecklas 
och tillämpas i enlighet med konventionen och andra relevanta internationella 
åtaganden utifrån nationella socioekonomiska förutsättningar 
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Strategiskt mål D: Nyttan av biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska öka för alla 
människor. 

▫ Aichimål 14 - År 2020 återställs och bevaras ekosystem som tillhandahåller 
väsentliga tjänster, inklusive tjänster som rör vattenförsörjning och som bidrar 
till hälsa, försörjningsmöjligheter och välbefinnande med beaktande av 
kvinnors behov, ursprungliga och lokala samhällens behov samt fattigas och 
särskilt utsattas behov. 

▫ Aichimål 15 - År 2020 har ekosystemen resiliens och den biologiska mångfalden 
betydelse för världens kol-lagring har stärkts genom bevarande och 
återställning, inklusive återställning av minst 15 procent av degraderade 
ekosystem, för att därigenom bidra till begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna och för att motverka ökenspridning. 

 

Strategiskt mål E: Förbättra genomförandet genom planering i samråd, 
kunskapsförsörjning och kapacitetsuppbyggnad.  

▫ Aichimål 18 – År 2020 är ursprungliga och lokala samhällens traditionella 
kunskap, innovationer och sedvänjor som är relevanta för bevarande hållbart 
nyttjande av biologisk mångfald och deras sedvanliga nyttjande av biologiska 
resurser, respekterande med förbehåll för nationell lagstiftning och relevanta 
internationella åtaganden och integrerade och fullt ut återspeglade i 
tillämpningen av konventionen, Under fullständigt och effektivt deltagande av 
ursprungliga och lokala samhällen på alla relevanta nivåer. 

▫ Aichimål 19 – Kunskapen, den vetenskapliga grunden och teknologier som rör 
biologisk mångfald och dess världen, funktioner, tillstånd och trender är 
förbättrad, allmänt spridd och tillämpad år 2020. Detta gäller även för 
konsekvenserna av förlorad biologisk mångfald. 

▫ Aichimål 20 - Uppbådandet av finansiella resurser från alla källor för att 
effektivt genomföra den strategiska planen för biologisk mångfald 2011–2020 
har ökat väsentligt senast år 2020, jämfört med nuvarande nivåer i enlighet med 
sammanställda och överenskomna processen i strategin för resursmobilisering. 
Detta Aichimål kommer att förändras utifrån de uppskattningar resursbehov 
som ska utvecklas och redovisas av parterna [35]. 
 

I december 2011 tog EU:s miljöministrar fram en EU-strategi för biologisk mångfald 
till 2020 med sex mål utifrån FN-planen. En betydelsefull del är framväxten av det 
europeiska ekologiska nätverket Natura 2000 som består av skyddade naturområden 
med syfte att bevara biologisk mångfald [36]. EU-strategins mål bidrar till 
genomförandet av de internationella målen för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genomförandet av 
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EU:s ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv om är pågående också av stor 
betydelse för den biologiska mångfalden i sjöar, vattendrag och hav [35]. FN antog 
Agenda 2030 i september 2015, vilken är en handlingsplan som består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling och preciseras med 169 stycken delmål. Agenda 2030 är en plan 
för människans och planetens välmående och välfärd. Målen för en hållbar utveckling 
består av tre dimensioner, den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga vilka alla 
hänger ihop och därför är lika viktiga. Det 15:e globala målet är det som närmast är 
kopplat till ekosystemtjänster och lyder: “Ekosystem och biologisk mångfald - mål 15 
är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald”. Även delmål 15.9 är 
särskilt relevant: “Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal 
förvaltning - senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens 
värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för 
fattigdomsminskning samt räkenskaper” [37]. 

 

4.2.3 Nationellt, i Sverige  
Det svenska miljömålssystemet består av generationsmålet, miljökvalitetsmålen samt 
etappmålen och beslutades av riksdagen i april 1999. Generationsmålet anger 
miljöarbetets allmänna inriktning och för att underlätta det arbetet finns miljömålen och 
etappmålen till hjälp för att göra generationsmålet mer konkret [38]. 

4.2.4 Sveriges miljömål för att nå Agendamålen 
Riksdagen beslutar Sveriges miljömål som är de nationella mål vilka bidrar i arbetet till 
att uppnå den ekologiska dimensionen av de internationella globala målen för hållbar 
utveckling som ingår i Agenda 2030. Sveriges miljömål visar vad som Sverige praktiskt 
kan göra både nationellt och internationellt för att bidra till att verkställa den ekologiska 
dimensionen, då dessa är mer preciserade gällande vilken miljökvalitet som krävs för en 
god miljö jämfört med målen i Agenda 2030. Miljömålen i Sverige gäller emellertid för 
den svenska miljön, om än miljöproblemen i Sverige bottnar sig i negativ miljöpåverkan 
både inom och utanför landets gränser. Agenda 2030 kan även ge energi, styrka och nya 
förutsättningar för att de svenska målen ska kunna uppnås [39]. Vi i Sverige har 16 
miljökvalitetsmål, ett generationsmål samt ett tjugotal aktuella etappmål. De 16 
miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 
leda till. Generationsmålet ger vägledning om de värden som måste skyddas och den 
omställning som samhället måste göra inom en generation för att kunna nå miljömålen. 
Att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta och utan att vara orsak till ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Etappmålen finns inom området begränsad klimatpåverkan som även är ett 
miljökvalitetsmål och inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar 
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stadsutveckling och luftföroreningar, vilka är delmål som skapats för att uppnå en del i 
arbetet utifrån något av de 16 miljömålen [38]. 

Med hjälp av etappmål, konkreta handlingsplaner och prioriteringar i hela samhället 
behöver de strukturer som styr miljöarbetet fortsätta att utvecklas för att Sverige ska 
kunna nå miljömålen [40]. 

4.2.5 Etappmål 

Etappmålen ersätter de tidigare så kallade delmålen i miljömålssystemet och ska hjälpa 
till i arbetet med att genomföra miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Genom åren 
har regeringen antagit cirka 30 stycken etappmål, där ett tjugotal fortfarande är aktuella. 
Etappmålen tydliggör vad Sverige kan göra och vilka insatser som bör sättas in. De är 
steg på vägen för att nå generationsmålet samt ett eller flera olika miljökvalitetsmål. 
Syftet med etappmålen och miljökvalitetsmålen är att de ska fungera som vägledning 
för allas miljöarbete, både för myndigheters, kommuners, regeringens samt övriga 
aktörers. Vi har tre stycken etappmål som direkt berör ekosystemtjänster. 2012 kom det 
första som regeringen beslutade, ett etappmål om ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald, vilket lyder: 

• “Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är 
relevant och skäligt”. 

I april 2018 beslutade regeringen om de två nya etappmålen om metod och integrering 
av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Målen lyder:  

• “Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta 
tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid 
planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter” 
 

• “En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera 
stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande 
och förvaltning i städer och tätorter” [5]  

 

En hållbar stadsutveckling 
De nya etappmålen för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer kom i 
samband med en strategi, innehållande regeringens nya politik för en hållbar 
stadsutveckling från 2017/18. Både generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen är 
beslutade av riksdagen där fem av miljökvalitetsmålen är speciellt relevanta och 
kopplade till en hållbar stadsutveckling. De fem målen är god bebyggd miljö, begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö och ett rikt växt- och djurliv. Strategin innehåller 
övergripande mål för hållbara städer och är ett steg på vägen för att uppnå miljömålen 
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men även andra nationella mål inom andra politikområden. Strategin bidrar även till att 
nå FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 där det särskilt är kopplat till mål 11 om hållbara 
städer samt EU:s urbana agenda. De två etappmålen om stadsgrönska var en del i 
strategin där de tillkom som nya etappmål i miljömålssystemet tillsammans med andra 
prioriteringar och nya insatser där tyngdpunkten låg i en miljömässigt hållbar 
stadsutveckling. De nya målen är centrala för att säkra biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i urban miljö och ska komplettera det tidigare beslutade etappmålet 
om biologisk mångfald och ekosystemtjänster från 2012. Med fokus på stadsgrönska i 
en hållbar stadsutveckling är i första hand miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö och 
ett rikt växt- och djurliv relevanta för de två nya etappmålen, som även kan kopplas till 
Agenda 2030 i delmålen 11.a, 11.b, 11.7 och 15.9. Förutom de nya etappmålen om 
stadsgrönska och ekosystemtjänster beslutade regeringen även om ett tredje mål som 
också det är viktigt för en miljömässig hållbar stadsutveckling. “Etappmål för att öka 
andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik” är inriktat på att begränsa utsläpp från 
vägtrafik i större tätorter. Målet innebär att andelen persontransporter med 
kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 % år 2025, uttryckt i 
personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik [41]. 

Utredningen har haft i uppdrag att analysera åtgärder och föreslå metoder och insatser 
för att bättre värdera ekosystemtjänster och för att förbättra kunskapsunderlaget om 
ekosystemtjänsternas värde för samhället, samt att föreslå åtgärder som leder till att 
betydelsen av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsternas värden blir allmänt 
kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden och andra beslut i samhället där 
så är relevant och skäligt. Förslagen fokuserar på två olika tidsperspektiv, dels direkta 
åtgärdsförslag för att på kort sikt öka medvetenheten och främja integrering av 
ekosystemtjänsters värde i beslutsprocesser, dels åtgärder för att mer långsiktigt främja 
en vidareutveckling av kunskapsunderlaget som grund för mer kompletta analyser av 
åtgärdsalternativ för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Befintlig kunskap 
räcker inte för att slutgiltigt bestämma vilka åtgärder som är relevanta och skäliga eller 
för att bedöma kostnadseffektiviteten. Uppdraget kan därför ses som ett steg mot 
förbättrade konsekvensanalyser som underlag för beslut om ekosystemens nyttjande 
[40].  

5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av den information som har getts vid två 
olika telefonintervjuer vilka genomförts med Boverket respektive Naturvårdsverket. 
Sammanställningen har bearbetats genom att sammanväva fråga och svar i en löpande 
text. Boverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram en utvecklad metod för 
kommuner och andra aktörer i samhället, att tillgå för att ta till vara och integrera 
stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i städer 
och tätorter. Vidare presenteras en sammanställning av det resultat som insamlats via 
enkätutskick till landets samtliga kommuner. 
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5.1 Sammanställning intervju med Boverket 
I intervjun med Boverket ställdes frågor kring regeringsuppdraget och de två nya 
etappmålen om stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer som antogs i april 
2018.  

I intervjun framkom att år 2013 kom SOU:n 2013:68 med titeln “synliggöra värdet av 
ekosystemtjänster - med förslag till åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster”. Denna resulterade i Naturvårdsverkets kommunikationsuppdrag 
om att kommunicera värdet av ekosystemtjänster. I SOU:n går att läsa att uppdraget 
innebär att analysera åtgärder, föreslå metoder och insatser gällande ekosystemtjänster, 
både på kort och lång sikt. Detta för att bättre värdera ekosystemtjänster och för att 
kunna förbättra kunskapsunderlaget om ekosystemtjänsternas värde för samhället. 
Även föreslå åtgärder som leder till att betydelsen av den biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänsternas värden blir allmänt kända vilket ska bidra till att de integreras i 
ekonomiska ställningstaganden och andra beslut i samhället där så är relevant. SOU:n 
ledde sedan fram till propositionen 2013/14:141, som i sin tur resulterade i etappmålet 
om att ”senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, 
politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt”. De två 
nya etappmålen kom 12 april 2018 och grundar sig i en skrivelse från regeringen.  

Det ena etappmålet innebär att en utvecklad metod ska tas fram i arbete med 
ekosystemtjänster och stadsgrönska. Frågan om vad som menas med just en utvecklad 
metod ställdes i intervjun där det förklarades att det troligtvis är den politiska ledningen 
som vill ta det ytterligare ett steg än om det endast skulle benämnas “en metod”. På så 
vis når det en nationell nivå. 

Boverket benämner den utvecklade metoden för vägledning eller bara metod i sitt 
arbete. Det är ett tidigare utvecklingsprojekt där det arbetats med vilket stöd plan- och 
bygglagen kan ge i arbetet med ekosystemtjänster, som har agerat arbetsunderlag i 
vidare arbete med att ta fram vägledningen. Det projektet genererade i den så kallade 
BEST-rapporten.  

Boverket har involverat flera aktörer i arbetet med vägledningen. De har fått vara 
delaktiga och varit med och lämnat åsikter i arbetet och har fungerat som en extern 
referensgrupp som gett input i vägledningen. Boverket har även anordnat konferenser 
och seminarium, bland annat hölls ett webb-seminarium förra sommaren och en 
konferens kommer att hållas i slutet av år 2019 för att kommunicera vägledningen med 
andra myndigheter. Syftet är att få ytterligare input i arbetet med att ta fram 
vägledningen.  

Den utvecklade metoden som är framtagen idag ser Boverket som ett första utkast som 
senare kommer att behöva revideras då den behöver vidareutvecklas och testas. Det 
kommer att ske under den konferens som kommer hållas i slutet av året. Boverket anser 
att de kommer ha en färdigutvecklad metod nästa år. De menar att det är viktigt att det 
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tas fram rätt underlag i rätt skede för de olika processerna, så som bygg-, planering- och 
förvaltningsprocessen då de ser olika ut. Det är omöjligt att det endast ska finnas en 
enda metod för alla de olika processerna och därför kommer den att delas upp efter 
dessa. Det är viktigt att synliggöra och kartlägga ekosystemtjänster utifrån varje process 
och applicera de olika verktygen som finns. 

I intervjun berättar Boverket att det är upp till kommunerna själva att få information 
kring vägledningen, så som att delta på konferenser och så vidare. För att underlätta för 
kommunerna har Boverket tagit fram kortfilmer som ett komplement till det som finns 
på webben samt att de tagit fram en kortskrift som skickas ut till samtliga kommuner. 
Boverket menar att det kan vara bra att även få det man ska arbeta med i handen. Även 
nyhetsbrev skickas ut till kommunerna kontinuerligt. Det finns ett stort intresse för 
ekosystemtjänster generellt hos kommunerna tycker Boverket som även menar att 
intresse finns hos politikerna eftersom det är politiskt antagna etappmål. 

Ett stöd i form av bidrag har tagits fram i en “strategi för levande städer” där 
kommunerna har möjlighet att få ekonomiskt stöd i sitt arbete med stadsgrönska och 
ekosystemtjänster. År 2018 kunde kommunerna ansöka om totalt 100 miljoner kronor, 
2019 500 miljoner kronor och år 2020 var det avsatt 500 miljoner kronor. Syftet var att 
det skulle bidra positivt för att ta tillvara och utveckla ny grönska men stödet togs bort 
i den nya budgeten som antogs hösten 2018. Det var flera kommuner som hann med 
att ansöka om detta bidrag och det beviljades för cirka 90 projekt. I rapporten 
“Uppföljning av bidrag för grönare städer” summeras alla projekt som blivit beviljat 
stöd. 

Vid frågan om det är några kommuner som behöver mer stöd och vägledning, till 
exempel mindre kommuner, svarade Boverket att det är många faktorer som spelar in 
men att de kommuner som saknar exempelvis universitet kan ha en avsaknad av 
kompetens och därmed kan behöva mer hjälp gällande alla planeringsfrågor. Mer än 
hälften av alla kommuner har en avsaknad av landskapsarkitekter till exempel. Olika 
kommuner har olika förutsättningar vilket medför att Boverket vill ta fram indikatorer 
för att på så vis få fram ett bättre underlag att arbeta med. Detta arbete har påbörjats 
men är kostsamt och det finns inga extra resurser för att fortsätta ta fram detta underlag. 
Då det är en kostnadsfråga ses det därför efter lösningar på finansiering genom att 
samarbeta med andra myndigheter och när det är löst kan arbetet fortskrida. Målet är 
att underlaget ska vara färdigt senast år 2025 men det tas redan nu fram mätvärden för 
att se hur arbetet med ekosystemtjänster fortskrider. 
 
Boverket menar att det är svårt att få lagstöd vid anläggning av ny grönska. Det kan 
hanteras och skrivas in i detaljplan men har då inget stöd i lag. Det är även svårt att 
tillämpa plan- och bygglagen i det sammanhanget och det är nästintill omöjligt att få 
lagstöd därigenom vid ny grönska. Det kan justeras genom civilrättsliga avtal så som 
markanvisningsavtal mellan kommun och exploatör. Problem kan dock uppstå den 
dagen exploatören säljer vidare till exempelvis en bostadsrättsförening då det som 
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avtalats inte följer med vidare. Boverket har uppmärksammat detta problem och 
förmedlat det vidare till regeringen med förhoppning om att problemet ses över. 
Inspiration i arbetet med ekosystemtjänster har hämtats internationellt, främst från 
andra EU-länder. Boverket har tittat mycket på “Green infrastructure”, naturbaserade 
lösningar vilka ger ekosystemtjänster. De har även tittat på “Nature-based solution”, 
vilket inte handlar så mycket om ekosystemtjänster utan mer om olika mål så som social 
sammanhållning, grön tillväxt och så vidare. Enligt Boverket har Sverige gått all in med 
begreppet ekosystemtjänster och menar på att det är viktigt att knyta an 
ekosystemtjänster till det system som finns idag så att det blir hanterbart och 
implementeras med de verktyg som används i dagens system. Det är därför viktigt att 
koppla dagens arbete med översiktsplaner och detaljplaner med ekosystemtjänster och 
fundera över hur det ska användas i praktiken med det regelverk vi har idag. Det är 
viktigt att arbetet med ekosystemtjänster inte blir en egen del vid sidan om utan att det 
förs in i arbetet direkt. Boverket har även tittat på en internationell nivå vad gäller 
metodik och retorik, hur man pratar om ekosystemtjänster, vilka begrepp som används 
för att kommunicera ekosystemtjänster och även kring vilka verktyg som kan användas 
samt goda råd. Arbetet med ekosystemtjänster behöver brytas ner så att det blir mer 
användbart för exempelvis en handläggare och en svensk politiker.  

Vid frågan om vem som har huvudansvaret för att de två nya etappmålen genomförs 
blir svaret att det inte finns något direkt utpekat ansvar utan tanken är att alla ska jobba 
med dem. De är antagna av riksdagen men det är myndigheter som har ett extra ansvar 
för att verka så att alla nationella mål ska uppfyllas. Boverket har ansvar för uppföljning 
samt att ta fram en vägledning (utvecklad metod). Det ena etappmålet är skrivet att det 
är en majoritet av kommunerna som ska ta tillvara och integrera stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer vilket gör att ett visst ansvar automatiskt läggs på 
kommunerna. 

Det är även på kommunerna som uppföljning kring etappmålen sker. En miljöenkät 
skickas ut var tredje till var fjärde år och en sådan skickades ut till kommunerna förra 
året. Enkäterna mäter endast hur och om kommunerna arbetar med ekosystemtjänster 
och säger inget om kvalitén på arbetet.  

Boverket menar på att det är ett flertal kommuner som ligger i framkant i arbetet med 
ekosystemtjänster i sin planering och ger Göteborg och Upplands-Väsby som goda 
exempel. Göteborgs kommun jobbar jättebra med ekosystemtjänster och använder sig 
av grönytefaktor och olika kompensationsverktyg. Upplands-Väsby har arbetat med att 
kartlägga alla ekosystemtjänster i kommunen som de arbetar vidare med vid byggande 
ihop med exploatör. 
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5.1.1 Resultatanalys 
Att förstå innebörden av vad som menas med de två nya etappmålen innefattar att 
förstå definitionen av en “utvecklad metod”. Vad innebär egentligen en utvecklad 
metod? För att kunna nå etappmålen är en förutsättning att förstå exakt vad som menas 
med dem för att förstå innebörden av vilket arbete som förväntas. 

Enligt ett utdrag ur skrivelsen från regeringsuppdraget om de två nya etappmålen står 
följande: 

“Boverket och Naturvårdsverket har tidigare tagit fram ett antal rapporter inom dessa områden. 
Därutöver arbetar länsstyrelserna för närvarande fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur 
där ekosystemtjänster och tätortsnära natur är viktiga delar. Erfarenheterna bör tas tillvara för att ta 
fram en utvecklad metod för kommuner att använda för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid arbetet med översiktsplaner och detaljplaner samt vid byggande 
och förvaltning i städer och tätorter.”   
 

Det kan tolkas som att utifrån de tidigare erfarenheterna som erhållits genom de 
framtagna rapporterna, vill man nu ta det ytterligare en nivå och göra metoden mer 
avancerad och till för alla. Detta för att teorin ska kunna omvandlas till praktiskt arbete.  

BEST-rapporten, som nämns i intervjun betyder “Boverket och ekosystemtjänsterna”. 
Rapporten är ett resultat av det projekt där det utretts hur ekosystemtjänster kan 
användas i planprocessen i syfte att de ska få en starkare ställning inom 
samhällsplanering och i förlängningen bidra till ett mer hållbart markanvändande. Målet 
med projektet var att undersöka vilka möjligheter som finns för att lösa de problem 
som eventuellt förekommer inom ramarna för plan- och bygglagen. Det kan anses 
grundläggande att stärka ekosystemtjänsternas ställning för att möjliggöra en hantering 
av dessa i kommunernas planering, för att de inte ska stanna i planeringsfasen utan även 
nå plangenomförandefasen. Målet i projektet var även att påbörja en diskussion om 
olika behov av anpassningar i lagstiftningen för att framkalla en utveckling av dessa 
frågor. Samt genom att sprida resultatet bidra till att främja en mer enhetlig och effektiv 
tillämpning av plan- och bygglagen när det gäller frågor om ekosystemtjänster [40]. Ju 
mer dessa frågor lyfts och diskuteras kommer idéer om lösningar och förändringar 
uppstå för att ta tillvara, utveckla och integrera ekosystemtjänster. 

Boverket har involverat flera aktörer i arbetet med vägledningen. Att flera arbetar aktivt 
med frågorna bidrar till att kunskap om ekosystemtjänster får en bredare spridning. Det 
är även viktigt att informationen fortplantas internt för att inte enbart en inom 
exempelvis kommunen besitter kunskap inom ämnet, den behöver nå ut till alla i 
planeringskedjan.  

Det kan anses betungande att lägga ansvaret hos kommunerna att själva söka 
information för att nå målet om att integrera och ta tillvara stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning. Boverket har tagit fram 
material som finns tillgängligt via deras hemsida, de erbjuder webb-seminarium som 
kan underlätta då det inte kräver varken förflyttning eller restid och kan nyttjas av flera 
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på kommunen samtidigt. De skickar ut kortskrifter och nyhetsbrev samt erbjuder 
konferenser, seminarier och workshops. Det finns ett stort omfång av information att 
tillgå som behandlar ämnet ekosystemtjänster. Det torde således inte bero på 
informationsbrist att kunskapsnivån och arbetet på kommunerna inte kommit längre.  
Inställning och ambitionsnivå hos såväl tjänsteman som hos högre ledning kan inverka. 

Ett stöd i form av bidrag har tagits fram i en “strategi för levande städer” där 
kommunerna hade möjlighet att få ekonomiskt stöd i sitt arbete med stadsgrönska och 
ekosystemtjänster. Syftet var att det skulle bidra positivt för att ta tillvara och utveckla 
ny grönska men stödet togs bort i den nya budgeten som antogs hösten 2018. Det kan 
därmed anses vara en tydlig intressekonflikt kring dessa frågor inom den politiska 
ledningen vilket kan generera förluster på andra håll då ekosystemtjänster är med och 
kan främja många samhällsekonomiska vinster.  

Det är svårt att få lagstöd vid anläggning av ny grönska vilket bekräftas i intervjun. Den 
kan hanteras och skrivas in i detaljplanen men har då inget stöd i lag. Det är även svårt 
att tillämpa plan- och bygglagen i sammanhanget och det är nästintill omöjligt att få 
lagstöd därigenom vid ny grönska vilket försvårar arbetet för kommunen. Det kan 
regleras genom civilrättsliga avtal mellan exempelvis kommun och exploatör, men då 
anses som särkrav enligt plan- och bygglagen. Ytterligare svårigheter kan uppstå den 
dagen exploatören säljer marken vidare då det som avtalats inte förs vidare till nya 
köparen. Teoretiskt sett kan den nya köparen ta bort den fina blomsterängen för att 
istället asfaltera hela ytan. Dessa problem har Boverket uppmärksammat och förmedlat 
vidare till regeringen med en förhoppning om att det ses över och får en lösning.  

5.2 Sammanställning intervju med Naturvårdsverket 
I intervjun med Naturvårdverket ställdes liknande frågor som till Boverket, gällande 
deras arbete med de två nya etappmålen om stadsgrönska och ekosystemtjänster i 
urbana miljöer som antogs i april 2018. 
 
Vid frågan om vad som sker när de fått ett sådant här uppdrag förklarar 
Naturvårdsverket att gällande de två nya etappmålen var det specifikt Boverket som 
genom en skrivelse från miljö- och energidepartementet, fick uppdraget att ta fram en 
utvecklad metod gällande det ena etappmålet om “metod för stadsgrönska och 
ekossystemtjänster i urbana miljöer”. Där kommunerna och andra aktörer senast 2020 
ska ha tillgång till en sådan. Vid boverkets genomförande skulle de samarbeta med 
Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter. Det är vanligt att genomförande av 
regeringsuppdrag ska göras i någon form av samarbete med andra myndigheter. 
Informationen och innehållet i skrivelsen berör och angränsar andra myndigheter, som 
samtidigt även de får en kopia av uppdragsskrivelsen för kännedom där de får veta att 
boverket i det här fallet fått ett sådant uppdrag. Generellt sett för 
Naturvårdsvårdsverket och boverket kontinuerligt en dialog och informerar varandra 
om vad som händer och är på gång rörande ekosystemtjänster eftersom de arbetat flera 
år tillsammans i sådana här frågor. 
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Om Naturvårdsverket får ett uppdrag till sig, tillsätts generellt sett en projektledare som 
bildar en arbets- / projektgrupp som ansvarar för att leverera i tid, förankra arbetet och 
lägga upp hur arbetet ska ske, med vilken tidplan med mera. Vissa uppdrag kräver 
mycket samarbete med många andra myndigheter medan andra kan ske mer internt. 
När Naturvårdsverket får ett regeringsuppdrag som ska ske i samverkan med andra 
myndigheter kan diskussion ske med berörda myndigheter hur samverkan eller 
samarbetet ska ske. Denna diskussion kan där det är relevant även föras med andra 
berörda myndigheter än sådana som uttryckligen pekats ut i uppdrag. När de nya 
etappmålen och regeringsuppdraget beslutades i april 2018 var Boverket redan igång 
med att ta fram en vägledning om ekosystemtjänster och det fanns en informationsskrift 
publicerad. För vägledningsarbetet hade Boverket redan skapat en referensgrupp med 
Naturvårdsverket, olika kommuner och myndigheter samt andra organisationer med 
experter i ämnet. I gruppen bollades upplägg, synpunkter gavs på utkast och stöttning 
skedde under vägledningens framtagande. Man försökte knyta till sig personer som har 
kunskap inom området och med erfarenheter som är värdefulla att ha med sig när en 
sån här vägledning utformas. 
 
År 2012 hade Naturvårdsverket fått ett uppdrag om att kommunicera värdet av 
ekosystemtjänster där de samverkade och arbetade tillsammans med Boverket och flera 
andra myndigheter. Under uppdraget valde ingående myndigheter ut processer där det 
var särskilt relevant och/eller där det var möjligt att börja testa att använda ett 
ekosystemtjänstperspektiv. Etappmålet fanns också sedan tidigare om att ”senast 2018 
ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt 
kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska överväganden och 
andra beslut i samhället där så är relevanta skäligt”. Det gäller sedermera alla beslut och 
processer i samhället och är väldigt relevant där det är fråga om beslut som rör 
markanvändningen. 
 
Det uppdrag som 2018 tilldelades Boverket om att ta fram en utvecklad metod 
levererades genom den vägledning och metod om ekosystemtjänster som finns på 
kunskapsbanken på Boverkets hemsida och det redan pågående arbetet fortsatte genom 
att denna fördjupades. De två nya etappmålen som kom fick en annorlunda riktning 
jämfört med det breda etappmålet från 2018 om biologisk mångfald och 
ekosystemtjänsters värden då de nya gällde i urbana miljöer. Den vägledning som 
Boverket har tagit fram täcker dock även översiktsplanering och är därmed 
kommuntäckande, det vill säga inte bara inriktad på urbana miljöer. Om Boverket inte 
hade startat arbetet innan regeringsuppdraget kom med de två etappmålen hade 
möjligen arbetet avgränsats på annat sätt. Boverket har slutlevererat uppdraget till 
regeringen i mars 2019 med förslag till principer för hur etappmålen ska kunna följas 
upp. 
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Själva regeringsuppdraget är avslutat i och med slutleveransen till regeringen men 
etappmålen finns kvar tillsammans med övriga etappmål samt miljömålen. 
Naturvårdsverket arbetar tillsammans med boverket men även med andra myndigheter 
med ett kontinuerligt arbete för att miljökvalitetsmålen ska uppnås. När det gäller 
ekosystemtjänster har Naturvårdsverket en liten arbetsgrupp som arbetar med 
kommunikation om ekosystemtjänster. Vi arbetar i den mycket som en fortsättning på 
det arbete som gjordes under regeringsuppdraget. Det tidigare etappmålet om att 
“ekosystemtjänster ska vara allmänt känt senast 2018” är inte uppnått vilket gör att det 
finns behov av att sprida kunskaper brett i samhället. Arbetet med kommunikation 
bedrivs från och med 2018 genom en så kallad miljömålsrådsåtgärd tillsammans med 
andra myndigheter. Miljömålsrådet är en grupp som består av representanter från 
miljömålsmyndigheter vilka tillsammans väljer ut ett antal åtgärder varje år och 
bestämmer att det här vill vi både tillsammans och enskilt arbeta särskilt med för att 
uppnå miljökvalitetsmålen. Arbetet för att nå etappmålen är inte klart och en del för att 
nå dessa är att kännedomen om den vägledning och metod som finns på boverket ska 
öka och att man ska hitta ett sätt ute på kommunerna att integrera ekosystem i sina 
planer och beslut angående markanvändningen. Naturvårdsverket försöker skapa 
arenor för att prata om de nya etappmålen. Det finns sedan kommunikations-
regeringsuppdraget ett nätverk för ekosystemtjänster där en del kommuner ingår. Nu i 
maj sker en sådan nätverksträff där Boverket är inbjudna att berätta om sin vägledning. 
Under våren har Naturvårdsverket och Boverket haft ett Skype-möte där boverket var 
inbjudna att prata om nya ikoner för ekosystemtjänster som är en del av det nya 
vägledningspaketet. Naturvårdsverket försöker också hjälpa till att kommunicera ut den 
nya vägledningen.  
 
Naturvårdsverket arbetar även med andra skärningar av frågor vilka också behandlar 
ämnet ekosystemtjänster, som exempelvis skydd av natur och vägledning kring det 
vilket knyter an till stora delar av ekosystemtjänstperspektivet. De arbetar med grön 
infrastruktur som inrymmer biologisk mångfald och ekosystemtjänster. På många sätt 
kommer Naturvårdsverkets arbete in på ämnet ekosystemtjänster vilket sker i 
samverkan med Boverket där det är relevant och lika så med andra myndigheter där det 
är relevant. Naturvårdsverket vill så långt möjligt vara likstämmiga med andra 
myndigheter i det de vägleder kring för att hjälpas åt och bidra till att miljökvalitetsmålen 
brett nås. 
 
Länsstyrelsen har en viktig roll i fysisk planering som har betydelse för de två nya 
etappmålen, att när kommunerna ska arbeta med att integrera och ta tillvara på 
ekosystemtjänster är det viktigt att de får stöd i exempelvis sina samrådsprocesser från 
Länsstyrelsen. Naturvårdsverket arbetar tillsammans med länsstyrelsen för att vägleda 
och öka kunskaperna hos länsstyrelserna så att de sedan ska kunna svara på 
kommunernas frågor och vara i fas när kommunerna är redo. Vissa kommuner har 
kommit långt och andra inte, det är en stor spridning i hur de jobbar och vilka 
möjligheter som finns. 
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Vid frågan om de ser skillnad på mindre och större kommuner gällande arbete med 
ekossystemtjänster berättar Naturvårdsverket att skillnaden hos kommunerna inte 
behöver vara kopplad till storlek utan kan vara andra saker som vilken handläggare det 
gäller, vilka personer som arbetar med frågorna med vilken kompetens de har och vilket 
politiskt stöd som finns. Det beror inte av storlek direkt men på en stor kommun kanske 
det alltid finns en särskild ekologisk kompetens någonstans i organisationen vilket inte 
kanske är fallet på alla små kommuner. På de mindre kanske det istället finns en bred 
miljögeneralist som måste hantera många olika frågor så som vatten, buller, friluftsliv 
och trafikfrågor. 
 
Vid frågan om de ser att någon kommun ligger i framkant i arbetet, förklarar 
Naturvårdsverket att Boverket valde några kommuner till sin referensgrupp när det 
gäller Ekosystemtjänster där exempelvis Stockholm och Lomma kommun ingår. 
Stockholm var väldigt involverade i projektet “c/o city” i Norra djurgårdsstaden. Där 
arbetades det mycket med just ekosystemtjänster. Information och arbete måste nu ut 
i hela organisationen och anpassas så det fungerar överallt. 
 
De kommuner som hör av sig för hjälp eller vägledning av ekossystemtjänster försöker 
Naturvårdsverket involvera i det tidigare nämnda nätverket som Naturvårdsverket 
driver där nu ett par kommuner ingår. Inställningen hos kommunerna och andra 
myndigheter beror mycket på vem personen är på myndigheten eller kommunen. 
Begreppet ekosystemtjänster kan vara ett perspektiv som känns krångligt men när man 
skrapar lite på ytan och börjar förstå vad det handlar om kan det mer landa i att de säger 
“ja men det här jobbar vi redan med jättemycket”. Där behövs en fundering kring om 
man jobbar med hela bredden av ekossystemtjänster eller om det bara är vissa som de 
arbetar med och gynnar medan andra glöms bort. Det kan vara så att det upplevs som 
ett krångligt begrepp om man inte är naturvetare i grunden. Det är många begrepp i 
ämnet som är med och snurrar där det kan vara svårt att skilja dom åt. Vad menas med 
grön infrastruktur? vad menas med ekosystemtjänster? vad menas med naturbaserade 
lösningar? biologisk mångfald? biodiversitet? De kan säga “vad är skillnaden, vi försöker 
jobba med hållbarhet, men nu säger du det här, gör jag då det som du frågar efter?”  
 
Naturvårdsverket sitter med i kommittéer internationellt och försöker där fånga in 
bland annat rapporter som kommer för att sprida dem nationellt. De håller sig i och 
med det uppdaterade för att kunna erbjuda inspiration brett i nätverket till 
kommunerna. Gällande kommunernas genomförande för att nå målet 2025 genom 
tillgången till Boverkets metod, ligger förhoppningen i att kommunerna har ett stöd för 
att själva hitta ett arbetssätt att kroka i. Kommunerna står för utmaningar som ser 
väldigt olika ut. Det händer saker i vår omvärld med ett förändrat klimat och 
extremväder vilket kan göra att medvetenheten att ta tillvara naturbaserade lösningar 
ökar, lösningar med naturen som funktion som exempelvis vattenreglering i landskapet. 
Fenomen gällande översvämningar eller torka kan göra att det söks efter alla möjliga 
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lösningar för att komma till rätta med framtida utmaningar och akuta problem. Detta 
kan hjälpa till att vi människor faktiskt förstår att ta tillvara på naturens funktioner, för 
att skapa mer stabila samhällen. Omvärldssaker som ökar medvetenheten och att man 
lyssnar på det örat är viktigt och det finns en förhoppning att informationen även ska 
leda till rätt handling. 
 
Vid frågan hur de tänker kring grönska vid förtätning, om det kompletteras och 
kompenseras tillräckligt i dagsläget på kommunerna, så svarar Naturvårdsverket att man 
kan göra mer och att det behöver göras mer. Om vi ser på miljökvalitetsmålen generellt 
och utarmningen av biologisk mångfald så behövs det göras mycket mer. Exempelvis 
gällande folkhälsomålen och friluftslivmålen med tätortsnära natur behöver arbetet 
steppas upp med och ta tillvara och utveckla grönstrukturer utifrån landskapet samt 
inne i städerna. Både med tanke kring vår hälsa och biologisk mångfald, där det i 
dagsläget inte är tillräckligt. 
 
När kommuner ska göra förändrad markanvändning eller förändrad skötsel i städerna, 
behövs det göras ordentliga bedömningar om vad konsekvenserna blir av den 
förändring som planeras. Detta gör att man i förväg kan förstå vilka konsekvenser som 
kan förväntas så att arbetet kan anpassas inom en detaljplan el vid skötsel så att 
exempelvis planen så långt som möjligt utformas så den bidrar till hållbar utveckling 
och att mål nås, att det inte ska uppstå en försämring. När kunskapen väl finns behöver 
den också vara med och beaktas när beslut fattas. Det räcker inte med fina 
beslutsunderlag utan man behöver ta dem till sig och göra kloka avvägningar mellan 
olika mål som behöver nås i samhället. Det behövs en förståelse för att ekosystem är 
helt livsnödvändiga för våra samhällen. Denna förståelse måste finnas hos alla 
samhällets beslutsfattare. 
 
Vid frågan om de känner att de får stöd i sitt arbete i miljöfrågan uppifrån/från 
regeringen ekonomiskt, berättar de att förra regeringen beslutade om “strategin för 
levande städer” och presenterade den med de två nya etappmålen som avgränsades till 
ekosystemtjänster i urbana miljöer. Där fanns det ett väldigt stöd och ett driv - två av 
de nya etappmålen handlade om ekosystemtjänster. Tillsammans med de två nya 
etappmålen fanns också ett tredje etappmål för en hållbar stadsutveckling som lyder 
“transport och effektivitet i städerna”. Bidraget för levande städer som har funnits, 
drogs ned i och med den förändrade budgeten på riksnivå som lades i höstas. Stöd för 
mycket skydd av natur och för miljöfrågor samt gröna frågor drogs kraftigt ner. Med 
ny regering sen dess och med vårändringsbudgeten ändras det sannolikt tillbaka till viss 
del. Riksdagen har antagit strategin för levande städer så strategin ligger kvar. Det finns 
fortfarande ett stöd för att bygga boendemiljöer som är hälsosamma och där naturen 
tas tillvara men inom politiken kan många andra prioriteringar väga tyngre ibland också. 
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Vid frågan kring etappmålet “en majoritet av kommunerna ska 2025 ta tillvara och 
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster”, om det är upp till kommunerna, att det 
är deras ansvar så förklarar Naturvårdsverket att etappmålet är formulerat så att det 
träffar kommunerna, det är där själva action ska ske. Samtidigt är det flera andra aktörer 
i samhället som kan bidra till att det sker eller motverka att det sker. Till stor del kan 
privata företag som jobbar, bygger och projekterar miljöerna bidra till målet. 
Myndigheter såsom länsstyrelser och andra nationella myndigheter, vilka vägleder kan 
bidra till det. Det är inte bara kommunerna som bär ansvaret utan det måste vara fler 
tillsammans och kunskaper måste öka så att vi alla kan hjälpas åt. Det kommer dock 
sannolikt att mätas på kommunnivå, hur många kommuner som gör si eller så. 
Uppföljning sker inte bara på målens slutår utan även dessförinnan för att se om målen 
verkar kunna nås. 

5.2.1 Resultatanalys 
 
Att myndigheter är delaktiga och samarbetar med varandra i arbetet med att uppnå 
gemensamma mål kan ses som fördelaktigt för att nyttja alla kunskaper och erfarenheter 
som finns. Där knyter de också till sig experter i ämnet utifrån vilket sammantaget torde 
ge ett bättre slutresultat.  
 
I intervjun berättar Naturvårdsverket följande: 
 
“År 2012 hade Naturvårdsverket fått ett uppdrag om att kommunicera värdet av ekosystemtjänster 
där de samverkade och arbetade tillsammans med Boverket och flera andra myndigheter”  
 
“Det tidigare etappmålet om att “ekosystemtjänster ska vara allmänt känt senast 2018” är inte 
uppnått vilket gör att det finns behov av att sprida kunskaper brett i samhället” 
 
Det går att läsa i “Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018” att etappmålet 
inte är uppnått och bedöms heller inte kunna nås inom utsatt tid. Etappmålet som lyder: 
“Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster 
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska 
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.” beslutades av 
regeringen 2012. Trots att det misslyckats med att kommunicera ut innebörden av första 
uppdraget, vilket även bekräftas av enkätsvaren från kommunerna, så antas ändå nya 
etappmål med tillhörande uppdrag. De nya målen från 2018 kan anses vara mer 
avancerade då de ska implementeras i planering, byggande och förvaltning. Det första 
etappmålet från 2012 behöver lösas och nås i större utsträckning innan de nya målen 
påbörjas, eftersom grunden till dem ligger i att veta vad ekosystemtjänster innebär [43]. 
 
Det nya etappmålet är formulerat så att det träffar kommunerna, att det är där som 
själva action ska ske. Samtidigt är det flera andra aktörer i samhället som kan bidra till 
att målet genomförs eller motverka att det sker. Till stor del kan även privata företag 
som jobbar, bygger och projekterar miljöerna bidra till målet samt myndigheter såsom 
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länsstyrelser och andra nationella myndigheter som vägleder. Rimligtvis borde alla 
aktörer i samhället som är med i processen att planera, bygga eller förvalta bör ha 
kunskap inom ämnet ekosystemtjänster och ett ansvar, vilket inte bara innebär 
kommunerna utan även alla olika aktörer, små som stora, som är delaktiga någonstans 
i processkedjan.  
 
Naturvårdverket menar att det behöver göras mer när det gäller utarmningen av 
biologisk mångfald och miljökvalitetsmålen generellt. Att när det exempelvis gäller 
folkhälsomålen och friluftsmålen med tätortsnära natur så behöver arbetet tas ett steg 
längre för att ta tillvara och utveckla grönstrukturer både utifrån landskapet samt inne i 
städerna. Det kan konstateras avslutningsvis att grönska och ekosystemtjänster inte bara 
rör etappmålen utan även kan kopplas till andra mål så som folkhälsomål och 
friluftsmål. Allt detta påverkar vår hälsa och den biologiska mångfalden vilket behöver 
tas mer på allvar och inte bara konstatera att det inte görs tillräckligt. 
 
Boverket och Naturvårdsverket är myndigheter som i det stora hela arbetar med olika 
frågor; Boverket med samhällsplanering, byggande och boende och Naturvårdsverket 
med arbete om miljön för att miljömålen ska uppnås. I intervjuerna framgår det att de 
är eniga i hur man arbetar i frågan om ekosystemtjänster, att de samverkar mycket med 
varandra i frågor som berör båda parter vilket de gjort en längre tid. Båda arbetar med 
att ta tillvara på den kunskap som insatta personer i ämnet besitter samt tar hjälp av 
andra aktörer och myndigheter i arbetet med att värna om miljö och det naturliga 
ekosystemet. Det framgår att både Boverket och Naturvårdverket strävar mot samma 
mål, att en hållbar utveckling berör grönska och ekosystemtjänster vilket är en del i de 
bådas myndigheternas arbete. Myndigheterna kan tyckas ha skilda intressen som kan 
tolkas gå åt deras motsatta håll, den ena åt byggande och den andra åt natur. Båda värnar 
om ekosystemtjänster då det är en hållbar utveckling vid byggande, precis som det är 
hållbart för naturen. 

5.3  Resultat av enkät till kommuner 
Enkäten som togs fram skickades ut till landets samtliga kommuner. Det var 85 av totalt 
290 kommuner som besvarande enkäten, vilken fanns tillgänglig att besvaras under en 
vecka.  
 
Den är uppdelad i tre delar, i första delen ställs frågor om begreppet ekosystemtjänster 
och om/hur kommunerna implementerar dessa i sin planering. Den andra delen 
behandlar de två nya etappmålen och kommunernas kännedom och arbete kring dessa. 
I den tredje och sista delen ställs frågor om hantering av natur grönska vid exploatering. 
Om grönytefaktor används, om och hur kompensation och komplettering genomförs 
samt om uppföljning av detta sker.  
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Nedan presenteras en sammanställning av enkätsvaren från kommunerna. Det finns en 
mer omfattande sammanställning att se i bilaga A. Enkäten som skickades ut går även 
att se i sin helhet i bilaga B. 
 
Sammanställning enkätsvar 
I enkätens inledning ställdes frågan hur väl kommunen känner till begreppet 
ekosystemtjänster. Ungefär en tredje del av kommunerna som besvarade enkäten valde 
“väldigt mycket” där svarsalternativet hade förtydligats med “vet precis vad det innebär 
och har kunskap kring det.” Hälften av kommunerna valde “ganska mycket” där det 
förtydligats med “vet vad det innebär men behöver lära mig mer”. Det var  
2,4 % som aldrig eller knappt har hört talas om begreppet tidigare samt 12 % som valde 
att de vet “lite grann” och som förtydligats med “har hört det förut men visste inte vad 
det innebar” 
 
Enkäten visade att 77% av de svarande kommunerna ansåg att de fått information 
gällande ekosystemtjänster inom arbetet, medan de resterande 23% inte ansåg sig ha 
fått det.  
 

 
Figur 6. Hur och från vem har du fått information gällande ekosystemtjänster? 
 
En följdfråga ställdes till de som svarade “ja”, om hur och från vem de fått 
informationen ifrån. En stor del svarade att de fått den genom en kollega/kollegor 
och/eller via föreläsningar, seminarier, workshops samt konferenser. Andra 
informationskällor som nämndes i mindre utsträckning var Länsstyrelsen, i arbete med 
planer, från nätet, Boverket samt Naturvårdsverket (se Figur 6). 
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Figur 7. I vilket arbete med planering tas ekosystemtjänster med? 
 
I en flervalsfråga, där fler än ett svarsalternativ kunde väljas, tillfrågades kommunerna 
om i vilket/vilka arbeten med planering som ekosystemtjänster tas med. 
Översiktsplanering valdes av 72,3% av de totalt svarande kommunerna, och 
övervägande antal kommuner hade på något sätt med det i sin detaljplanering (se 
Figur 7). 
 
I förhållande till det valda svarsalternativet på frågan i vilket planering som hanterar 
ekosystemtjänster ställdes en öppen fråga om “på vilket sätt samt hur mycket” 
kommunerna arbetar med det. En kommun svarar att det än så länge endast finns med 
som en textrad i översiktsplaneringen. En annan svarar att de bli belysta i samtliga 
detaljplaner där det är möjligt, men kanske inte under begreppet ekosystemtjänster. Och 
att ekosystemtjänster är nyttan för människor, detaljplanerna måste hantera naturvärden 
på ett bredare sätt som inte bara utgår från människan utan även för djur och natur.  
 
Generellt sett anser kommunerna att det är viktigt att arbeta och ha med 
ekosystemtjänster i sin planering då inte någon kommun svarade “inte alls viktigt”. 
Alternativen var uppdelade i “mycket viktigt”, “viktigt” samt “ganska viktigt” där 
fördelningen blev 31%, 44% samt 25%. 
 
Flertalet kommuner såg hinder och svårigheter när det gäller ekosystemtjänster i 
samband med planering och genomförande av planer. Många ansåg att lagstiftningen 
inte ger möjligheter till implementering av ekosystemtjänster och att det inte finns ett 
tydligt lagstöd. Dessutom kan från enkäten utläsas att prioriteringar av andra frågor och 
intressen är högre än ekosystemtjänster. Kommunen kan även ha olika interna 
prioriteringar och målbilder som exempelvis mellan planavdelning och 
exploateringsavdelning, men även olika intressen inom politiken. Ekosystemtjänster ses 
även vara en svårighet då det blir “en sak till” att hantera i en redan komplex 
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planprocess. Avsaknaden av kunskap och engagemang hos tjänstemän ses som ett 
hinder och ekonomin, då det ofta är en aspekt som skapar problem. 

Vid frågan om vilka möjligheter och fördelar som upplevs finnas när det gäller 
ekosystemtjänster i samband med planering och genomförandet av planer blev svaren 
olika men till stor del positiva. Många kommuner ser fördelar med ekosystemtjänster 
vad gäller både ekologisk och social hållbarhet i samband med fysisk planering. En 
kommun svarar att fördelen framför allt ses när det kommer till att försöka anpassa 
samhället till det förändrade klimat som ses. Naturinslag i bebyggd miljö hjälper till att 
ta hand om vatten och skydda mot värme men att det dagsläget är svårt att använda sig 
av det i en detaljplan och därmed får skötas utanför det. Arbete med ekosystemtjänster 
kan leda till mer attraktiva boendemiljöer och att det således blir lättare att genomföra 
en detaljplan, men att det dock är svårt att få exploatörer att se fördelarna. Miljömässiga 
fördelar som även är kopplade till social hållbarhet med trivsamma miljöer att vistas i. 
En kommun nämner att det har att göra med en hållbar planering i form av att klara av 
att möta klimatförändringarna och att det där är bra med en samordningsfunktion 
mellan t ex miljöavdelningen, VA och bygglov. Det beskrivs att politiken behöver bli 
mer påläst i frågan för att förstå vikten av samspelet mellan natur, exploatering och 
människor. En kommun skriver: 

“Jag tänker mig att ett smart planerat samhälle som är planerat utifrån ekosystemtjänster kommer att 
ge vinster såväl ekologiskt, som ekonomiskt och socialt.” 

 

Figur 8. Har du kännedom kring de två nya etappmålen? 

 

I enkätens andra del som behandlar frågor om de två nya etappmålen gällande 
stadsgrönska och ekosystemtjänster ställdes frågan om kommunerna har kännedom 
kring dessa. Resultatet visade att 30% av kommunerna känner till målen och 70% som 
inte känner till dem (se Figur 8). 



Implementering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer – från start till mål 
 

 35 

 

Till de som svarat att de känner till etappmålen ställdes frågan varifrån de fått 
informationen, vilket visas nedan (se Figur 9). 

 

Figur 9. Vid kännedom om etappmålen, hur fick du kännedom om dessa? 

 

Vid frågan om de anser sig ha “tillgång till en utvecklad metod” som syftar till det ena 
etappmålet svarade 79% att de inte anser sig ha tillgång till en sådan och 21 % att de 
har det. 

Det är en marginell skillnad på antalet kommuner som anser sig känna till Boverkets 
framtagna vägledning vilken lyder: “Ekosystemtjänster i den byggda miljön -vägledning 
och metod”. 52% svarade att de känner till den medan 48% inte gör det. 

Till de 52% som svarade att de känner till den, ställdes följdfrågan hur de använder sig 
av vägledningen, hur ofta de använder den, vad de anser om den samt om de anser sig 
ha nytta av vägledningen. Övergripande blev svaren att de har kännedom kring 
vägledningen men att de inte ännu hunnit påbörja ett arbete utifrån den. 
 
“Vägledningen kan behöva anpassas något utifrån kommunens särskilda förutsättningar/behov. För 
den som har kunskap om ekosystemtjänster är vägledningen användbar. Däremot tror jag att den kan 
kännas för omfattande för den som inte är tillräckligt insatt” 

 
Arbetsprocessen hos kommunerna för att nå etappmålet om att “integrera stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i urbana miljöer” anges som olika. Några har en arbetsprocess 
att arbeta efter som ter sig olika hos respektive kommun. Andra har inte någon och där 
ansvaret om integrering av ekosystemtjänster i projekt och planer till stor del läggs på 
varje handläggare eller projektledare. Det framgick i enkäten att en kommun inte ansåg 
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sig ha något problem med stadsgrönska och därför inte behöver någon arbetsprocess 
att utgå från. 

Även det praktiska arbetet med hur kommunerna går tillväga för att integrera 
stadsgrönska ser olika ut mellan kommunerna. En gemensam nämnare är att flera 
kommuner märker ut de värdefulla träd som finns, för att dessa ska ersättas och/eller 
bevaras i den utsträckning som är möjlig. Flera ansåg att frågorna behöver komma in 
tidigt i processen för att kunna hanteras. Hos kommunerna fortskrider det praktiska 
arbetet olika genom att en genomför en inventering av naturen tidigt i processen inom 
planområdet tillsammans med kommunens stadsträdgårdsmästare, vilket delvis ingår i 
kartunderlaget samt att lösningar för öppen dagvattenhantering och hur dagvattnet kan 
bli ett positivt inslag i miljön ses över. En kommun beskriver deras arbete med följande 
exempel: 

“Exempel kan vara att ställa krav på att träd ska bevaras eller planteras, planlägga värdefull natur 
för just natur i syfte att säkra marken, krav på infiltration. Har även hänt att sökande kommit in 
med en skiss där planarkitekten ritar om och föreslås annan lösning för att bla. kunna spara grönska. 
Hitintills blivit väl bemött och uppskattat.” 

Tillvägagångssättet för de kommuner som arbetar med att praktiskt integrera 
ekosystemtjänster sker generellt genom att inventera och analysera de befintliga 
ekosystemtjänster som finns. Några kommuner besvarade frågan om hur de praktiskt 
går tillväga, med “har inte hunnit göra så mycket än”, “oklart, vi får titta på det” samt 
“ingen uppfattning” 

På frågan om de anser sig ha ändrat arbetssätt gällande ekosystemtjänster efter de två 
etappmålen som kom i april 2018, svarade 74 % nej, 13 % svarade att de ändrat sitt 
arbetssätt, medan de resterande 13 % svarade att de inte vet om de har gjort det eller 
inte.  

En kommun som svarade att de har ändrat sitt arbetssätt har gjort detta genom att de 
skapat en checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan där 
ekosystemtjänster ingår i listan. En kommun som inte ändrat sitt arbetssätt svarade 
istället att det inte känns så motiverande, att vid viljan om att höja och förändra dessa 
frågors status i stadsbyggandet krävs framförallt förändringar i plan- och bygglagen och 
i relation till VA-lagstiftningen samt annan närliggande lagstiftning och 
tillämpningsanvisningar. 

Det är 11% av kommunerna som anser sig ha fått vägledning angående något av de två 
etappmålen. 82% svarade att de inte fått någon vägledning medan 7% svarade att de 
inte vet. Vid frågan om på vilket sätt de fått informationen och varifrån blev svaren 
spridda. De exempel som angavs flest gånger var från Boverket, Länsstyrelsen samt från 
kollegor. Några svarade att de införskaffat kunskapen på egen hand. 

 

Den tredje och avslutande delen av enkäten behandlar frågor kring ämnet grönytor vid 
exploatering. Första frågan som ställdes var om kommunerna arbetar med att 
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kompensera/komplettera de grönytor som tas bort vid exploatering. 60% av de som 
svarade arbetar inte med dessa åtgärder. 32% svarade ja på frågan och 8 % svarade att 
de inte vet om de kompenserar/kompletterar de grönytor som tas bort. Följdfrågan 
ställdes om på vilket sätt detta i sådana fall sker och ett urval av svaren återföljs nedan: 

 
“Stora vackra träd som har vuxit på platsen i kanske flera hundra år ersätt på en annan plats med 
ynkliga pinnar som kallas träd.” 

 
“Diskussionen och ambitionerna finns. Men praktiska idéer om hur det skulle lösas systematiskt på 
ett organisatoriskt och ekonomiskt hållbart sätt saknas (ska kommunen gå in och köpa alternativ 
mark (någon lågutnyttjad p-yta?) och avsätta som grönyta?”…”Finns inget uppdrag eller bra 
kommunalt forum att diskutera sådana frågor. PBL:krav inom ramen för planprocessen dyker bara 
upp om ett projekt bedöms få betydande miljöpåverkan... och då följer det ju den lagstiftningen" 
 
Vidare ställdes frågan om det görs en säkerställning av att kom-
pensationen/kompletteringen genomförs. Övergripande svarade kommunerna ja och 
att det är de själva som ansvarar för uppföljningen för all mark som är kommunalägd. 
Utifrån några av svaren kan utläsas att det finns mindre möjlighet till säkerställning av 
genomförandet vid kvartersmark. 

 
“Vi har försökt att ställa krav på kvalitativa grönytor med vi har tyvärr ingen uppföljning på detta 
vilket gör att sådana bestämmelser är verkningslösa (det är även väldigt subjektivts vad en kvalitativ 
friyta är). Däremot kräver vi genomsläpplighetsgrad. Detta krävs i byggloven med kontrolleras ej vid 
slutbesiktning då utemiljöerna oftast inte är klara då. Men om någon anmäler alt. att man får problem 
med dagvatten i området blir det ett ärende där exploatören kan tvingas att ta bort hårdgjorda ytor.” 

Det var 53% av kommunerna som svarade nej på frågan om det genomförs en 
uppföljning av att kompensationen/kompletteringen blev som tänkt. 17% av 
kommunerna gör en uppföljning och 30% vet inte om det görs eller ej. 

Först ställdes frågan om personen som besvarade enkäten känner till begreppet 
grönytefaktor. Till dem som svarade “ja”, ställdes följdfrågan om de arbetar med detta 
och i sådana fall på vilket sätt. 71 % svarade att de inte arbetar med grönytefaktor, 23% 
svarade att de gör det och 6% svarade att de inte vet. Ett urval av kommentarer från 
det som svarade “ja” på frågan anges nedan: 

 
“Ja. Försöker dock se till platsen istället för att ställa krav på grönytefaktor eller grönytefaktor på 
allmän plats (GYF AP, som är under utveckling). Kan exempelvis vara viktigare att bevara ett par 
stora värdefulla träd, än att det ska vara viss mängd grönyta. Är rädd att sådana begrepp gör arbetet 
för snävt och tar bort platsanpassade lösningar. Tror inte på att en lösning fungerar lika bra överallt. 
Platser är unika och vi ska inte tappa det.” 
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“Ja. Vi har arbetar efter en platsanpassad grönytefaktormodell som tar hänsyn till den specifika 
platsens miljöutmaningar och vilka ekosystemtjänster som behöver tillföras på platsen. Metoden reglerar 
mängden och kvaliteten av ett antal angivna gröna och blå ytor och åtgärder såsom till exempel grönska 
på mark i olika former, vegetationsklädda tak, buskar, träd och vattenytor. Ytornas förmåga att 
hantera ett antal miljöfrågor som tillgång till rekreationsmiljöer, dagvattenrening och fördröjning, 
luftkvalitet, buller, lokalklimat och biologisk mångfald är central.” 

 
Vid frågan om kommunerna känner till att de nyligen hade möjlighet att söka statligt 
bidrag för arbete med åtgärder gällande stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer svarade 48% att de vet om möjligheten och 52% att de inte känner till den. Av 
de 48% som svarade att de känner till detta bidrag svarade 35% att de sökt om ett 
sådant. 34% svarade att de inte sökt och 31% svarade att de inte vet om ett sådant sökts. 

5.3.1 Resultatanalys 
Resultatet av enkäten visar en generell bild om kunskapsnivåerna kring 
ekosystemtjänster och om/hur kommunerna arbetar med det i sin planering. 
Kunskaperna kan anses variera stort mellan kommunerna vilket kan bero på flera 
anledningar. En kan vara den ambition och inställning kring att implementera 
ekosystemtjänster i planeringen som finns hos kommunen, om den är positiv eller 
negativ, vilket i sin tur kan bero på politik och den kunskap som finns hos 
beslutsfattaren. Detta visade sig från enkäten vara väldigt varierande. Även vilka 
resurser som kommunerna besitter avseende både ekonomi och personal kan anses vara 
faktorer som spelar in. 

  
Vid frågan om vilka möjligheter och fördelar som upplevs finnas när det gäller 
ekosystemtjänster i samband med planering och genomförandet av planer blev svaren 
synnerligen positiva. Det kunde ses flera fördelar med arbetet utifrån både ekologisk, 
ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Trots det, kunde det även utläsas en hel 
del svårigheter när det kommer till att förverkliga arbetet rent praktiskt. Ett par 
kommuner upplever att det är svårt att få exploatören att se fördelarna med 
ekosystemtjänster. Övervägande del lyfter att det saknas ett tydligt lagstöd för att kunna 
säkerställa implementeringen av grönska och ekosystemtjänster. Detta sammantaget 
försvårar kommunernas arbete både vid planering och genomförande av projekt.  

 
53% av kommunerna svarade nej på frågan om det genomförs en uppföljning av att 
kompensationen/kompletteringen av grönska blev som tänkt och 17% att de inte vet 
om detta görs eller ej. Att det sammantaget är 83 % som inte gör någon uppföljning 
eller som anser sig vara ovetande om det genomförs, kan tolkas väldigt osäkert. Detta 
borde vara en standardprocess hos alla kommuner för att säkerställa att det 
tänkta/avtalade verkligen genomförs. 
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Att ha ett tydligt arbetssätt och kommunikation inom kommunen kan underlätta att fler 
förstår innebörden av ekosystemtjänster och att arbetet strävar mot samma mål. Vissa 
kommuner har en arbetsprocess att arbeta efter medan andra inte har det. En kommun 
svarade att ansvaret för integrering av ekosystemtjänster ligger på den enskilde 
handläggaren eller projektledaren. Det ser således väldigt olika ut hos kommunerna, där 
fler behöver ta hjälp av Boverkets vägledning och metod. 

  

Vad gäller kännedom kring de två nya etappmålen, var det 70% av de svarande 
kommunerna som inte visste om att de finns. Detta kan ses som en stor andel då ett år 
har passerat sedan målen antogs.  Information borde således ha nått ut till fler. 

6 Diskussion 
Detta avsnitt innehåller författarnas egna tankar och slutsatser i både förhållande till 
teori och bakgrund för studien. Därefter följer diskussion med egna reflektioner kring 
studiens olika sammanställda resultatdelar. 

Samhällets olika intressen behöver samordnas när det kommer till att planera för 
markanvändningen vilket kan bidra till att de samhällsekonomiska resurserna nyttjas så 
effektivt som möjligt. Vid markanvändningsplanering som är ett komplext ämne, krävs 
att olika funktioner synkroniseras eftersom besluten får konsekvenser på både lokal, 
regional och i vissa fall även nationell nivå. Vid långsiktig planering såsom för bostäder 
behöver ett helhetsperspektiv ses i ett tidigt skede utifrån de mål som finns med 
planeringen. Om ett långsiktigt hållbarhetstänk finns med är det troligare att 
bebyggelsen balanseras och utformas med tanke på kvalitet och de boendes 
välbefinnande och trivsel än utefter målet att snabbt, enkelt och billigt producera många 
lägenheter. Ekosystemtjänster bör vara en del i ett långsiktigt hållbarhetstänk, särskilt 
de det spänner över alla tre dimensionerna av hållbarhet, den ekonomiska, ekologiska 
och sociala. 

Med all information som tagits in i samband med inläsningen på området från material 
på myndigheters hemsidor, artiklar, rapporter, SOU:er och propositioner fås snabbt 
tidigt en uppfattning om hur komplicerat begreppet ekosystemtjänster är, hur viktigt 
det är som del i vår nuvarande och framtida samhällsplaneringsprocess samt att vi har 
en lång väg kvar att gå. Att ekosystemtjänster som begrepp är krångligt och komplext 
har kunnat utläsas ur både intervjuerna, enkäterna och ur de flesta informationskällorna 
där just detta problematiserats. Etappmålet som antogs 2012 där målet var att 
betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänsternas värden skulle vara allmänt 
kända senast 2018 är långt ifrån uppnått vilket bekräftas i intervjun med 
Naturvårdsverket, i enkätsvaren från kommunerna och som också framgår ur rapporten 
av Naturvårdsverket från 2018 [43]. I etappmålet stod även att de skulle integreras i 
ekonomiska ställningstaganden, politiska överväganden och andra beslut i samhället där 
så är relevant och skäligt, vilket också kan ses som till stor del ouppnått. Det kan 
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konstateras att arbetet har börjat, förhoppningsvis mer och mer vartefter informationen 
om de två nya etappmålen från 2018 når kommuner och övriga aktörer i större 
utsträckning. Med all den information som finns om ekosystemtjänster och med tillgång 
till den vägledning och metod för implementering av ekosystemtjänster som finns på 
Boverkets hemsida som berör både planering, byggande och förvaltning bör snart 
arbetet med tillvaratagande och integrering rent praktiskt ske hos kommunerna, inga 
ursäkter finns. Redan i etappmålet från 2012 stod att de skulle integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska överväganden och andra beslut i samhället där så är 
relevant och skäligt, vilket bör gälla alla beslut och processer i samhället och i fråga om 
beslut som rör markanvändningen är det därför högst relevant där det gäller att ha 
kunskapen med sig. Det kan tyckas att arbetet hos kommunerna skulle ha kommit 
längre, härför. 

Rapporten från Naturvårdsverket visar att villkoren för att utveckla 
ekosystemtjänstarbetet skiljer sig stort i olika organisationer vilket påverkar arbetet i 
positiv eller negativ bemärkelse. Skillnader i ledningens stöd, tydligheten i 
ekosystemtjänstuppdraget, vilket mandat som finns, skillnader i personligt engagemang, 
flexibilitet och öppenhet för förändringar i hela organisationen, vilka resurser som finns 
för uppdraget med fler villkor [43].  Dessa aspekter hos den enskilda kommunen kan 
anses spela en avgörande roll för möjligheterna till implementering av 
ekosystemtjänster. Aspekterna inverkar både var och en för sig, men spelar än större 
roll om de är fler hos kommunen.  

Kommunernas roll i att nå hållbar utveckling utifrån enkätsvar 

Det är påtagligt att det finns flera hinder för implementerandet av ekosystemtjänster i 
kommunens planering och genomförande. Ett hinder verkar vara att begreppet 
ekosystemtjänster är svårt att definiera och anses ha olika innebörd för olika kommuner. 
Begreppet har använts under de senaste tio åren och borde vara implementerat idag. I 
och med kommunikationsuppdraget samt de nya etappmålen och Boverkets vägledning 
borde ett förtydligande kring begreppets innebörd ha förmedlats. I sammanställningen 
från kommunernas enkätsvar går det att utläsa att trots kännedom om begreppet anses 
det vara krångligt vilket kan bero på att tjänsternas funktion och värde inte helt har 
avgränsats. Enligt enkäten kan utläsas att kommunerna behöver få mer tydliga och 
konkreta exempel på hur ekosystemtjänster kan implementeras, inte bara i planeringen 
utan även mer praktiskt i byggandet och vid förvaltning. Det ger klarare direktiv för 
dem som har viljan men som saknar idéer om hur det ska kommuniceras för att få ut 
det i praktiken.  

I både intervjun och i enkätsvaren kan utläsas att det är möjligt att det redan arbetas 
med det till viss eller större del utan att för den delen just använda ekosystemtjänster 
som begrepp. Det behövs en djupare kunskap för att få med hela bredden av de tjänster 
ekosystemen kan ge. Även om kommuner kanske anser att de arbetar med stadsgrönska 
kan det behövas djupare kunskap för att ta fram och få nytta av så många tjänster som 
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möjligt. En liten djupare kunskap kan således generera en stor vinning, såväl ekologiska 
som ekonomiska och sociala. 

Vissa kommuner har kommit långt i sitt arbete medan andra inte alls arbetar med det, 
enligt enkäten så är kunskapsklyftan stor. En kommun är engagerad i forskningsprojekt 
kring ämnet medan en annan inte vet innebörden med begreppet.  

Hur ekosystemtjänster implementeras i kommunens arbete är beroende av den kunskap 
och inställning som beslutsfattaren besitter. Även vilka policys och dokument som följs 
i kommunen kan anses ha en betydande roll. Finns det inga tydliga visioner kring 
stadsgrönska och ekosystemtjänster blir det till följd av att dem inte lyfts i varken 
planeringsstadiet eller i själva projektgenomförandet. Boverkets vägledning anser flera 
kommuner är för avancerad, vilket gör att det känns som ett enormt arbete att 
implementera ekosystemtjänster. 

Vid frågan om vilka möjligheter och fördelar som upplevs finnas när det gäller 
ekosystemtjänster i samband med planering och genomförandet av planer blev svaren 
synnerligen positiva. Det kunde ses flera fördelar med arbetet utifrån både ekologisk, 
ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Trots det, kunde det även utläsas en hel 
del svårigheter när det kommer till att förverkliga arbetet rent praktiskt. Det gäller att 
alla har samma synsätt och att alla aktörer som är med i byggkedjan ser fördelar med 
ekosystemtjänster för att arbetet ska fungera hela vägen. Någon kommun upplever att 
det är svårt att få exploatören att se dessa fördelar till exempel och några andra finner 
det svårt då det saknas ett tydligt lagstöd för att kunna säkerställa att det verkligen blir 
så som de hade tänkt med grönska och ekosystemtjänster. 
 
Ansvaret ligger hos alla berörda 

Ansvaret för att implementera ekosystemtjänster i arbetet ligger rimligtvis inte enbart 
på kommuner även fast etappmålen uttrycks på ett sådant vis. Många andra aktörer bär 
också ansvaret och kan bidra till att målen uppnås. Alla privata företag som är delaktiga 
någonstans i byggprocessen och många berörda myndigheter såsom länsstyrelserna, 
skogsstyrelsen och jordbruksverket för att nämna några. Det är också där som arbetet 
delvis sker, vilket intervjuerna påvisat. Om många hjälps åt och att vi tillsammans ökar 
våra kunskaper måste positivt bidra till att vi kommer fortare närma oss målen. Det är 
också viktigt att den kompetens som finns på kommunen, var den används. Att den är 
med på rätt plats i organisationen där den kan påverka att andra får ta del och stöd av 
kunskapen. 

Den politiska ledningen har det största ansvaret kan tyckas och det är där de stora 
utmaningarna ligger. Det är de som måste förstå att något måste hända drastiskt, att 
stora medel och åtgärder måste läggas på att nå miljömålen, att klimatförändringarna 
och utarmningen av den biologiska mångfalden inte kan vänta. Politikerna som styr har 
makten vart pengarna ska prioriteras och läggas, ena året finns förståelse och resurser 
läggs på bidrag och stöd för grönare städer till nästa år, då bidraget tas bort. Ett stort 
intresse ligger i att producera mycket bostäder, vilket också är ett allmänt intresse. Det 
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är okej om det sker på ett långsiktigt hållbart sätt, bostäder som är snälla mot miljön 
och oss människor. Resurser måste läggas på att öka kunskapen kring ekosystemtjänst-
begreppet på en bred nivå. De måste ut i samhället och fördjupas eftersom den ligger 
till grund för resterande arbete. Att lagstöd för ekosystemtjänster saknas spelar en viktig 
och stor roll, vilket påvisas i båda intervjuerna och av många svar från kommunerna. 
Om det inte finns stöd i lagen så kan inte kommunerna praktiskt göra så mycket vid 
exempelvis detaljplanering som är en stor del av vart arbetet kan ha betydelse.  

Exploatörers har en viktig roll i implementeringen av ekosystemtjänster. Deras 
huvudintresse ligger i första hand i att bygga, sälja och göra vinst. Inte att bygga dyrt 
med miljösnällt material osv då det är dyrt. I intervjun har vi fått information om projekt 
där ekosystemtjänster har utgjort en stor del.  Sådana projekt måste förmodligen vara 
strategiskt bra lokaliserat för att vara lönsamt. Där ekosystemtjänster används som en 
del i arbetet måste det finnas en ekonomisk fördel och vinning för exploatören. Även 
en vilja hos exploatören att arbeta med ekosystemtjänster samt en hög miljöhänsyn, 
finns god potential för ett grönt byggande. Centralt för att lyckas med ett hållbart 
samhällsbyggande är att både politiker och tjänstemän i kommunen samarbetar med 
exploatör med fokus på en helhetssyn.  

Omvärlden med alla skrämmande rapporter som dagligen kommer om att vi håller på 
att förstöra våran värld, med stora kriser med det förändrade klimatet och extremväder, 
kanske kan få oss att öppna ögonen, men förmodligen inte innan det kommer påverka 
oss personligen. Extremväder som den torka som i somras påverkade oss alla i Sverige, 
när skörden var dålig och varorna till följd tog slut i affärerna är sådant som vi i 
praktiken kan se som ett verkligt resultat. Vi bör reagera nu för att kommande 
generationer, våra barn ska kunna leva vidare. 

Nyligen i FN:s rapport, varnar forskarna om att utrotningen av växt- och djurarter sker 
i en snabbare takt än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Om vi inte löser 
situationen riskerar upp till en miljon arter att försvinna och många redan inom det 
närmaste årtiondet. Rapporten visar att läget är akut och att politiker och andra 
makthavare måste agera för att vända på den trenden [44]. 
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7 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka processkedjan som följer efter att ett 
regeringsuppdrag delats ut, från det att uppdraget tilldelas berörd uppdragstagare, vidare 
till arbetet ute hos kommunerna och andra berörda aktörer, fram till uppföljning om 
målet kommer kunna nås. Hur arbetet hos den aktuella myndigheten fortskrider efter 
att de fått ett uppdrag samt hur informationen når ut till kommuner och berörda parter 
där arbetet senare ska tas vid och förverkligas för att tillvarata och integrera 
stadsgrönska och ekosystemtjänster i kommunens planering, byggande och förvaltning 
av urbana miljöer. 

Med frågeställningen, hur informationen om att de två nya etappmålen antagits når ut 
till kommunerna, dras den slutsats att den nås ut i samband med att Boverket arbetat 
och fortfarande arbetar med att sprida sin vägledning och metod som finns att tillgå på 
Boverkets hemsida, då ett av etappmålen innefattar detta. Det kan anses att 
informationen inte har nått ut till samtliga kommuner då det i sammanställningen av 
enkäten visade sig att 70 % av de besvarande kommunerna inte känner till etappmålen. 

Med frågeställningen, hur Boverket arbetar med uppdraget om att ta fram en utvecklad 
metod och hur informationen om den når ut till kommunerna, är slutsatsen att de redan 
börjat arbeta med att ta fram en vägledning och metod om ekosystemtjänster på 
Boverkets hemsida. Detta i och med etappmålet om biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster från 2012 där målet var att det senast 2018 skulle vara allmänt känt 
och integreras i ekonomiska ställningstaganden politiska överväganden och andra 
relevanta beslut i samhället. Därmed fortsatte arbetet med vägledning och metod 
genom att den fördjupades. Arbetet med att sprida vägledningen görs bland annat 
genom den externa referensgrupp Boverket redan skapat i och med det tidigare 
etappmålet, där innefattade personer förmedlar vägledningen vidare. Boverket arbetar 
även med att informera berörda aktörer, skickar ut nyhetsbrev, samt pratar och 
förmedlar informationen på olika konferenser och seminarier. Detta bekräftas även från 
enkätresultatet från kommunerna som själva ansåg att de fick informationen främst 
genom föreläsningar, seminarier samt workshops. Informationen nås även ut via 
kollegor och nyhetsbrev. 

Vid frågeställningen, om det finns samverkan mellan olika myndigheter gällande de nya 
etappmålen, är slutsatsen att det sker ett tydligt samarbete i framtagandet av Boverkets 
vägledning där ovan nämnda referensgrupp tillsattes redan i arbetet med det tidigare 
etappmålet från 2012. Gruppen innefattar Naturvårdsverket, olika kommuner och 
myndigheter samt organisationer med experter i ämnet. Vid arbetet försöker man nyttja 
den kunskap och erfarenhet som finns hos personer inom området vilket är värdefullt 
när en vägledning utformas. Syftet med referensgruppen är att bolla idéer, upplägg, ge 
input och synpunkter på utkast som vidare bidrar till en positiv utveckling i metodens 
framtagande. Samverkan sker även genom konferenser, webbseminarier samt 
nätverksträffar med representanter från olika kommuner och andra myndigheter om 
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cirka 50 till 60 personer. Många är involverade i arbetet med att sprida Boverkets 
vägledning och metod.  

När frågan gällde, hur kommunerna arbetar vidare med informationen för att ta tillvara 
och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster samt hur arbetet går till rent praktiskt, 
går det inte att dra någon generell slutsats. Detta eftersom det är så olika från kommun 
till kommun hur arbetet fortskrider där flera faktorer spelar in, såsom kunskaps- och 
ambitionsnivåerna. Att en avsaknad av kompetens kan finnas hos mindre kommuner 
bekräftas både av kommunerna själva samt av Boverket och Naturvårdsverket, som 
menar att alla inte har en särskild ekologisk kompetens att tillgå eller en egen 
landskapsarkitekt som exempel. Från enkäten kan utläsas att planering är ett komplext 
arbete och att implementeringen av ekosystemtjänster blir ytterligare en fråga att 
hantera. Hos mindre kommuner kan den som hanterar dessa frågor, även behöva lösa 
andra frågeställningar vad gäller vatten, trafik, buller och friluftsliv, vilket kan försvåra 
arbetet ytterligare. En ytterligare faktor är vilka resurser kommunerna besitter, både ur 
ett personalperspektiv som ur ett ekonomiskt perspektiv. Ekonomin är avgörande kring 
huruvida hanteringen kring implementeringen utförs. 

En skillnad är att vissa kommuner har en arbetsprocess att arbeta efter vilket bidrar till 
ett tydligt arbetssätt i arbetet med planering och ekosystemtjänster. Andra kommuner 
har inte en arbetsprocess att arbeta med. Det finns därmed olika förutsättningar för 
kommunerna i arbetet med att implementera ekosystemtjänster då ett tydligt arbetssätt 
och kommunikation inom kommunen underlättar att fler förstår innebörden av 
ekosystemtjänster och att arbetet strävar mot samma håll. 

Med frågeställningen, på vilket sätt de tillfrågade byggherrarna arbetar med 
stadsgrönska och ekosystemtjänster, kan ingen slutsats dras med anledning av att de 
framtagna frågorna inte besvarades. 
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7.1 Framtida arbeten 
Under arbetets gång har flertalet nya frågor väckts samt nya idéer med intressanta 
frågeställningar och diskussioner. Nedan följer förslag på kommande områden att 
undersöka: 

• Studera projekt hos olika kommuner där arbetet med att implementera 
ekosystemtjänster har lyckats, från planering till genomförande. 

• Studera projekt hos olika kommuner där arbetet med att implementera 
ekosystemtjänster avstannat i genomförande skedet för att undersöka orsaken 
till det. 

• Undersöka exploatörens kunskap och ambitionsnivå i samband med 
ekosystemtjänster och byggande.  

• Undersöka om det finns någon skillnad i resultat för de kommuner som 
genomför uppföljning av exploatörernas arbete md ekosystemtjänster och de 
kommuner som inte avser göra det. 

• Kartlägga och undersöka i vilken utsträckning kommunerna själva besitter den 
kompetens som krävs för implementering av ekosystemtjänster eller om det 
krävs extern experthjälp för att ta fram ett bra underlag samt för tillämpning. 

• Kartlägga de olika faktorer som försvårar arbetet med att integrera 
ekosystemtjänster i de verktyg som kommunerna använder sig av idag. 

• Eventuella kommande lagändringar, vilken betydelse kan en legaldefinition av 
ekosystemtjänster innebära. 
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Bilaga A. Sammanställning resultat av enkät till kommuner 
Nedan redovisas enkätens frågor och en sammanfattning av resultatet anges i form av 
olika diagram. Även ett urval av de beskrivande svaren från kommunerna redovisas. 
  
1. Ekosystemtjänster  
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger 
oss. I den byggda miljön renar naturen luft, minskar buller, tar hand om 
dagvatten och är bra för hälsa och rekreation. Ekosystemtjänster skapar 
hälsosammare och bättre klimatanpassade städer och tätorter. 
 
1.1 Hur väl känner du till begreppet ekosystemtjänster? 
 

 
Figur 1. Kommunens kännedom om begreppet ekosystemtjänster. 
 
Det beskrevs mer utförligt vad som menades med de olika måtten i enkäten; 
Väldigt mycket – vet precis vad det innebär och har kunskap kring det som nämns 
under punkt 1 
Ganska mycket – vet vad det innebär men behöver lära mig mer 
Lite grann – har hört det förut men visste inte om det som står under punkt 1 
Inte alls – har knappt eller aldrig hört talas om det förut 
 
Resultatet visar att en majoritet av kommunerna känner till begreppet 
ekosystemtjänster. Det visar även att det är 2,4% som knappt eller aldrig hört talas om 
det förut. 
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1.2 Har du fått information gällande ekosystemtjänster inom arbetet? 
 

  Figur 2. Om information erhållits inom arbetet gällande ekosystemtjänster. 
 
1.3 Hur och från vem har du fått informationen? 
 

 
Figur 3. Var information om ekosystemtjänster erhållits från. 
 
“Ekologigruppen hade något webbseminarium om ekosystemtjänster i stadsplanering som jag fick 
något mejl om och blev intresserad och kollade på de 4 (?) avsnitten som fanns. Men den information 
som får "genom arbetet" är den jag själv letar upp, inget som tillhandahålls av arbetsplatsen men om 
en är intresserad så får en ju absolut gå kurser och liknande.” 
 
“När jag arbetade i Falu kommun så använde man begreppet väldigt mycket. Det finns en speciell 
person som bevakar frågorna extra inom planavdelningen. På min nuvarande kommun så är 
begreppet inte fullt så etablerat.” 
 
“Kommunens planenhet och miljöenhet har tillsammans kollat på webbaserade utbildningar samt 
haft diskussioner efteråt.” 
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1.4 Arbetar ni med ekosystemtjänster i er planering? 

 
Figur 4. Hur många som arbetar med ekosystemtjänster i planeringen. 
 
Skattningsfråga med tio valmöjligheter, där 1 motsvarar “inte alls” och 10 motsvarar 
“väldigt mycket”.  
 
Fördelningen av svaren blev följande: 

Figur 5. Respektive svarsalternativ fördelat i procent. 
 
 
1.5 I vilket arbete med planering tas ekosystemtjänster med? (här kan flera 
alternativ väljas) 

  Figur 6. Vilka planeringsverktyg som ekosystemtjänster tas med i. 
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1.6 På vilket sätt samt hur mycket arbetar ni med ovan svarsalternativ? 
 
” All fysisk planering går ut på att se till att bebyggda miljöer hushåller med de naturresurser som 
finns, oftast handlar det därför om att begränsa hur mycket ekosystemtjänster som ska behövas och 
istället reglera ny bebyggelse så att den inte använder mer eller påverkar naturresurser mer än vad den 
klarar av att själv rena/filtrera etc.” 
 
” Ekosystemtjänster och arbete med dessa finns inskrivet i stadens Översiktsplan, Budget, 
Miljöprogram, Dagvattenstrategi, Expoateringsavtal osv. För nybyggnation på kvartersmark finns 
krav på nivåer av grönytefaktor, bland annat.” 
 
” Endast som en textrad i översiktsplaneringen än så länge.” 
 
” De blir belysta i samtliga detaljplaner där det är möjligt, men kanske inte under begreppet 
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är nyttan för människor, detaljplanerna måste hantera 
naturvärden på ett bredare sätt som inte bara utgår från människan utan även för djur och natur. 
Kommunen har gjort en kommunövergripande kartläggning av ekosystemtjänster som är ett underlag 
till grönplanen, som i sin tur är ett underlag till översiktsplanen och pågående föparbete. I 
Kommunens strategiska färdplan står även att kommunen ska arbeta med ekosystemtjänster.” 
 
”EST tas upp i t.ex. kommunens grönstrategi och hållbarhetsmål, samt diskuteras i några 
strategiska planeringsdokument. I detaljplanering brukar påverkan på ekosystemtjänster ibland 
diskuteras under arbetsskedet, men oftast inte lyftas i de färdiga planhandlingarna. Kommunen har 
påbörjat arbete med att ta fram kompensationsåtgärder för påverkan på natur- och 
rekreationsvärden etc., och EST ligger som grund för beräkningsmodellen för kompensation. För ett 
större detaljplanarbete nyligen har en ekosystemanalys tagits fram för området, men detta har inte 
gjorts innan. EST lyfts i begränsad mån inom planarbetet. Hänsyn tas till rekreationsvärden, 
naturvärden etc, men dessa benämns vanligen inte så som EST.” 
 
1.7 Hur viktigt anser du att det är att arbeta och ha med ekosystemtjänster i 
kommunens planering? 

 
Figur 7. Hur viktigt det anses vara att arbeta med ekosystemtjänster i kommunens planering. 
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Skattningsfråga med tio valmöjligheter, där 1 motsvarar “inte alls” och 10 motsvarar 
“väldigt mycket”. 
 
Fördelningen av svaren blev följande:

 
Figur 8. Respektive svarsalternativ fördelat i procent. 
 
1.8 Vilka hinder/svårigheter upplever du att det finns när det gäller 
ekosystemtjänster i samband med planering och genomförande av planer? 

“"En sak till" att hantera i en redan komplex process och innehåll i planer.” 

“1: inget tydligt lagstöd. 2. finns en svårighet vid genomförandet, ex att maskinerna inte klarar av den 
skötsel av grönområdet som vore mest lämplig. 3. Kan vara svårt att motivera varför skattepengar ska 
investeras i ex kompensationsåtgärder eller åtgärder som medför en stor kostnad. 4. Kommunen kan 
ha olika interna prioriteringar/målbilder ex mellan plan och mex, men även mellan politikerna.” 

“Lagstiftningen; PBL ger inte stora möjligheter, i alla fall inte i detaljplaneskedet - 
Planeringsavvägningar, mellan olika intressen, t.ex. bostadsbrist kontra 
naturbevarande/naturskapande - Begreppet och dess omfattning är nytt, det är därför ännu inte 
inarbetat tänk” 

“Att det ofta finns andra frågor/intressen som prioriteras högre” 

“Att vi som liten kommun har sämre möjligheter att lägga tiden som krävs på att gå i bräschen och 
vara duktiga på att snabbt förändra. Vi måste förlita oss på att Boverket och länsstyrelsen tar fram 
goda exempel och modeller som vi kan använda. Vi pratar mycket om grönytor och korridorer, 
återplantering av träd, klimatanpassning, dagvattenytor som är mångfunktionella - men använder inte 
så ofta” 

“Det gällar alltid avvägningar mellan olika intressen och behov och lokalisering av dessa utifrån 
allmännyttan. Gällande politisk styrning kan det i vissa fall vara svårt att försvara gröna värden när 
denna pekar med hela handen på vissa prioriterade exploateringar. Det kan även vara svårt att nå ut 
med information till beslutsfattare. Tyvärr är delar av organisationen organiserade i stuprör som inte 
kommunicerar mellan avdelningar/förvaltningar vilket göra att information inte kommer fram i tid.” 

“Jag upplever att det oftast saknar lagstöd att ställa sådana här särkrav på exempelvis exploatörer 
vid nyexploatering. Det finns inga verktyg i detaljplanen (Plan- och bygglagen) och inte heller i 
exploateringsavtal eftersom de numera är så hårt reglerade. Markanvisningsavtal kan vara mer 
flexibla, men jag upplever att politiker inte riktigt har den ambitionen och vågar ställa krav. Däremot 
skulle vi kunna arbeta mer aktivt för detta i offentliga parker och vid kommunala 
institutionsbyggnader. Men då är det oftast den politiska viljan som styr.” 

“Pengar och parkering. Vi måste alltid planera för alltför mkt parkering (i min mening), vilket 
hårdgör alltför mkt ytor, vilket därmed skapar mkt mera dagvatten att hantera. Färre gröna ytor för 
rekreation m.m. bara på grund av den höga parkeringsnorm som råder i kommunen. Ekonomi är 
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också en aspekt som skapar problem, byggherrar vill såklart skapa så många byggrätter som möjligt 
inom en viss yta för att få tillbaka så mkt pengar som möjligt, detta leder till mera krav på parkering 
och färre gröna ytor - vilket därmed leder till en sämre miljö.” 

“Tjänstemännen är inte tillräckligt kunniga, vilket jag tror är en bidragande faktor att det heller inte 
finns ett tillräckligt stort engagemang. Mer utbildning behövs alltså. En annan anledning (iaf när det 
gäller detaljplaner) är att ekosystemtjänster inte finns direkt i PBL utan mer inlindat i redan befintlig 
lagstiftning. Detta tror jag gör att tjänstemännen tycker det är svårt och snårigt att arbeta med 
ekosystemtjänster. Om man inte vet så mycket om ekosystemtjänster kan också begreppet verka 
övermäktigt och svårt att greppa, och där med "en för hög belastning" att ha med i arbetet.” 

 

1.9 Vilka möjligheter/fördelar upplever ni att det finns när det gäller 
ekosystemtjänster i samband med planering och genomförandet av planer? 

“Att arbeta med ekosystemtjänster ger många fördelar framför allt när det gäller att försöka anpassa 
samhället till det ändrade klimat som vi ser. Naturinslag i bebyggd miljö hjälper oss att tex. ta hand 
om vatten och skydda mot värme. I dagsläget är det svårt att använda sig av det i en detaljplan och får 
skötas utanför det.” 

“Att natur och rekreation ges större utrymme i dialog med verksamhetsutövare. Att politiken blir mer 
påläst i frågan och förstår vikten av samspelet mellan natur, exploatering och människor” 

“Att arbeta med ekosystemtjänster kan leda till attraktiva boendemiljöer och att det därmed blir 
lättare att genomföra en detaljplan. Däremot svårt att få exploatörer att se fördelarna.” 

“Begreppet ekosystemtjänster har en pedagogisk fördel för att kommunicera ekologisk och social 
hållbarhet i fysisk planering. Ett stöd för politiker, exploatörer, tjänstepersoner och allmänhet att fatta 
långsiktigt kloka beslut.” 

“De miljömässiga faktorerna sätts i ett sammanhang vilket tydliggör konsekvenserna” 

“Framförallt miljömässiga, men även och så klart kopplade till social hållbarhet och trivsamma miljöer 
för människor att vistas i. Det handlar också om en hållbar planering i form av att klara av att möta 
klimatförändringarna, där är det en bra samordningsfunktion mellan t ex miljöavdelningen, VA och 
bygglov” 

“Jag tänker mig att ett smart planerat samhälle som är planerat utifrån ekosystemtjänster kommer att 
ge vinster såväl ekologiskt, som ekonomiskt och socialt.” 

“Naturens nyttor kan kommuniceras på ett bra sätt med hjälp av ekosystemtjänster. Med 
ekosystemtjänster kan politiker, byggherrar, medborgare, mfl, få en bättre förståelse för varför naturen 
behöver bevaras/stärkas i ett område. Att det tex inte endast är av rena "miljöskäl" utan också för 
boendes hälsa. Med ekosystemtjänster kan naturens nyttor värderas, vilket kan vara bra ur ekonomisk 
synpunkt, alltså att man synliggör vilka ekonomiska värden naturen för med sig. Att det inte endast 
är en kostnad utan också ger vinster. Med hjälp av ekosystemtjänster kan också samarbete och 
förståelse mellan olika enheter (tex miljö, plan, mark- och exploatering) stärkas.” 
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2. Etappmål stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer 

Två nya etappmål togs fram av regeringen i april 2018. De lyder:  

"Etappmål om metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. 
Kommunerna ska senast 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och 
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande 
och förvaltning i städer och tätorter."  

"Etappmål om integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. En 
majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och 
tätorter." 

 

2.1 Har du kännedom kring de två nya etappmålen? 

 

Figur 9. Kännedom kring de nya etappmålen. 
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2.2 Om ja på föregående fråga, hur fick du kännedom om dessa? 

 

Figur 10. Hur kännedom erhållits gällande de nya etappmålen. 

 

“Läst på. Det är främst det andra som ställer krav på kommunen. Det handlar ytterst om att tänka 
till före och att ge prioritet åt gröna värden, t ex i arkitekttävlingar, parallella uppdrag och vid arbete 
med infrastrukturen (vägar och ledningar). Mycket slarvas nog bort pga brådska, kostnad eller 
kunskapsbrist.” 

“Enbart viss kännedom. ev fått veta om det på webbseminarium” 

2.3 Anser du att ni har “tillgång till en utvecklad metod”? Om ja, ge gärna 
exempel. 

 

Figur 11. Resultat av dem som anser att de har/inte har “tillgång till en utvecklad metod”. 
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“Ja, metod för beräkning av Grönytefaktor, styrdokument, men implementeringen är ännu i 
utvecklingsskedet, framför allt finns osäkerheter kring tillämpning på allmän platsmark. Vi är också 
aktiv part i c/o City-föreningen som arbetar specifikt med att vidareutveckla metoder och verktyg.” 

“Behövs det någon metod? vi arbetar med stadsgrönska i våra urbana miljöer redan idag. Vi arbetar 
alltid efter att ta tillvara och integrera stadsgrönska, inte minst då vi är en landsbygdskommun. Med 
mycket villor och få stadskvarter.” 

“Nej, vi har planeringsunderlag och tematiska utbyggnadsplaner för bostäder respektive 
verksamhetsområden. Dock inte något som specifikt inriktar sig på ekosystemtjänster.” 

 

2.4 Känner du till Boverkets “Ekosystemtjänster i den byggda miljön -
vägledning och metod”? 

 

Figur 12. Kännedom kring Boverkets vägledning och metod. 

 

2.5 Om ja på föregående fråga, hur använder ni er av den? (tex som 
kunskapskälla eller som stöd i planeringen). Hur ofta används den? Vad tycker 
ni om den? Har ni nytta av den? 

“Används i samband med upprättade av grönstrukturprogram. Bra kunskapskälla.” 

“Boverkets vägledning ligger som grund för kommunens arbete. Vägledningen kan behöva anpassas 
något utifrån kommunens särskilda förutsättningar/behov. För den som har kunskap om 
ekosystemtjänster är vägledningen användbar. Däremot tror jag att den kan kännas för omfattande 
för den som inte är tillräckligt insatt. Idag används vägledningen i liten utsträckning men kommer 
förhoppningsvis att börja användas mer snart.” 
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“Har inte hunnit använda den ännu men vi har diskuterat den internt. Ambitionen är att använda 
den.” 

“Den är så pass ny att det kan jag inte uttala mig om.” 

“Jag har känt till att Boverket har fått i uppdrag att ta fram en metod, men har inte känt till att den 
nu finns tillgänglig.” 

“Känner till, men använder ännu inte. Däremot arbetar vi med planeringsmetoder, utifrån vår 
planeringskunskap kring natur och grönska i urban miljö, på ett sätt som delvis redovisas i 
vägledningen.” 

“Vi använder den alltid vid översiktligplanering och oftast vid detaljplanering, både som 
kunskapskälla och som stöd. Vi anser att vi har nytta av den och tycker att den är strukturerad” 

“Vi har kännedom om att den finns och har möjlighet att använda den som kunskapskälla/underlag. 
Den används inte regelbundet, men underlaget från Boverket finns vid behov (precis som annat underlag 
från kunskapsbanken vad det gäller planering)” 

“Vi har varit inne och kikat på den och undersöker nu hur vi ska kunna använda oss av den mer i 
både detalj- och översiktsplanering. Jag vet inte hur mycket den används. Men jag tror att de flesta 
handläggarna på min enhet har varit inne och tittat på den någon gång iallafall.” 

“Vi tycker att den är oöverskådlig och vi har inte börjat använda den” 

“Vi känner till vägledningen, men jobbar inte med den i nuläget.” 

“Vi har ännu inte applicerat så mycket av vägledningen i vårt arbete. Ekosystemtjänster är fortfarande 
relativt nytt att jobba för i kommunen.” 

 

2.6 Hur går arbetsprocessen till för att nå etappmålet om att “integrera 
stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer”? 

“Att uppmärksamma dem i varje projekt genom verktyget som kommer bli ett styrande dokument i 
vår projektmodell.” 

“Del i hela kedjan från Översiktsplan via olika styrdokument och särskilda satsningar - till ett krav 
i exploateringsavtal. Integreras och tydliggörs i styrdokument som miljöplan, strategi för biologis 
mångfald, klimatanpassningsarbete, hållbarhetsplaner vid särskilda stadsutvecklingsprojekt etc.” 

“Frågan kommer in via tjänstemän med grön kompetens och via konsulter som är inkopplade i olika 
projekt. I framtiden kommer grönplan och ny Öp ge vägledning, även parkplan, trädplan mm. EU:s 
vattendirektiv har viss betydelse.” 

“Genom att förverkliga grönstrukturprogrammets riktlinjer med att bland annat nyskapa och 
utveckla/förbättra gröna värden. Åtgärder genomförs genom handlingsprogrammet samt med 
tillstyrkan från drift och underhåll genom utvärdering och omvandling av drift.” 

“Vi har ingen arbetsprocess för det.” 
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“Hänger helt på den enskilde individen i dagsläget, planeraren eller stadsarkitekten (som är relativt 
ny).” 

“Vår kommunekolog inkluderas i planeringsarbetet och informerar bland annat om viktiga 
spridningssamband, markens lämplighet och ger konkreta exempel på hur ekosystemtjänster kan få 
utrymme i miljön” 

“Vi bedriver ingen direkt arbetsprocess för att nå målet. Här är inget problem med stadsgrönska, vi 
har 3 kvadratkilometer yta per invånare att röra oss på.” 

“I alla detaljplaner diskuteras värdet av avstånd till grönytor, naturvärden, planläggning av naturmark 
och parkmark, samt i viss mån positiva bidrag från EST, och vägs mot andra faktorer (som antal 
bostäder, kostnader, VA- och dagvattenlösningar etc.). EST och värden av grönytor lyfts normalt i 
planprocessen av folk med 'gröna' roller i samhällsplaneringen, t.ex. ekologer och landskapsarkitekter. 
I nuläget är integreringen av EST etc. i projekt och planer till stor del upp till varje handläggare eller 
projektledare. Ingen vedertagen arbetsprocess finns.” 

“I kommunen har vi en kommunekolog och flera landskapsarkitekter som samarbetar mer kring dessa 
frågor. Vi har även en pågående klimatanpassningsplan och en trädersättningsplan.” 

 

2.7 Hur går det till praktiskt? -Hur går ni tillväga för att integrera stadsgrönska? 

“Det är olika från plan till plan. Men vi brukar tidigt i processen göra en inventering av naturen på 
området tillsammans med stadsträdgårdsmästare. Vi har exempelvis märkt ut träd tidigt i processen, 
som ska kunna bevaras i så stor utsträckning som möjligt - dessa mäts in och ingår i kartunderlaget. 
Vi försöker också alltid titta på ytor för öppen dagvattenhantering och hur dagvattnet kan bli ett 
positivt inslag i miljön. I planprocessen behöver flera intressen vägas in dock och planer utformas 
därefter, men det är viktigt att frågorna kommer in tidigt i processen. "Gröna-frågor" är även med i 
undersökningen om betydande miljöpåverkan som genomförs inför samråd. I översiktsplanen kommer 
grönstruktur att planeras mer strategiskt, vilket också blir stör i detaljplaneringen.” 

“Att applicera kunskap om ekologiska processer i planering, för att få hållbara strukturer i 
naturmiljön.” 

“Detaljplanlägga befintliga naturområden och nyanlägga parker i nya stadsdelar. Utveckla grönblå 
rörelsestråk för människor & växtoch djurliv, t.ex. runt dagvattendammar” 

“Då det inte går att säkerställa grönska med planbestämmelser pga hur lagstiftningen ser ut så är det 
svårt att tvinga fram grönska utöver krav om genomsläpplighetsgrad.Vi brukar beskriva vikten av 
grönska i planbeskrivningen med detta har ej laglig verkan. Där det finns bevarandevärda träd skyddar 
vi, om möjligt, dem med bestämmelser. Alternativt att exploatören måste ersätta träden om dessa 
behöver fällas vid exploatering. I större planer där kommunen äger marken (och säljer den till 
exploatörer) jobbar vi med grönytefaktor. Men detta är ej bindande om marken sedan säljs vidare. I 
större planer jobbar vi med grönytefaktor.” 
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“Exempel kan vara att ställa krav på att träd ska bevaras eller planteras, planlägga värdefull natur 
för just natur i syfte att säkra marken, krav på infiltration. Har även hänt att sökande kommit in 
med en skiss där planarkitekten ritar om och föreslås annan lösning för att bla. kunna spara grönska. 
Hittils blivit väl bemött och uppskattat.” 

“Gör ej. Har endast samhällen - ingen stadsmiljö utom möjligtvis samhällscentran som redan är 
utbyggda” 

“I kommunen är vi väldigt glada i LONA och har flera projekt sökta för just stadsgrönska och 
ökande av biologisk mångfald i staden” 

“Inför planeringen av en ny stadsdel utarbetar vi skisser för hur den gröna infrastrukturen ska fungera 
och se ut. I förvaltningen av befintliga miljöer sker ett löpande arbete med att utveckla utformning och 
växtval.” 

“Landskapsarkitekt och naturvårdshandläggare är delaktiga och kommer med förslag som är 
anpassade till situationen.” 

“Vi fördjupar vår översiktliga planering och tar fram större planprogram där grönområden och dess 
funktion kartläggs. Vi är även måna om att alltid inkludera ekosystemtjänster i de 
dagvattenutredningar som tas fram samt uppmuntra exploatörer att tänka kreativt i planering av 
stadsgrönska“ 

“vi har inget specifikt arbetssätt” 

 

2.8 Hur går ni tillväga praktiskt för att integrera ekosystemtjänster? 

“Genom att inventera och analysera befintliga EST vid exploateringar och arbetar in dessa i planer 
och avtal för att minimera förlust av EST.” 

“I ett nytt bostadsområde har vi markerat ut de träd som ska bevaras för framtida uppväxt. Tidigare 
var det ett område av barrskog, men nu är det lövträd som har markerats. Anlagt en damm utanför 
samhället som fördröjningsmagasin för dagvatten.” 

“Har inte hunnit göra så mycket än” 

“Ibland planeras öppna dagvattenanläggningar in på allmän plats, gator” 

“Idag genom att beakta frågan i planeringen. Framöver förhoppningsvis mer systematiskt genom att i 
översiktsplanen ta fram ett processtänk.” 

“Ingen uppfattning” 

“Oklart, vi får titta på det” 

“Samarbete sker mellan kommunens tekniska förvaltning och kommunens miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltning. Kan dock begränsas av skötselrutiner. Folk ute i fält kan ha svårt att 
praktiskt genomföra vissa åtgärder.” 
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“Under arbetet med detaljplanen diskuteras vilka EST som finns på platsen i dagsläget, vilka som 
kan påverkas vid genomförandet av planläggningen, samt vilka det finns behov av vid t.ex. 
bostadsbyggnation.” 

“Vi använder de kunskapsunderlag vi har tillgång till och gör fältbesök vid behov för att komplettera. 
Vi konstaterar när vi saknar något övergripande faktaunderlag och planerar för att komplettera med 
nya utredningar/analyser” 

“Vi försöker att integrera det i redan befintliga processer” 

“Vi stärker värdena i bla eklandskapet med åtgärder som gynnar tillväxt av stora ekar, stärker 
spridningsvägar etc” 

“projektarbeten, utredningar/fördjupade studier kring enskilda sakfrågor och problemkomplex t.ex. 
dagvattenhantering för mångfunktionella miljöer, stadsträd, mångfunktionella gatusektioner, 
ekonomiska / juridiska utvärderingar av hur genomförande ska vara möjligt osv” 

 

2.9 Har ni ändrat arbetssätt gällande ekosystemtjänster efter de två etappmålen 
som kom i april 2018? 

 

Figur 13. Om förändring av arbetssätt skett efter de två nya etappmålen. 

 

“Nej - känns inte heller så motiverat - vill man höja / förändra dessa frågors status i stadsbyggandet 
behövs framförallt förändringar i PBL och i relation till va-lagstiftning och annan närliggande 
lagstiftning och tillämpningsanvisningar.” 

“Inte ännu, men tror att det kommer” 

“I vår nya FÖP som är under framtagande har vi tagit fram en utredning som kompletterar 
grönstrukturanalysen med ekosystemtjänster” 
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“Innan etappmålen kom arbetade vi inte med ekosystemtjänster.” 

“Vi har skapat en checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan där ekosystemtjänster 
ingår i listan” 

 

2.10 Vilken/vilka enhet/enheter hos kommunen ha ansvaret för att ta tillvara 
och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering och/eller 
byggande samt förvaltning i staden? 

“Som det verkar ska vi på mark- och plan ansvara för detta. Dock är det vår miljösida som står för 
kunskapen. Samarbetet och verktyg för att få in kunskapen i praktisk planering finns inte ännu.” 

“Ingen uttalad ansvarsfördelning finns. Tre samhällsbyggande förvaltningar delar på ansvaret i 
praktiken. EST finns inkluderat som ett arbetsområde i kommunens hållbarhetsmål till år 2025, 
vilka gäller för hela kommunens verksamhet. Varje nämnd ansvarar för att välja ut mål för 
nästkommande mandatperiod för sin förvaltning och ifall t.ex. arbete med stadsgrönska och EST ska 
stå i fokus.” 

“Stadsbyggnadskontoret leder arbetet med ekosystemtjänster i planprocessen. Ofta är det park- och 
naturförvaltningen eller Kretslopp och vatten som förvaltningar områden och anläggningar.“ 

“De ordinarie som har kompetens och rådighet. Hur mycket är ytterst en politisk fråga.” 

“Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen, Fastighetskontoret, 
Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningar” 

“Som det ser ut just nu ligger ett mer informellt ansvar hos stadsarkitekten. Stadsträdgårdsmästaren 
och kommunekologen har antingen inte lyssnats på eller så har de varit otydliga. Politikerna har inte 
velat anta någon grönplan och det råder allmän förvirring om vad hållbarhet är och bad ett arbete med 
hållbarhet innebär. Samhällsbyggnadsförvaltningen och utförande part9 ligger i ett 
kommunöverskridande samarbete sedan 15 år, det kan vara en delförklaring.” 

“Samhällsbyggnadsavdelningen (del av kommunledningskontoret) - de flesta (alla?) enheter från 
samhällsplanering och exploatering till dem som arbetar med bygglov, projektering , anläggning, drift 
och underhåll av allmän plats. (Kommunala bolag så som va-bolag och fastighetsbolag har också viktig 
roll)” 

“Plan- och bygg och Mark- och exploatering. Kommunen förvaltar inga parker/grönområden då vi 
har enskilt huvudmannaskap på all allmän plats” 

“Planenheten (detaljplanering och översiktsplanering), stadsarkitekt för planering av offentliga miljöer 
och platser samt stadsträdgårdsmästare. Vi har även skogsförvaltning som hanterar grönområden 
utanför detaljplanelagt område.” 
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2.11 Vilken/vilka enhet/enheter hos kommunen arbetar praktiskt med 
ekosystemtjänster? 

“Enheten för strategisk planering nuddar vid ämnet men har ingen budget. Detsamma gäller för 
planenheten, bygg och anläggning och drift offentlig utemiljö som också indirekt arbetar med frågan 
men vi har inga rutiner kring arbetet..” 

“Hamn- och gatuförvaltningen, som ansvar för t.ex. anläggande och skötsel av parker och 
naturområden på detaljplanelagd mark. Det kommunala VA-bolaget ansvarar för anläggande och 
skötsel av dagvattendammar, som också bidrar med EST.” 

“Kommunens planavdelning i samarbete med miljö- och hälsa. Även Biosfärenheten arbetar med det 
och samlar ständigt ny information om de värden som finns i kommunen” 

“Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen.” 

“Planavdelning, Miljö- och hälsoskyddsavdelning, VA-avdelning, gata och parkavdelning” 

“Samhällsplanering som ligger under kommunstyrelsen. Planavdelningen som ligger under bygg- och 
miljöförvaltningen. Gata/parkenheten som ligger under tekniska förvaltningen.” 

“Samhällsbyggnadsenheten arbetar med ekosystemtjänster i t.ex. detaljplaner. Tekniska verksamheten 
(gata, park) arbetar med att förvalta/införa nya ekosystemtjänster” 

 

2.12 Har ni fått vägledning angående något av de två etappmålen? Om ja, på 
vilket sätt och från vem? 

 

Figur 14. Om vägledning fåtts gällande de två etappmålen.  

 

“Från Boverket. Länsstyrelsen har haft information.” 

“Ja, c/o City och etablerad tjänst för samordning” 
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“Ja, vi får löpande information från parkenheten om hur ekosystemtjänster kan inkluderas i 
planeringsarbetet” 

“Länsstyrelsen” 

“Ekologigruppen” 

“Vi har som sagt en kollega som jobbat med at ta fram riktlinjer för Boverket gällande 
ekosystemtjänster. Hon är vår främsta expert i ämnen och hjälper oss med hur vi kan jobba med detta 
i planarbetet.” 

“I höstas skapades en projektgrupp (samhällsbyggnadsförvaltningen) som arbetar med att integrera 
ekosystemtjänster i detaljplanering” 

“Den kunskapen har vi skaffat oss själva” 

“Det är väl det som ska komma? Annars finns det massor skrivet om detta och goda exempel från 
Sverige och många andra länder.” 

 

3. Grönytor vid exploatering 

3.1 Arbetar ni med att kompensera/komplettera de grönytor som tas bort vid 
exploatering? Om ja, på vilket sätt sker detta?  

 

Figur 15. Om kompensation/komplettering genomförs av grönytor som tas bort vid exploatering. 

 

“Stora vackra träd som har vuxit på platsen i kanske flera hundra år ersätt på en annan plats med 
ynkliga pinnar som kallas träd.” 

“Diskussionen och ambitionerna finns. Men praktiska idéer om hur det skulle lösas systematiskt på 
ett organisatoriskt och ekonomiskt hållbart sätt saknas (ska kommunen gå in och köpa alternativ 
mark (någon lågutnyttjad p-yta?) och avsätta som grönyta? får man göra det med skattemedel? får det 
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åläggas exploatören? hur får man rättvisa i en sådan operation - blir det en subvention /pålaga på den 
som vill planlägga något? Om det ska vara skattemedel - är det rätt sak att lägga dem på? Går det 
att motivera. Osv.. 

Finns inget uppdrag eller bra kommunalt forum att diskutera sådana frågor. PBL:krav inom ramen 
för planprocessen dyker bara upp om ett projekt bedöms få betydande miljöpåverkan... och då följer det 
ju den lagstiftningen" 

“Har inte skett under mina fyra år som planerare. Kommer dock med största sannolikhet att ske i ett 
blivande industri/ verksamhetsområde under nästa år.” 

“I liten utsträckning. Arbete med att ta fram riktlinjer för kompensation vid påverkan på grönytor är 
under framtagande. De har hittills applicerats på prov i två detaljplanläggningar på kommunägd mark. 
Trenden för kompensationsåtgärder inom kommunen vid exploatering av grönytor, är att ersätta med 
mindre grönytor med högre kvalitet/värden/fler EST. T.ex. vid exploatering av en lågkvalitativ 
ängsyta har exploatören avsatt medel för anläggande av en mindre, mer högkvalitativ ängsyta.” 

“I (xxx) kommun sker i huvudsak inte exploatering på kvalitativa grönytor inom tätorterna utan 
ofta sker det som komplettering på naturmark.” 

“Kommunen håller på att ta fram en systematisk metod för kompensering/balansering. 
Grönytefaktorn är ytterligare en sådan metod.” 

“Nej inte kontinuerligt. Som en landsbygdskommun finns det gott om grönområden i direkt anslutning 
till alla våra planområden så frågan har inte blivit särskilt utpekad. Det görs dock naturligt då vi ofta 
har höga naturvärden som värnas genom planbestämmelser om allmän platsmark.“ 

“Om marken som tas bort är kommunal ska det utföras en s k balansering” 

“Vi brukar i viss mån kompensera större nedtagna träd genom att plantera nya någon annanstans. 
Lättillgängliga grönytor är såklart viktigt och detta försöker vi att tillgodose vid exploatering av nya 
områden eller förtätning. Ibland går det att tillskapa inom planområdet men ibland får vi hänvisa till 
andra befintliga grönområden i närheten. Som planarkitekt kan jag endast möjliggöra för grönytor i 
detaljplaner och översiktsplaner, men huruvida detta följs upp i praktiken är upp till tekniska 
förvaltningen.” 

“Vi har en checklista som gås igenom för att se vilka ekosystemtjänsten som påverkas i 
detaljplaneprocessen och hur de ska kompenseras (om det inte går att undvika eller minimera 
påverkan.) Detta arbetssätt är ett krav i alla detaljplaner på kommunägd mark och vi uppmuntrar 
privata aktörer att även arbeta efter denna metod. Vi kompenserar alltså för mer än bara grönytor 
som försvinner vid exploatering. Vi arbetar efter följande riktlinjer: Kompensation bör diskuteras tidigt 
i plan- och exploateringsprocessen. Kompensationen utgår från platsens funktioner för ekosystemtjänster 
inklusive rekreation och biologisk mångfald. Kompensationen ska i första hand bygga på 
närhetsprincipen: nära i funktion, plats och tid och ha minst samma värde. Kompensationsbehovet 
avgörs utifrån en bedömning av hur värdefulla funktionerna är och hur stor påverkan blir. Värdet 
sätts i relation till omgivningen.” 
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“svårt; när det lyfts (planlägga kvartersmark till allm.pl) oftast vill inte markägaren eller politiken 
eller båda. Alla talar varmt om frågan, men när det blir klart vad som krävs för att säkerställa den 
(tex. ytor) är det inte lätt” 

“Ja. Vi gör en grönkonsekvensbedömning för varje detaljplan som främst tittar på sociala och 
rekreativa värden. Bedöms de bli negativt påverkade så ska åtgärder för att uppväga det vidtas.” 

“Ja, i högsta grad. Vid planläggning läggs i så stor utsträckning som möjligt gröna ytor till planområdet 
med fokus att skapa sammanhängande stråk av grönytor i den aktuella kommundelen” 

“Ja i den mån det är möjligt. Kompensationsmark ifall jordbruksmark tas i anspråk och om det går 
kompensering av natur/parkmark men det är betydligt svårare i stadsmiljö.” 

 

3.2 Om ja på föregående fråga, säkerställs det att kompensation/komplettering 
genomförs? 

“Om det är allmän plats-mark har kommunen ansvaret för att genomföra och förvalta den. på 
kvartersmark har kommunen möjlighet genom den bygglovsgranskning vi gör av utemiljön, att påverka 
dess utformning. däremot mindre möjlighet att följa upp eller säkerställa på kvartersmark.” 

“Reglering av naturmark kräver sällan särskild säkerställning annat än det skydd som detaljplanen 
ger. I annat fall vid planläggning av nya parkytor samordnas genomförandet med mark- och 
exploateringsenheten som får egna politiska uppdrag + budget för genomförandet.” 

“Vi har försökt att ställa krav på kvalitativa grönytor med vi har tyvärr ingen uppföljning på detta 
vilket gör att sådana bestämmelser är verkningslösa (det är även väldigt subjektivts vad en kvalitativ 
friyta är). Däremot kräver vi genomsläpplighetsgrad. Detta krävs i byggloven med kontrolleras ej vid 
slutbesiktning då utemiljöerna oftast inte är klara då. Men om någon anmäler alt. att man får problem 
med dagvatten i området blir det ett ärende där exploatören kan tvingas att ta bort hårdgjorda ytor.” 

“Kommunen tar ansvaret och finansierar det via köpeskillingen för marken” 

“Fastighetskontoret följer upp att kompensationsåtgärderna genomförs genom en checklista.” 

“Ja, kommunalägd mark och därmed har kommunen rådighet över frågan” 
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3.3 Genomförs en uppföljning av att kompensationen/kompletteringen blev 
som det var tänkt? Om ja, på vilket sätt görs uppföljningen? 

 

Figur 16. Om uppföljning genomförs för att se om det blev som det var tänkt gällande ekosystemtjänster. 

 

“Ja, uppföljning av metodik samt en utvärdering av tillskapta värden.” 

“Det är målbilden. Har inte skett ännu. I Sverige är vi generellt för dåliga på att följa upp vårt eget 
planeringsarbete.” 

“Ja om MKB - del av den uppföljningen” 

“Kommunen håller på att ta fram nyckeltal för att kunna följa upp kompensationsåtgärderna.” 

“Nej, det är vi dåliga på men medvetna om!” 

“inte direkt kopplat till kompensationen. Men vi ser de positiva effekterna av att planera för natur 
och grönska och försöka fortsatt ta med det i både planering och exploatering.” 
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3.4 Känner du till grönytefaktor? Om ja, arbetar ni med detta? På vilket sätt? 

Nedan presenteras resultatet baserat på de som svarade “ja” på frågan om de känner till 
grönytefaktor. 

 

Figur 17. Arbete med grönytefaktor. 
 

“Ja. Intressant sätt att arbeta, vi tittar på det i samband med en detaljplan här.” 

“Ja. Försöker dock se till platsen istället för att ställa krav på grönytefaktor eller grönytefaktor på 
allmän plats (GYF AP, som är under utveckling). Kan exempelvis vara viktigare att bevara ett par 
stora värdefulla träd, än att det ska vara viss mängd grönyta. Är rädd att sådana begrepp gör arbetet 
för snävt och tar bort platsanpassade lösningar. Tror inte på att en lösning fungerar lika bra överallt. 
Platser är unika och vi ska inte tappa det.” 

“Ja, det arbetas inte med på ett rutinartat sätt” 

“nej vi kvantifierar inte något överhuvudtaget gällande grönytor” 

“Ja. Vi har arbetar efter en platsanpassad grönytefaktormodell som tar hänsyn till den specifika 
platsens miljöutmaningar och vilka ekosystemtjänster som behöver tillföras på platsen. Metoden reglerar 
mängden och kvaliteten av ett antal angivna gröna och blå ytor och åtgärder såsom till exempel grönska 
på mark i olika former, vegetationsklädda tak, buskar, träd och vattenytor. Ytornas förmåga att 
hantera ett antal miljöfrågor som tillgång till rekreationsmiljöer, dagvattenrening och fördröjning, 
luftkvalitet, buller, lokalklimat och biologisk mångfald är central.” 

“Ja. Vi arbetar inte med detta. Min yrkesmässiga åsikt är att det kan bli ett trubbigt redskap då 
värden som inte har samma funktioner kan bytas mot varandra. Detta gör att en likvärdig 
grönytefaktor kan ge väldigt olika resultat i förhållande till ex rekreationsvärdet eller något annat 
värde som kan vara viktigt på en plats. Jag är dessutom skeptisk till huruvida det är rätt styrmodell 
för att verka för en grönare och mer tilltalade stadsmiljö då detta istället ibland kan leda till stora 
begräsningar i hur en plats kan gestaltas.” 
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“Har hört uttrycket. Vi arbetar inte med det utan utgår i från platsens förutsättningar.” 

“Ja, men kommunen arbetar inte med grönytefaktor. Enligt min mening finns bättre sätt att arbeta 
med ekosystemtjänster än grönytefaktor” 

“Ja, men vi arbetar inte med det. Funderingar förekommer dock om att inrätta ngn slags kommunal 
kvalitetsstämpel där viss grönytefaktor kunde vara en del (jmf certifieringsdirkussioner av stadsdelar - 
men det verkar som att man är lite orolig för den administrativa delen där och hoppas att man skulle 
kunna hitta något mer "pang på rödbetan" än att försöka kvala in för en certifiering )” 

“Ja. Används vid detaljplaneläggning framförallt i tät stadsbebyggelse, för kvartersmark för bostäder 
och kontor. Följs upp vid bygglovsgranskning av utemiljön.” 

 

3.5 Känner du till att kommuner nyligen hade möjlighet att söka statligt bidrag 
för arbete med åtgärder gällande stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer? 

 

Figur 18. Kännedom kring att det nyligen fanns möjlighet att ansöka om bidrag. 
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3.6 Om ja på föregående fråga, har ni ansökt om ett sådant bidrag? För 
vilken/vilka åtgärder? 

 

Figur 19. Ansökan om bidrag för arbete med åtgärder gällande stadsgrönska och ekosystemtjänster. 

 

“Ja. Inventering av tätortsnära naturområde och vandringsled. Frihuggning av skyddsvärda träd. 
Ansluta till naturkartan.” 

“Ja men vi fick avslag för att det inte var en urban miljö.” 

“Ja, för en park som tar hand om dagvatten och samtidigt ska rustas upp.” 

“Ja, kommunen har ansökt om bidrag för fyra åtgärder och fått en ansökan beviljad, för att omvandla 
en gammal banvall till natur- och parkmark med faunadepåer, insektshotell, ängsvegetation m.m.” 

“Vi ansökte men fick inte ansökan godkänd.”
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Bilaga A:1 

Bilaga B. Frågeenkät till kommuner 
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Bilaga A:2 
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Bilaga A:3 
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Bilaga A:4 
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Bilaga B:1 

 


