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Abstract 

The aim of this paper is to discuss and explore how cultural ecosystem services are identified and valued 

within a Swedish municipal urban planning context, which services are specifically of interest and how 

the identification and valuation are used. The paper will analyze identification tools provided by public 

organizations and consultants. For this purpose, literature and research within the subject, together with 

interviews from officials working with cultural ecosystem services, have been used as empirical data to 

answer the research questions. As a theoretic framework, environmental psychology and sustainable 

urban planning theory, including the themes democracy, resilience and densification, has been used to 

examine the research questions. The findings show that ecosystem services play an important role in 

communicating the connection between human welfare and nature. When planning sustainable cities, 

knowledge of the intuitive, inestimable character of the services, is needed in decision making. The 

tools that have been evaluated have different purposes and can together be used for a more nuanced 

analysis. No single cultural ecosystem service has been found to be more crucial, instead different 

human needs must be identified. Finally, the ecosystem services framework is an important part of 

planning socially and ecologically sustainable and resilient cities.  
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1. Inledning 

Kunskapen om kopplingen mellan människors välmående och miljön ökar inom forskningen och bland 

beslutsfattare. Tidigare har ekosystemtjänster (EST) varit osynligt i samhällsplaneringen, men på senare 

år har det skett uppsving i forskningen kring EST och hur hänsyn skall tas till dem i 

planeringssammanhang (Bieling, Plieninger, Pirker & Vogl 2014). Med mer information från olika 

myndigheter har tankesättet kommit att bli en integrerad del av den kommunala planeringen (Boverket 

2019d). Ekosystemtjänster kan sammanfattas som alla de tjänster naturen utför åt oss människor och 

som bidrar till mänsklig välfärd (MEA 2005). Ekosystemtjänsterna brukar delas upp i fyra 

underkategorier: reglerande, försörjande, stödjande och kulturella. Naturen utför tjänster åt oss genom 

att bland annat reglera vår livsmiljö genom fotosyntesen, försörja oss med mat och råvaror och vara 

grundläggande för andra naturliga system såsom pollinering. De kulturella tjänsterna bidrar särskilt till 

livskvalité genom exempelvis rekreation, inspiration och återhämtning.  

För att klara av en hållbar utveckling måste naturliga resurser skyddas och bevaras för framtida 

generationer. Genom att värdera naturens tjänster är förhoppningen att naturens värden skall tydliggöras 

och därmed få större utrymme i den kommunala planeringen. Av denna anledning har Sveriges regering 

beslutat att Sveriges kommuner till 2025 skall ta hänsyn till EST i planeringen och förvaltningen av 

urbana miljöer (Miljödepartementet 2013). Inom den vetenskapliga litteraturen och praktiken, bland 

beslutsfattare och tjänstemän, efterfrågas metoder och utvärderingar av metoder som bidrar till 

utvecklingen och arbetet inom området (se Gómez-Baggethun & Barton 2013; Pedersen, Johansson & 

Weisner 2017:53), vilket gör ämnet högst aktuellt att utforska. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad förståelse för vilka metoder som finns att tillgå för 

identifiering och värdering av kulturella ekosystemtjänster inom kommunal planering. 

Arbetsmetoderna skall vara verktyg som underlättar inkluderingen av ekosystemtjänsterna i den 

kommunala planeringen och som genom detta bidrar till ökad livskvalité i städer. 

Uppsatsens frågeställningar lyder: 

- Hur identifieras och värderas kulturella ekosystemtjänster i en urban miljö inom kommunal 

planering?  

- Hur används identifieringen och värderingen av kulturella ekosystemtjänster inom kommunal 

planering? 

- Vilka kulturella ekosystemtjänster är intressanta att identifiera och värdera i en urban miljö 

utifrån ett kommunalt planeringsperspektiv?  
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1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att endast undersöka hur de kulturella ekosystemtjänsterna (KEST) kan 

identifieras och värderas. Detta då de kulturella tjänsterna ofta beskrivs vara underrepresenterade i 

litteraturen samt skiljer sig i stora drag från de andra tjänsterna. De kulturella tjänsterna har enligt 

Hirons, Comberti och Dunford (2016) en mer kulturellt betingad karaktär än de andra tjänsterna, vilka 

beskrivs mer tekniska. Detta gör att en separering av tjänsterna är rimlig vid undersökning av dem.  

Verktyg för att värdera och identifiera KEST skall huvudsakligen vara användbara för ett kommunalt 

sammanhang i ett tidigt skede av planeringen, för att skapa en översiktlig bild av existerande kulturella 

ekosystemtjänster. Uppsatsen avgränsar sig till den svenska, urbana kontexten. Eftersom EST existerar 

i stort sett överallt och kan variera till stor grad beroende på plats, är det passande med en geografisk 

begränsning för att viss generalisering kring kontexten skall vara möjlig.  

Undersökningen av identifieringsverktyg kommer främst titta på verktyg som återkommer inom den 

svenska litteraturen och som förespråkas av svenska organisationer och myndigheter, även om 

jämförelse med internationell forskning sker. För att få inblick i det kommunala arbetet har intervjuer 

med tjänstemän från Varberg genomförts. Kommunen är medelstor och är i utvecklingsfasen av 

framtagandet av metoder vilket gör den komparabel med kommuner med liknande resurser och storlek.  

1.3 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen kommer i kapitel 2 ge en sammanfattad historisk översikt över viktiga händelser som 

påverkat utvecklingen av användningen av ekosystemtjänst-begreppet inom planering. Därefter 

kommer ekosystemtjänster och särskilt de kulturella, diskuteras i Bakgrundskapitlet. I detta kapitel ges 

även en överblick kring de frågor och utmaningar forskningen står inför idag kopplat till värdering och 

inventering av ekosystemtjänster. I teoridelen lyfts viktiga teman för analys och besvarande av 

frågeställningarna. Efter detta i metoddelen, beskrivs och motiveras insamlings- och analysmetoder av 

data samt de verktyg som har analyserats. I uppsatsens analysdel jämförs och problematiseras 

litteraturen, teorin och den insamlade data. Avslutningsvis besvaras uppsatsens frågor utifrån analysen.    
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2. Tidigare forskning  

Detta kapitel kommer redogöra för viktiga historiska händelser inom fältet och dagens forskningsläge. 

Ekosystemtjänst-begreppet är relativt nytt inom forskningen. Den aktuella forskningen bygger därmed 

i hög grad vidare på de ramverk som togs fram under tidigt 2000-tal. För att förstå dagens 

forskningsläge krävs därför en historisk tillbakablick. 

2.1 Historisk översikt  

Under sjuttiotalet lyftes kritik mot hur naturliga resurser ignorerades inom planeringen och begreppet 

ekosystemtjänster (EST) uppkom för att öka medvetenheten om naturens värdefulla tjänster. Under 

nittiotalet ökade intresset för området, men det var först 2005 när Millennium Ecosystem Assessment 

(MEA) släpptes som begreppet blev vedertaget. EST-tankeramen har kommit att ses som ett viktigt 

verktyg i arbetet med social och ekologisk hållbarhet (Hirons, Comberti & Dunford 2016). De globala 

besluten kom därefter att få en betydande roll inom internationell och lokal planering.  

2.1.1 Internationellt  

The Millennium Ecosystem Assessment 

FN tog under 2001–2005 fram The Millennium Ecosystem Assessment (MEA) för att förstå vilka 

konsekvenser som skulle kunna uppstå vid förlust av EST. Målet med MEA är att skapa ökad förståelse 

för ekosystemtjänsters koppling till mänskligt välstånd, hur EST i framtiden kan förändras, vilka 

effekter det har på mänskligt välstånd, samt vilka verktyg och vilka kunskapsluckor som finns inom 

området. Den ökade förståelsen skulle bland annat ligga till grund för val av åtgärder för att undvika 

fortsatt förlust av ekosystem (MEA 2005:ii, v).  

The Economics of Ecosystems and Biodiversity  

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) introducerades som ett globalt initiativ 2007 

(TEEB u.å) och har som syfte att uppmärksamma EST i planeringen på global, nationell och lokal nivå, 

genom att med ekonomisk värdering förhindra förlust av ekosystem (Sukhdev, Wittmer & Miller 2014). 

“The process of identifying nature’s values is not to be taken as an end in itself. It should be treated as a 

means to better communicate and take account of nature’s importance, with particular respect to human 

well-being. [...] Valuation can help us rethink our relationship with nature, alerting us to the true 

consequences of our behaviours and choices” (Sukhdev, Wittmer & Miller 2014:12) 

Globala målen: Agenda 30 

FN beslutade 2015 att bygga vidare på milleniemålen och sätta nya hållbarhetsmål till 2030. Alla 

medlemsländerna har godkänt och innefattas av målen. Totalt pekade FN ut 17 mål med 169 delmål. 

Mål 11 “Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara” och mål 

15 “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” är särskilt viktiga i EST-arbetet och delmål 15.1 och 15.9 lyfter specifikt vikten av 

att värna om ekosystem och inkludera dem i lokal och nationell planering (FN 2015).  
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The Common International Classification of Ecosystem Services 

2013 publicerades den första CICES (The Common International Classification of Ecosystem Services) 

på uppdrag av System of European Environment Agency (SEEA). SEEA är ledd av United Nations 

Statistical Division (UNSD) och har i uppdrag att framhäva sambandet mellan ekonomin och miljön 

(FN 2014). Syftet med CICES var att skapa internationella, standardiserade klassificeringar av EST 

som kan användas som en bro mellan olika EST-klassificeringssystem (Haines-Young & Potschin 

2018). 

2.1.2 EU 

EU antog en agenda för hållbar stadsutveckling 2016. Agendan är frivillig och syftar till att underlätta 

genomförandet av de globala målen, Agenda 2030 och The New Urban Agenda (se FN 2017). Agendan 

skall ge underlag för ett koordinerat hållbarhetsarbete och regelverk i Europas städer. Varje land sätter 

individuella mål utifrån sina förutsättningar för att uppnå de internationella målen (Skr. 

2017/18:230:60–61). 

2.1.3 Nationellt  

Som del av Sveriges miljömål finns Generationsmålet som innebär att vi till “nästa generation ska lämna 

över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 

utanför Sveriges gränser” (Naturvårdsverket 2019:2). Utöver detta har Sverige ett miljömål som 

innefattar God bebyggd miljö. För att uppnå detta mål måste EST synliggöras och värderas i den byggda 

miljön för att säkerställa att de tas till vara på (Sveriges miljömål 2021; Sveriges miljömål u.å.).  

Regeringen presenterade 2017 strategin “Strategi för Levande städer – politik för en hållbar 

stadsutveckling”. Den innefattar övergripande etappmål med prioriteringar och insatser riktade mot 

hållbar stadsutveckling. Strategin grundar sig på FN:s Agenda 2030, The New Urban Agenda och EU:s 

urbana agenda. Förhoppningen är att stärka städers förutsättningar att uppnå ekologisk, social och 

ekonomisk hållbar utveckling. Sverige har valt att stödja TEEB för fortsatt internationellt samarbete 

kring utveckling av EST-metoder (Skr. 2017/18:230).  

Strategin presenterar två etappmål där: 

1. “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” (Skr. 2017/18:230:6) 

2. “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” 

(Skr. 2017/18:230:6) 

Boverket och Naturvårdsverket fick i uppdrag av Regeringen att utveckla en metod för inkludering av 

EST i planeringsarbetet senast 2019 (Skr. 2017/18:230:6). Enligt en enkätstudie från 2018, utskickad 

till samtliga svenska kommuner sade 56,1 % av de svarande kommunerna att de hade någon typ av 

dokument för grön- och vattenstruktur, därav 32,7 % av dessa behandlade ekosystemtjänster (se bilaga 

1; Boverket 2019d:21–22). Detta tyder på att regeringens åtagande att införa EST-perspektivet i den 

kommunala planeringen har påbörjats men är ännu inte fullbordat.  
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2.2 Var står forskningen idag? 

De tidigare nämnda ramverken MEA (2005), CICES (Haines-Young & Potschin 2013) och TEEB 

(UNEP 2010) har varit grundläggande för efterföljande forskning inom området. 

Ett flertal forskningsförsök att identifiera EST med varierande metoder och resultat har genomförts i 

Europa. Vanligt förekommande verktyg är GIS där kartor produceras (se Paracchini, Zulian, 

Kopperoinen, Maes m.fl. 2014; Plieninger, Dijks, Oteros-Rozas & Bieling 2013; Vorstius & Spray 

2015). Dessa kartor kan ge en förenklad översikt över fördelningen av tjänster i ett valt geografiskt 

område. I ett forskningsförsök att värdera ekosystemtjänster i Nederländerna, fann forskarna ett flertal 

utmaningar där resurser och kunskapsbrist om ekosystems komplexitet var begränsande. Samtidigt såg 

de stora möjligheter för identifiering av EST inom planeringen om utvecklingen av metoder fortsätter 

(Hein, Remme, Schenau, Bogaart m.fl. 2020). Vorstius och Spray (2015) påpekar att kartors kvalité och 

generaliseringsgrad beror på data-kvalitén. Enklare kartor kan med fördel användas som 

diskussionsunderlag bland allmänheten men ju mer komplexa kartorna är desto mer expertkunskap och 

resurser krävs för att kunna ta fram och tolka dem.  

Trots detta framhävs GIS sällan som det primära verktyget inom svensk planering, utan snarare som ett 

komplement bland flera andra. Svensk forskning har till stor del drivits av Naturvårdsverket (se 

Forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster 2017) och Boverket. Ett antal projekt har 

finansierats av Vinnova, såsom Moviums påverkansplattform (se Movium u.å) och C/O City, som har 

tagit fram olika underlag för identifiering och värdering av ekosystemtjänster (se Block & Bokalders 

2014). I övrigt sker stor del av utvecklingen på kommunal- och konsultnivå. Stockholm stad, Malmö, 

Nacka, Järfälla och Upplands Väsby har beskrivits som särskilt drivande i arbetet med 

ekosystemtjänster av Naturvårdsverket och C/O City (se Hilding-Rydevik & Blicharska 2016; Keane, 

Stenkula, Wijkmark, Johansson m.fl. 2016). Dessa städer betraktas ligga i framkant och bidra till 

utvecklingen inom området genom framtagande och testning av nya sätt arbeta med EST i 

stadsplaneringen, och anses av dessa anledningar vara goda exempel för andra kommuner att ta efter.  

3. Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas betydelsen av EST och särskilt de kulturella, samt de utmaningar forskningen 

uppmärksammar i det organisatoriska arbetet med att identifiera och värdera KEST. 

3.1 Ekosystemtjänster  

Ekosystemtjänster är ett antropocentriskt begrepp. Det är konstruerat efter mänskliga behov och 

värderingar och existerar därför endast i människans relation till och beroende av naturen. Begreppet 

började användas redan på 60–70 talet av ekologer. Efter publiceringen MEA 2005, fick diskursen 

större utrymme inom akademin, planeringen och beslutsfattandet (Andersson m.fl. 2019; Hirons, 

Comberti & Dunford 2016). 

EST beskrivs ofta som de varor eller tjänster vilka är resultat av naturliga processer och som direkt eller 

indirekt leder till mänskligt välmående (de Groot, Wilson, & Boumans 2002). Genom att studera EST 

får vi förståelse för vilka tjänster som finns i vår närmiljö samt vilka tjänster vi har behov av. Urbana 

EST är alla de tjänster som produceras i eller i nära anslutning till våra städer och tätorter. Produktionen 
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kan ske i både gröna och blå miljöer såsom i parker, kyrkogårdar, gröna innergårdar, gröna tak, 

planteringsbäddar och så vidare. De kan skapas både lokalt, på en gata eller på en balkong, såväl som 

globalt (Andersson m.fl. 2019; Gómez-Baggethun, Gren, Barton, Langemeyer m.fl. 2013:177). EST är 

ofta starkt sammanlänkade och beroende av varandra och förser människor med en rad tjänster och 

fördelar genom ett flertal komplexa processer (Chan, Satterfield & Goldstein 2012; Block & Bokalders 

2014). 

Det finns fyra typer av ekosystemtjänster: reglerande, stödjande, försörjande och kulturella (MEA 

2005). Kategorierna är främst en pedagogisk uppdelning för att visa hur människan på olika vis är 

beroende av naturen, dess system och funktioner (Hilding-Rydevik & Blicharska 2016:29). Se figur 1 

för indelning av tjänsterna: 

 

Figur 1. Beskrivning av ekosystemtjänsterna. (Boverket 2019e) författarens omarbetning 2021. 

3.2 Kulturella ekosystemtjänster  

Kulturella ekosystemtjänster (KEST) är “the nonmaterial benefits people obtain from ecosystems 

through spiritual enrichment, cognitive development, reflection, recreation, and aesthetic experiences” 

(MEA 2005:40). De kulturella tjänsterna är resultat av mänskliga uppfattningar då de uppstår i 

interaktionen och relationen mellan människa och natur. De kulturella tjänsterna är upplevda och är 

därför starkt beroende av människans kulturella kontext. Eftersom de är en produkt av människors 

värderingar är de föränderliga (La Rosa, Spyra & Inostroza 2016; Pedersen, Johansson & Weisner 

2017). Eftersom begreppet inte är strikt definierat kan det fördjupas och breddas när förståelsen för 

ekosystemsvärden utvecklas eller nya perspektiv tillkommer (Pedersen, Johansson & Weisner 

2017:14). 

“All ecosystem services are shaped by individual and societal values, which are in turn shaped by cultural 

processes of determining and sharing what is considered to be meaningful. Reflecting on the cultural 

processes that shape our values is important for understanding the role of cultural ecosystem services in 

addressing ecological challenges” (Hirons, Comberti & Dunford 2016:566). 

Till skillnad från andra EST är de KEST platsbundna. De KEST fördjupar och tydliggör relationer 

mellan människor och deras omgivande natur. Jämfört med de andra tjänsterna krävs ingen 

bakomliggande förståelse eller kunskap för att direkt uppleva eller se de kulturella tjänsterna. Detta gör 

Stödjande: 

Stödjande tjänster möjliggör de andra EST genom viktiga processer och 
grundläggande resurser såsom fotosyntesen, näringscykler, biologisk mångfald 

och jordbildning. 

Försörjande: 

Dessa är de direkta 
tjänster eller produkter vi 

får såsom mat, syre, 
råmaterial, läkemedel, 

dricksvatten och energi. 

Reglerande: 

De reglerande EST 
innefattar viktiga tjänster 

genom reglering av 
viktiga processer, såsom 

koldioxidbindning, 
pollinering, rening av 

vatten, jord och luft samt 
reglering av klimat och 

buller. 

Kulturella: 

KEST erbjuder viktiga 
immateriella tjänster 

såsom hälsa, 
återhämtning, rekreation, 

estetiska värden och 
utbildning. 
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det lättare för människor att relatera till KEST än till de andra tjänsterna (Andersson, Tengö, 

McPhearson & Kremer 2015) vilket gör att de spelar en betydelsefull roll i att motivera allmänheten att 

värna om naturen och dess ekosystem (Daniel, Muhar, Arnberger, Aznar m.fl. 2012). Exempelvis kan 

det vara enklare för människor att förstå kopplingen mellan sitt eget välmående och vistelse i naturen, 

än välmående som uppstår till följd av de andra tjänsterna såsom luftrening och pollinering. 

Trots stark koppling mellan välmående och KEST är kopplingen komplex (Hirons, Comberti & 

Dunford 2016:552). Ekosystemtjänsterna är integrerade trots dess olika karaktärer. Samma tjänst kan 

producera både immateriella och materiella fördelar (Chan, Satterfield & Goldstein 2012), att bruka 

land kan exempelvis både vara försörjande och kulturellt identitetsskapande.  

Även om KEST värderas högt inom alla EST-typologier har de fått litet eget fokus inom litteraturen 

och forskningen (Gómez-Baggethun & Barton 2013). En anledning till detta kan vara att de andra 

tjänsterna ofta upplevs mer konkreta och enklare att substituera med tekniska lösningar (Hirons, 

Comberti & Dunford 2016:48), medan de kulturella har en stark kulturell anknytning, och på grund av 

detta kan anses svårare att vetenskapligt klassificera.  

Valet av kategorier vid uppdelning av kulturella värden för identifiering varierar till stor grad från 

ramverk till ramverk (se Tabell 2). Kategorierna går inte direkt att jämföras med varandra. Vid val av 

verktyg för identifiering och värdering är det viktigt att val av ramverk identifieringskategorierna 

bygger på framgår.  

Tabell 2: Uppmärksammade kulturella ekosystemtjänster inom olika ramverk  

CICES TEEB  MEA Boverket C/O City  

Intellektuell och 

upplevelsebaserad  

Rekreation samt 

mental och fysisk 

hälsa 

 Hälsa, direkt och indirekt Hälsa 

Rekreation  Sinnlig upplevelse 

Tysta områden 

Estetisk uppskattning 

och inspiration 

Inspiration 

Estetiska värden Estetiska värden 

 Stadsodling  

Turism  Turism  

Symbolisk Spirituell upplevelse 

och platstillhörighet 

Sociala relationer Sociala relationer Sociala relationer 

Kulturell diversitet Kulturell mångfald  

Spirituella och religiösa 

värden 

Andlig inspiration Symbolik och andlighet 

Kunskapssystem 

Platsuppfattning Platsuppfattning, känsla av 

tillhörighet 

Kulturarv Kulturarv 

Kunskap och 

utbildningsvärden 

Pedagogik och kognitiv 

utveckling 

Vetenskapliga upptäckter 

(Boverket 2019e; Haines-Young & Potschin 2013:A1; Keane m.fl. 2016; MEA 2005:40; UNEP 2010:19) 
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Det finns ett flertal fördelar kopplade till KEST. Fördelarna förtydligar vikten att bevara och utveckla 

de tjänster som finns. De viktigaste fördelarna är följande: 

Fysisk och mental hälsa 

Ett flertal kopplingar mellan hälsa och välmående kan göras till natur. Människor som har tillgång till 

grönområden rör sig generellt mer vilket ger bättre mental och fysisk hälsa. Förutom detta kan minskade 

stressnivåer, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, längre livslängd och bättre självupplevd hälsa, 

kopplas till utomhusvistelse (Gómez-Baggethun m.fl. 2013; Boverket 2019a). Barn har större chans att 

leka vilket har en positiv inverkan på barns motorik och kognitiva utveckling (Boverket 2019a; Laike 

2005:127) och äldre som vistas ute upplever flera positiva effekter såsom att benskörhet motverkas, 

rörelse och styrka bibehålls bland många fler (Küller 2005a).  

Naturliga landskap och dess estetiska fördelar har visat sig påverka den psykiska hälsan positivt genom 

att bland annat skapa en känsla av mening (Gómez-Baggethun m.fl. 2013). Miljöer med träd och växter 

föredras framför stadsmiljöer utan dessa och grönska är direkt avgörande för tillfredsställelse där 

människor bor (Sorte 2005:227–28). Människor dras till att leva och vistas på vackra platser, något som 

reflekteras i bland annat husmarknaden (de Groot, Wilson & Boumans 2002). Urbana miljöer upplevs 

ofta stressande medan grönskande landskaps setts ha en lugnande effekt (Küller 2005b:22–24) vilket 

gör tillgång till rekreation och avkoppling är högt värderat (Gómez-Baggethun m.fl. 2013). Den 

mänskliga hjärnan kan endast hantera en viss mängd information. Människans omgivning påkallar hela 

tiden uppmärksamhet och i staden kräver omgivningen ständigt att beslut fattas vilket är 

energikrävande, till skillnad från en mer naturlig miljö där dessa intryck är lättare att sortera bort. 

Människor återhämtar sig därför fortare i miljöer som inte konstant kräver beslutsfattande (Grahn & 

Ottosson 2010:57–61). Störande ljud är stressande (Hygge 2005:37) och tysta, bullerdämpande platser 

såsom parker är därför oerhört viktiga för människors återhämtning (Gómez-Baggethun m.fl. 2013).  

Kunskap, inspiration och social tillhörighet 

För barn som växer upp i städer kan parker vara deras enda naturupplevelse och är därmed avgörande 

för att intresse för natur skall växa fram (Sorte 2005:225–28). Naturen bjuder även in till studier av den 

och spelar en viktig roll för utomhuspedagogik, utbildning och forskning (de Groot, Wilson & Boumans 

2002). Naturen är även en källa för inspiration. Den inspirerar till sagor, sång, dans, film, foto och så 

vidare (de Groot, Wilson & Boumans 2002).  

Människor som träffar andra mår bättre än personer som inte träffar andra alls. Gröna ytor utgör 

mötesplatser som uppmuntrar människor till att träffas (Boverket 2019b). Människor har lättare att 

utveckla och behålla relationer i sitt bostadsområde om det finns gröna mötesplatser (Gómez-Baggethun 

m.fl. 2013) och utomhusmiljöerna är viktiga för barns anknytning till en plats (Björklid 2005:142–43). 

Människor har ofta starka anknytningar till sin närliggande miljö vilket bidrar till intresse och omsorg 

om platsen och kan i förlängningen leda till delaktighet i gemensamma frågor, ökad social 

sammanhållning och känsla av tillhörighet och medinflytande (Gómez-Baggethun m.fl. 2013; Küller 

2005b:23–24). Historiska platser såsom kyrkogårdar, parker och kulturmiljöer, berättar en historia som 

stärker platsidentitet för boende (Boverket 2020a) och vackra, intressanta platser lockar ofta turister, 

vilket kan bidra till stolthet bland invånarna (de Groot, Wilson, & Boumans 2002).  



9 

 

3.3 Värdering av kulturella ekosystemtjänster 

Värderingen är en kritisk del av det organisatoriska arbetet med KEST. Vid val av identifieringsverktyg 

måste även värderingsmetod och dess olika för- och nackdelar uppmärksammas. 

Under 60-talet påbörjades tidiga försök att värdera, kategorisera och identifiera EST (de Groot, Wilson, 

& Boumans 2002). Begreppet har bidragit till nya, transdisciplinära broar mellan ekologiska och 

ekonomiska teorier (Costanza m.fl. 2017). I och med att begreppet vuxit och fått större uppmärksamhet 

globalt och nationellt har framtagna metoder under senare tid mött på kritik för dess brister i värderingen 

och identifiering av EST samt avsaknad av allmängiltig standardisering (de Groot, Wilson, & Boumans 

2002). Trots kritiken växer behovet av olika metoder för inventering och värdering av EST bland aktörer 

inom samhällsutveckling. Det växande intresset har lett till ökad efterfrågan på metoder med konkreta 

indikatorer vilka kan användas som underlag i beslutsfattning. Dessa indikatorer förväntas vara 

standardiserade, objektiva, specifika och verifierbara med egenskaper såsom mätbarhet och 

tidsbundenhet (Hernández-Morcillo, Plieninger & Bieling 2013). EST-analyser är än så länge i en 

utvecklingsfas och tas ofta fram i samarbete mellan kommuner och konsulter eller forskare för specifika 

projekt. I projekt måste beslut fattas om metoder skall återanvändas med vissa justeringar, eller om nya, 

bättre anpassade metoder skall tas fram (Hilding-Rydevik & Blicharska 2016:26). 

Begreppet värde är komplext då det även betyder generell uppskattning. Ett värde kan finnas och 

upplevas utan att det kan värderas (Costanza m.fl. 2017), exempelvis en vacker vy. Detta innebär att 

värdet behöver definieras innan värderingen, vanligtvis genom färdiga kategorier. Det finns en mängd 

olika sätt och försök att mäta och värdera KEST (se Tabell 1).  

Tabell 1: Olika sätt att värdera kulturella ekosystemtjänster 

Kvalitativ värdering Värden uttrycks i ord 

Semi-kvantitativ värdering Värden uttrycks i en poängskala 

Kvantitativ värdering Värden uttrycks genom någon fysisk enhet, t.ex. mängden råvaror 

som produceras under en viss period eller antalet besök till ett 

rekreationsområde 

Monetär värdering Värden uttrycks i kronor 

(Naturvårdsverket 2015:6) 

Vid värdering av EST måste skillnad göras mellan fördelar och tjänster enligt Chan, Satterfield och 

Goldstein (2012). Fördelar är det som människor vanligast kopplar till EST och innebär de varor och 

upplevelser vi får. Tjänsterna är viktiga ur ett planeringsperspektiv att värdera eftersom de producerar 

fördelarna. Tjänsterna måste förutom bidragandet till mänsklig välfärd vara platsbundna 

(Naturvårdsverket 2015:25). Eftersom olika EST ofta är sammanflätade finns risk för dubbelräkning 

vid ekonomiska värderingar (de Groot, Wilson & Boumans 2002). Det är därför viktigt att separera 

ekosystems olika tjänster och fördelar vid identifiering, speciellt då en tjänst kan producera flera 

fördelar. Detta innebär att den som gör den slutgiltiga värderingen måste avgöra om det är 

produktionskällan eller slutresultatet som räknas (Fisher & Turner 2008). Enligt Bieling, Plieninger, 

Pirker och Vogl är det inte önskvärt att mäta värden utifrån specifika kategorier eller tjänster eftersom 

fördelarna ofta är sammanflätade. De förespråkar i stället att fördelar värderas utifrån buntar (Bieling 

m.fl. 2014) vilket är fördelaktigt vid skapandet av multifunktionella ytor. 

Att ersätta eller kompensera ekosystemtjänster innebär att resurser måste sättas in för tjänster människor 

redan får gratis. Kostnaden att ersätta en ekosystemtjänst överstiger tjänstens värde då kostnader utöver 

den ersatta tjänsten tillkommer, såsom infrastruktur, underhåll och löner. Utöver detta måste det nämnas 

att vissa tjänster är omöjliga att ersätta. Världens alla EST värderas enligt Costanza, d'Arge, de Groot, 
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Farber m.fl. (1997) till USD $33 triljoner, vilket innebär att det globala BNP måste öka med minst detta 

för att ersätta förlorade ekosystem. På grund av komplexiteten bakom värderingarna och bristande 

kunskap om tjänsternas fulla betydelse, antas tjänsterna med stor sannolikhet ha ett högre värde. Trots 

detta bör värderingar ses som en utgångspunkt för att förtydliga värdet av EST och behovet av 

ytterligare forskning inom området (Costanza m.fl. 1997). Detta understryker svårigheterna i att värdera 

EST men också vikten av att göra det.  

Slutligen måste valet av värdering och verktyg bero på vad analysen skall användas till, den tillgängliga 

tiden, resurserna och kunskapen hos den som utför analysen (Naturvårdsverket 2015:28; Hirons, 

Comberti & Dunford 2016:558). 

Ekonomisk värdering 

EST-ramverket växte fram ur miljörörelsen och vann plats inom beslutsfattande och planeringen tack 

vare sin anpassning till förenklade ekonomiska värderingsmetoder (Hirons, Comberti & Dunford 

2016:547). Den monetära värderingen bygger på att värdera en EST i en vald valuta. Metoden lämpar 

sig vid kommunikation av en tjänsts betydelse och är vanlig i avvägningar mellan olika samhällsnyttor 

(Naturvårdsverket 2015). Detta bygger på en logik där olika tjänster är likvärdiga och kan behandlas 

som utbytbara parametrar som metriskt kan mätas och jämföras (Chan, Satterfield & Goldstein 2012). 

Även om betydelsen av EST är allmänt känt är de sällan representerade i ekonomiska system. 

Traditionell, ekonomisk värdering är anpassad efter bytbara, materiella varor och tjänster där 

efterfrågan och utbud reglerar priser. Endast ett fåtal EST kan bytas på en marknad eller värderas i 

ekonomiska termer, såsom matproduktion och avgasutsläpp. Risken med ekonomiska värderingar är att 

tjänster som är svårare att värdera kan komma att ignoreras eller utarmas då det saknas tillvägagångssätt 

att korrekt värdera och därmed även att kompensera (MEA 2005:95; Gómez-Baggethun & Barton 

2013). Den främsta fördelen med ekonomisk värdering är konkretiseringen. Metoden är dock 

otillräcklig vid komplexa analyser då vissa tjänster är olämpliga att värdera, såsom etiska värden (Block 

& Bokalders 2014:28). Det finns även en risk att ekonomiska värderingar får ett “eget liv” och att 

konkreta värderingar blir mer uppmärksammade för deras enkelhet på bekostnad av mer kvalitativt 

beskrivna värderingar (Hilding-Rydevik & Blicharska 2016:45).  

När det inte finns något satt marknadspris på en tjänst kan ett indirekt pris räknas ut. Detta kan göras på 

tre vis: a) vad kostar ett substitut, b) vilka kostnader hade uppstått om tjänsten fattades och c) om naturen 

förändras, hur påverkar det andra tjänster? (UNEP 2010:45). En nackdel med skuggpriser är att KEST 

inte alltid har något lämpligt substitut. Vissa argumenterar för att naturen har ett eget, definitivt, 

inneboende värde och att försök till värdering eller ersättning är omoralisk (Howarth & Farber 2002) 

och att de stora bristerna i värderingen av inkommensurabla tjänster gör att de överhuvudtaget inte bör 

ingå i onyanserade analyser och avvägningar (Chan, Satterfield & Goldstein 2012). Vanliga 

ekonomiska värderingsmetoder av KEST är WTP (willingness to pay), vilket innebär vad människor är 

beredda att betala för att få tillgång till tjänsten, beräkning av substitut för en tjänst, och beräkning av 

förändring av fastighetspriser (Söderqvist, Hammer & Gren 2004:150–57). TEEB förespråkar vid 

värdering av KEST WTP metoden eller undersökning av människors preferenser. Värdering av 

preferenser kan vara betydelsefullt då det ger inblick i vilka tjänster som är viktigast även om de är 

svåra att värdera. WTP metoden har vissa brister då frågan gällande vad människor är beredda att betala 

är hypotetisk, vilket gör att de svarande kan överdriva vad de är beredda att betala, eller att människor 

tycker något är värdefullt men inte vill betala då de anser att någon annan skall göra det (UNEP 

2010:46–48). Vid en hypotetisk marknad kan andra ekonomiska värderingar genomföras såsom 

scenariometoder, där människor får välja mellan olika scenerier. Detta ger inblick i vad människor är 
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villiga att betala för bevarandet av olika tjänster (Söderqvist, Hammer & Gren 2004:150–57; UNEP 

2010:46–47). 

Kvalitativ och kvantitativ värdering 

Hirons, Comberti och Dunford (2016) menar att KEST bäst förstås utifrån upplevelsevärden och att de 

på grund av sin subjektivt upplevda karaktär är mycket svårare att värdera än andra EST. Det finns 

därför ett stort behov av att inkludera dessa moraliska värden i planeringen utan att förminska dem till 

att passa in i marknadsanpassade metoder (Howarth & Farber 2002). Costanza m.fl. (2017) påpekar att 

även en vägran att värdera för att framhäva naturens egna, definitiva värde, är en värdering. Genom att 

säga att naturen måste bevaras som den är ges den ett värde högre än alla andra värden. 

I en studie framhåller Naturvårdsverket att KEST lämpar sig för att analyseras och identifieras utifrån 

både kvalitativa och kvantitativa värden (Pedersen, Johansson & Weisner 2017). En kvalitativ värdering 

bygger på beskrivningar av värdet i ord, utan att behöva kopplas till något särskilt mått. Det kan vara 

hur allmänheten eller en expertgrupp upplever en viss tjänst. Den semi-kvantitativa värderingen bygger 

på någon typ av poängskala och lämpar sig för rangordning mellan olika tjänster. En sådan typ av 

värdering bör baseras på något ramverk och kan utföras som en skrivbordsstudie. Den kvantitativa 

värderingen kräver mätbara indikatorer. Valet av indikatorer och deras mätbarhet är därför avgörande 

för värderingen (Naturvårdsverket 2015). 

3.4 Organisatorisk tillämpning 

För att besvara forskningsfrågorna behövs djupare förståelse för det organisatoriska arbetet med EST. 

Detta har även betydelse för möjligheten att uppnå Sveriges strategi för hållbar stadsutveckling.  

Genom introduceringen av EST-begreppet kan uppkomsten av nya verktyg för identifiering och 

värdering av EST förbättra planeringen av urbana grönytor (Haaland & van den Bosch 2015). Politiker, 

myndigheter, kommuner, företag och organisationer tar dagligen beslut gällande EST. Genom att 

värdera EST synliggörs de vilket innebär att klokare beslut och avvägningar om dem kan fattas 

(Naturvårdsverket 2015). Det organisatoriska arbetet med EST är inte linjärt utan kan ingå i flera delar 

av planeringsprocessen (Andersson, Bergqvist, Dahl, Deak Sjöman m.fl. 2019:32). Inkluderingen och 

förståelsen för komplexiteten bakom kulturella värden har ökat inom planeringen (Costanza, de Groot, 

Braat, Kubiszewski m.fl. 2017) men stor del av utvecklingen av området har skett till följd av intresse 

(Pleasant, Gray, Lepczyk, Fernandes m.fl. 2014). Planeringsarbetet handlar allt oftare om att lösa 

målkonflikter och prioritera åtgärder och EST-diskursen ger ekologiska frågor plats i dessa beslut. I 

stället för att fråga vad en plats skall användas till kan frågan omformuleras till vilka egenskaper 

området bör ha (Andersson m.fl. 2019:36–38). Vilka KEST som skall finnas i våra samhällen, vems 

behov som tas hänsyn till och värderingen av dem är därför djupt politiska frågor (Hirons, Comberti & 

Dunford 2016:566). Naturen har fått en mer betydande roll och ses nu som viktig infrastruktur och inte 

bara utsmycknad (Haaland & van den Bosch 2015). I alla EST-analyser är valet av indikatorer 

avgörande för resultatet. Det är grundläggande att veta vad målet med analysen är, vad den skall 

användas till och att detta framgår (Hilding-Rydevik & Blicharska 2016:28). Trots eventuella 

osäkerheter i värdering av EST, gör kunskapen om osäkerheten beslutsprocessen mer motiverad. Detta 

eftersom alla val, oavsett kännedom om konsekvenserna eller inte, innefattar en mer eller mindre 

välgrundad värdering av alternativ. Det är därför av stor vikt för den demokratiska processen att 

värderingen och prioriteringen av KEST är transparent (Costanza m.fl. 2017).  
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Trots ökat intresse inom urban planering och bland beslutsfattare för EST saknas goda metoder att 

inkludera det i planeringen enligt Gómez-Baggethun och Barton (2013). Eftersom ekosystem är 

komplexa innehåller alla verktyg en viss grad osäkerhet (Naturvårdsverket 2015:10). Vid inventering 

är det viktigt att titta på helheten, hur ekosystemens påverkas av skalan och dess geografiska 

sammanhang (Andersson m.fl. 2019:10–11). Även om en plats inte förändras kan behovet av tjänsten 

eller tjänstens förutsättningar, göra det, om förändring sker i närliggande områden. 

“En ekosystemtjänstanalys kartlägger, analyserar och visualiserar ekosystemtjänster inom ett 

undersökningsområde” (Boverket 2018). Analysen brukar vara ett riktat planunderlag för att bedöma 

vilka EST som finns och hur dessa kan påverkas av ett eventuellt projekt. Analysen kan även visa var 

utveckling av EST bör ske (Boverket 2018). EST är något som lokalt måste diskuteras och därför 

behöver viss flexibilitet i valet av metod vara tillåtet för att anpassningar skall kunna göras (Andersson 

m.fl. 2019). Vid eventuell standardisering av EST-identifikationer måste ett gemensamt beslut tas om 

avvägningen mellan noggrannhet och vad som är resursmässigt rimligt att identifiera (Vorstius & Spray 

2015). Eftersom begreppet är så pass nytt finns inget allmänt arbetssätt. Därför är det viktigt individuella 

organisationer samlar på sig kunskap om vilka metoder som finns och att de därefter kan utvecklas 

utifrån organisationens egna behov och resurser (Hilding-Rydevik & Blicharska 2016).  

3.4.1 Utmaningar i arbetet med kulturella ekosystemtjänster 

Costanza m.fl. sammanfattar den allmänna uppfattningen inom litteraturen om EST att “Even without 

any subsequent valuation, the very process of listing all the services derived from an ecosystem can 

help ensure their recognition in public policy” (2017:7). Trots detta kan problem med värdering av 

KEST uppstå av tre skäl enligt Chan, Satterfield och Goldstein (2012:9–10): till att börja med har vissa 

värden har en så djup anknytning till grundläggande värderingar att minsta försök att diskutera dessa 

värden ses som en kränkning av de grundläggande uppfattningarna; vissa värden kräver djupgående 

diskussioner innan beslut kring prioriteringar och ersättningar kan göras. Generellt antas det att rättvis 

kompensering måste inkludera alla påverkade av besluten vilket innebär en gedigen demokratisk 

process; och slutligen, vissa värden är unika för upplevaren och kan därför inte rättvist bedömas av 

utomstående person. Värdet är del av en personlig upplevelse eller historia och är omöjlig att summera. 

För att värdera och mäta KEST krävs en helhetssyn. Försök att förenkla och kvantifiera vissa värden 

genom att översätta dem till mätbara skalor har i vissa fall lett till obegripliga, meningslösa resultat 

(Gómez-Baggethun & Barton 2013). Trots detta baseras många politiska beslut på enstaka 

värderingsmetoder, vilka ger onyanserade resultat, sällan tillräckliga som beslutsunderlag (Costanza 

m.fl. 2017). Olika värderingsmetoder kan i stället ses som fördelaktiga komplement i en diskussion, 

men bör inte enskilt användas som underlag för värdering (Howarth & Farber 2002). Enligt MEA är 

det största hindret mot arbetet med och bevarande av EST otillräckliga institutionella insatser. Ointresse 

och okunskap hos medborgare och beslutsfattare samt bristande ekonomiska initiativ har negativ effekt 

på bevarandet av EST och investering i regleringar (MEA 2005:92). Trots ökat intresse är EST-arbetet 

långt ifrån självklart. De EST som oftast försummas är de som inte kan mätas monetärt, även om de har 

ett stort värde. Eftersom KEST ökar förståelsen även för de andra EST är bevarandet av KEST 

avgörande (Hirons, Comberti & Dunford 2016:550). 

En svårighet med värdering av KEST är att kultur är ett oerhört komplext begrepp som EST-litteraturen 

sällan diskuterar djupare. Inom ett flertal akademiska ämnen har ingen gemensam slutsats nåtts om vad 

begreppet innebär. Vad som är säkert är att innebörden av begreppet förändras till följd av att kulturella 

värderingar och att de indikatorer som väljs att utgå ifrån beror på forskarens eller tjänstepersonens 



13 

 

egna kulturella och akademiska bakgrund (Hirons, Comberti & Dunford 2016). Trots starka belägg för 

kopplingar mellan grönområden och positiva hälsoeffekter är direkta samband svåra att bevisa (Gómez-

Baggethun m.fl. 2013). Enligt Naturvårdsverket ser vissa begreppet som ett buzzword, ett nytt sätt att 

ställa gamla frågor (Hilding-Rydevik & Blicharska 2016:24). Den spretiga synen inom forskningen 

kring hur arbetet med KEST rent konkret skall genomföras, samt dess subjektiva, immateriella karaktär, 

försvårar implementeringen av KEST i planeringen. 

4. Teori 

I följande avsnitt kommer teorier som valts ut för att analysera och besvara uppsatsfrågorna beskrivas. 

De valda teorierna behandlar ämnena: synen på hållbarhet inom stadsutveckling, urbana utmaningar 

såsom demokrati, förtätning och resiliens, samt miljöpsykologi.  

Beroende på hållbarhetsperspektiv och dess fokus kan hållbar stadsutveckling tolkas på olika sätt. 

Hållbar stadsutveckling måste, oavsett fokus, hantera urbana utmaningar som uppstår till följd av 

växande städer och ökat tryck på tillgängliga resurser. Resiliens är en grundläggande förutsättning för 

att städer idag och i framtiden skall kunna hantera oförutsägbara händelser och leverera de tjänster 

människor är beroende av. Vid förtätning får alltså system som gör staden resilient inte byggas bort. 

Detta samtidigt som hänsyn måste tas till sociala värden såsom demokrati. Planeraren måste därmed 

medla mellan ekologiska, sociala och ekonomiska värden. 

4.1 Hållbar stadsutveckling och urbana utmaningar 

Såsom tidigare nämnt tillhandahåller urbana EST en mängd fördelar såsom bullerdämpning, luftrening, 

temperaturreglering, vattenhantering och har positiv inverkan på den mentala och fysiska hälsan. 

Förlust av EST kan därför leda till stora sociala och ekonomiska konsekvenser (Gómez-Baggethun & 

Barton 2013). Bolund och Hunhammar menar att det finns anledning att värna om lokala ekosystem 

även om städer också är beroende och drar nytta av tjänster skapade på andra platser. Detta eftersom 

typen av tjänster skiljer sig beroende på var de har producerats. Lokala EST skapar livskvalité på plats 

och tillgång till dem är viktigt ur ett etiskt perspektiv (Bolund och Hunhammar 1999). Detta innebär att 

även om vi är beroende av globala och regionala tjänster såsom klimatreglering och matproduktion, så 

bidrar de lokala EST, och särskilt de kulturella, till livskvalité i staden. En vacker park skapar alltså 

endast välbefinnande för de som bor tillräckligt nära för att nyttja den. 

Hållbar utveckling är en överbryggande princip där ekonomiska, sociala och ekologiska intressen möts 

(Söderqvist, Hammer & Gren 2004:94). Det finns två större typologier inom hållbar utveckling. Den 

första, så kallad svag hållbarhet, bygger på att säkra människors välfärd genom att öka det globala BNP 

(Faran 2010). Detta görs genom att alltid kvarlämna ett högre kapitalvärde till efterkommande 

generationer, oavsett om det är naturkapital, tillverkat kapital eller humankapital. Kapitalet måste alltså 

inte bestå i någon särskild form utan det är dess totala värde som är avgörande. Detta innebär att en 

resurs, såsom skog, kan utvinnas så länge det totala kapitalet blir oförändrat eller högre (Solow 1993). 

Stark hållbarhet innebär att vissa naturliga resurser aldrig kan ersättas och att naturliga system har 

kritiska gränser. Resurser får alltså inte utvinnas i större utsträckning än de kan återhämta sig, detta för 

att efterlämna en värld med fullständiga resurser. Detta är särskilt viktigt då naturliga resurser enligt 

detta perspektiv inte kan värderas och därför inte heller substitueras för andra resurser (Daly 2005). 

Hållbar utveckling kan utifrån detta kopplas till att människan håller sig till naturens satta gränser och 
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inte överskrider naturens bärkraft. Förutom en ekologisk bärkraft tillkommer en kulturell eller socio-

ekonomisk bärkraft vilket innefattar vilka lägsta livskvalité-nivåer människor vill leva inom 

(Söderqvist, Hammer & Gren 2004:47).  

Inom hållbarhetsdiskussionen lyfts ofta framtida generationers välbefinnande. Det är samhällets egna 

uppfattningar om välfärd som avgör om de upplever om de har det eller inte. Det är därför omöjligt att 

spekulera i om framtidens generationer skulle anse att de har välfärd eller inte. Detta lyfter frågan om 

dagens generation rättvist kan föra framtidens talan, enligt Söderqvist, Hammer och Gren är svaret nej. 

Ekonomiskt sett kan detta förklaras med att inflationen gör att dagens krona alltid är värd mer än 

framtidens, vilket gör att alla icke investerade resurser ses som förlorad avkastning (Söderqvist, 

Hammer & Gren 2004:70). 

4.1.1 Demokrati  

Grönytor utgör viktiga offentliga, gratis mötesplatser där människor från olika bakgrund kan mötas 

(Boverket 2020a). De offentliga rummen skapar utrymmen för stadens olikheter och likheter att träffas. 

Rummen är historiska resultat som berättar om vem som haft makten och resurserna att utforma dem 

(Thörn 2006). För att uppnå en hållbar och rättvis välfärd krävs en jämlik och effektiv fördelning av 

grönytor, trots detta är de sällan rättvist fördelade i staden (Gómez-Baggethun m.fl. 2013; Costanza 

m.fl. 2017). Detta innebär att stadens ytor speglar intressena och behoven av de som haft makten att 

utforma den.  

Eftersom KEST har en så stor påverkan på mänskliga välmående blir tillgången till dem en fråga om 

demokrati och rättvisa. Maund, Irvine, Dallimer, Fish, Austen och Davies (2020) uppmärksammar att 

olika grupper av människor kan se olika värden i samma platser. Detta innebär att om 

planeringsprocessen är homogen riskerar den att omedvetet exkludera andra gruppers uppleva KEST i 

identifieringen, värderingen och planeringen. EST-ramverket är på många sätt för onyanserade för att 

för att registrera upplevda värden i olika kontexter (Maund m.fl. 2020). Eftersom naturen upplevs olika 

kan inte en tjänst rakt av jämföras med eller substituera med en annan. Det är därför av stort 

demokratiskt intresse att lyfta inkludering i frågor om prioritering av KEST. Vem som har rätt att ta 

beslut, hur och när, påverkar vilka tjänster som väljs att identifieras och värderas (Hirons, Comberti & 

Dunford 2016; Plieninger, Bieling, Fagerholm, Byg m.fl. 2015). Identifiering och värdering av EST kan 

göras av både individer, grupper och enstaka experter. Grupper är generellt bättre på att fånga 

gemensamma värden än enskilda individer (Chan, Satterfield & Goldstein 2012). En blandning av 

metoder är fördelaktig då det har chans att fånga upp fler aspekter (Hernández-Morcillo, Plieninger & 

Bieling 2013). Beslutsfattare bör därför använda en blandning av metoder som underlag för att få en 

samlad bild av vilka olika värderingar som finns (Hirons, Comberti & Dunford 2016:566). 

4.1.2 Förtätning och Resiliens 

85% av Sveriges invånare bor på mindre än två procent av landets yta. Vid förtätning är risken stor att 

KEST byggs bort (Andersson m.fl. 2019). Enligt SCB:s kartläggning av grönytor i tätorter (över 30 000 

invånare) minskade grönytorna mellan åren 2000 och 2005 (Boverket 2019d:23–24). KEST är 

grundläggande för människors välmående och med fortsatt urbanisering i världen blir frågan om hur vi 

skall säkerställa livskvaliteten för människor i städer allt viktigare. Med en växande befolkning blir 

trycket på befintlig mark större vilket ökar behovet av högkvalitativa urbana grönytor (Andersson m.fl. 

2015; Rall, Bieling, Zytynska & Haase 2017). Eftersom EST förväntas minska och bli mer sällsynta i 
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framtiden kommer deras värde öka ytterligare (Costanza m.fl. 1997) vilket gör diskussionen om EST 

ännu viktigare för våra planerare och beslutsfattare (Bolund och Hunhammar 1999).  

Den generella förståelsen för hållbar utveckling är att förtätning behövs för att minska stadens 

utbredning och minimera resursutspridning. Å andra sidan försvinner viktiga grönytor i städerna vid 

förtätning (Boverket 2019d:30). Andersson m.fl. menar att de kulturella ekosystemtjänsterna är särskilt 

viktiga i arbetet med multifunktionella grönytor i städer och att behovet av dem ökar till följd av 

urbanisering. Särskilt viktigt är förståelsen för olika typer av fördelar, estetiker, funktioner och 

kvalitéter naturen har, grönt är alltså inte lika med grönt (Andersson m.fl. 2015). Risken med förtätning 

är förlust av urbana grönytor vilket medför ytterligare negativa konsekvenser såsom otillräcklig mängd, 

kvalité och orättvis fördelning av kvarvarande grönytor. En annan risk är oförmåga att utveckla grönytor 

på privat mark vid exploatering. Vid förtätning är det därför viktigt att utvecklingen av nya 

grönområden görs så att den håller hög kvalité (Haaland & van den Bosch 2015). Förtätning kan också 

innebära att mark som tidigare varit dåligt utnyttjad anläggs med ny grönska (Boverket 2019d:31). 

Bevarandet av EST vid förtätning är kritiskt för städers resiliensförmåga. 

Att planera med resiliens i åtanke innebär att planera långsiktig med hög tolerans för flexibilitet för att 

kunna anpassa samhället efter framtida, oförutsägbara behov (Block & Bokalders 2014:8–9), men också 

att bevara värden framtida generationer kan se nytta i. Urbana ekosystem utgör ett skydd och en 

försäkring mot klimatförändringar. Starka ekosystem bidrar till hög resiliens i städer då ekosystemen 

kan hantera exempelvis vattenavrinning och värmeböljor. Urbana värmeöar är exempel på detta som 

innebär den ökade temperaturen i städer till följd av utsläpp från trafik och stora, värmeupptagande ytor. 

Grön och blå struktur kan reglera dessa temperaturer genom att absorbera värme när det är varmt och 

hålla kvar värmen när det är kallt (Gómez-Baggethun m.fl. 2013). Beroende på hur människor hanterar 

naturen kan EST både minska och öka. Både drastiska ingrepp, som nybyggnation, och mindre synliga 

ingrepp, som århundraden av successivt utökat jordbruk, förändrar miljön. Ekosystem har en viss 

anpassningsförmåga men när de når en viss gräns kan de förändras drastiskt. Risken med 

överanvändning av en tjänst kan leda till att även andra tjänster försvinner (UNEP 2010). Biologisk 

mångfald är avgörande ekosystemens resiliens, vilket innebär en stor variation av levande organismer 

med olika roller. Detta eftersom en större mångfald har lättare att sprida risker och ta hand om 

förändringar medan ett ekosystem med liten biologisk mångfald kan kollapsa även efter en liten 

förändring (Söderqvist, Hammer & Gren 2004:38).  

4.2 Miljöpsykologi 

För att planera för hållbara städer med hög kvalité på de gröna värdena krävs kunskap inom 

miljöpsykologin. Miljöpsykologin förklarar hur naturen påverkar människor och hur gröna värden kan 

utformas med människans behov i centrum, vilket är särskilt viktigt i städer där förtätning och 

multifunktionella ytor sätter krav på att naturen effektivt kan generera flera fördelar samtidigt.   

Människors välbefinnande är starkt biologiskt kopplat. Upptäckten av miljöpsykologen Roger Ulrich, 

professor vid Texas A&M University i USA år 1984, var banbrytande när han fann en koppling mellan 

sjukhuspatienters tillfrisknande och deras utsikt från sitt sjukhusrum. De som hade utsikt över en park 

tillfrisknade fortare än de som såg ut över en tegelvägg. Denna upptäckt kom att lägga grunden för 

miljöpsykologin och förståelsen för naturens inverkan på den mänskliga hälsan (Grahn & Ottosson 

2010:49–50, 57–61). Grahn fann i sin forskning att människor söker sig till olika sorters naturplatser 

för dess specifika kvaliteter och som uppfyller just deras behov. Grahn utvecklade en behovstrappa som 

bygger på att de som mår sämst söker sig till platser där de kan finna lugn och stöd från naturen och att 
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ju bättre människor mår, desto mer engagerande platser söker de sig till (Grahn & Ottosson 2010:63). 

Detta förstärker bilden av att människor ser olika värden i olika naturtyper beroende av deras unika 

behov.  

Även mänskligt modifierade landskap såsom parker kan erbjuda ett flertal KEST (UNEP 2010:20). 

Enligt miljöpsykologin har den ideala parken ett flertal karaktärer och dess rekreativa värde beror på 

dess utformning. En originell och överraskande park kan få besökaren att glömma bort omvärlden i det 

fria och lustfyllda utforskandet. Den lockar till nyfikenhet genom variation och artrikedom. Variationen 

innefattar även olika typer av rum, vissa mer avskilda för egen återhämtning och andra öppna för möten. 

Avskildheten måste dock balanseras mot att parken inte blir ödslig och obehaglig. Variationen i platser 

ska ge besökaren möjlighet att välja hur mycket översikt hen vill ha över parken. Tillgång till olika 

aktiviteter såsom bänkar, löparspår, odlingslotter och så vidare, stimulerar besökaren. Parken bör vittna 

om god omvårdnad samtidigt som det naturliga får ta plats. En blandning av praktfull och skör natur 

kan både locka fram en känsla av få beskydd och en vilja av att skydda. Kopplingen till parken har en 

positiv betydelse då det skapar en historisk relation och känsla av tillhörighet (Sorte 2005; Küller 

2005b:22–24). Naturvårdsverket fann i en studie att människor, beroende på deras bakgrund föredrog 

olika naturupplevelser, men att oavsett preferens, var blandningen mellan naturlighet och mänsklig 

påverkan önskvärd, miljön skulle exempelvis kännas vild men ändå vara lättillgänglig genom anlagda 

stigar (Pedersen, Johansson & Weisner 2017). Detta stämmer väl med Grahns identifiering av åtta 

parkkaraktärer som människor uppskattar: rofylldhet; det vilda; artrikedom; skogskänsla; aktivitet; 

trygghet och tillhörighet; mötesplats; och kultur (Grahn 2005). Mångfunktionalitet ökar användningen 

av en park då fler kan nyttja den (Boverket 2019c). Sammanfattningsvis tyder detta på att en blandning 

av KEST i stadens urbana miljöer är eftersträvansvärt eftersom det har större chans att tilltala fler 

människor med olika behov.  

4.3. Teoriernas relevans till uppsatsämnet 

Dessa teorier ger olika perspektiv och inblick i viktiga frågor som måste tas hänsyn till inom urban 

planering. Diskurserna inom hållbar utveckling ger olika förklaringar till vad hållbarhet är samt hur det 

skall uppnås vilket är en grundläggande fråga inom planering. Oavsett hållbarhetsdiskurs måste hänsyn 

till urbana utmaningar som demokrati, förtätning och resiliens göras inom kommunal planering. 

Hanteringen och prioriteringen av dessa utmaningar är avgörande för arbetet med ekosystemtjänster. 

Miljöpsykologin förklarar sambandet mellan sociala och ekologiska värden och hur planering av de 

kulturella tjänsterna kan ske för att främja social och ekologisk hållbarhet. EST-arbetet och resiliens är 

starkt sammanknutna, och resiliensen är avgörande för att säkra både sociala, ekologiska och 

ekonomiska värden för framtiden. Vid förtätning och exploatering måste KEST lyftas för att resiliensen 

och demokratiska värden inte skall gå förlorade.  

Demokrati samt miljöpsykologi förklarar liksom KEST miljöns koppling till människans välmående, 

vilket är viktigt för att besvara uppsatsfrågan ”Vilka kulturella ekosystemtjänster är intressanta att 

identifiera och värdera i en urban miljö utifrån ett kommunalt planeringsperspektiv?”. Detta 

tillsammans med diskussionen om förtätning och resiliens kan användas för att visa hur EST-begreppet 

bör tillämpas för att eftersträva hållbar planering, vilket bidrar till att besvara frågeställningen ”Hur 

används identifieringen och värderingen av kulturella ekosystemtjänster inom kommunal planering?”. 
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5. Metod och material 

I detta kapitel beskrivs och motiveras hur datainsamling samt analys utförts, dess begränsningar samt 

de verktyg som har analyserats.  

5.1 Empiriskt material  

I alla studier bör en genomgång av existerande litteratur genomföras för att undersöka hur den allmänna 

diskursen ser ut, vilken kunskap och vilka kunskapsluckor som finns (Bryman 2011). Därefter måste 

trovärdigheten i källorna samt deras syfte bedömas (Denscombe 2016). Den litteratur och forskning 

som ligger till grund för kommande analyser är offentligt tillgängliga dokument. Forskningsrapporter 

som använts är beständiga källor som i och med sin publicering kontrollerats av andra forskare inom 

fältet. Offentliga publikationer från regeringen och olika statliga myndigheter samt rapporter avsedda 

för kommunal användning är framtagna med syftet att utveckla arbetet med EST och bedöms opartiska 

i sina beskrivningar av metoder och analyser. Värderings- och identifieringsverktyg av EST uppmuntras 

användas som komplement i en bredare analys och inget verktyg framställs som enskilt tillräckligt. I 

stället uppmuntras utveckling och kritisk granskning av verktygen. Medvetenheten kring verktygens 

begränsningar ger dem trovärdighet.  

Den rådande globala och nationella litteraturen och forskningen är enig om EST betydelse, skillnader i 

uppfattningar handlar främst om hur teorin skall användas praktiskt. Denna oenighet visar bredden på 

forskningsfältet och hur många discipliner som tagit sig an begreppet, men framför allt områdets 

utvecklingspotential. Samförståndet inom forskningsfältet ger möjlighet att triangulera. Avsaknaden av 

kritik inom området kan förstås med att forskningsfältet är relativt nytt (det fick uppsving på 2000-talet 

i och med olika FN initiativ, se MEA 2005). Hirons, Comberti och Dunford (2016:548–50) noterade i 

sin artikel denna expansion i skrivna artiklar inom området sedan publiceringen av MEA. Ämnet kan 

därför kritiseras för att vara tidstypiskt och populariserat vilket förstärker betydelsen av fortsatt kritisk 

forskning inom området.  

Materialet har i ett första stadie samlats in genom sökningar på Lunds universitetsbiblioteks egen 

sökmotor, Google Scholar samt via strategiskt utvalda myndigheters hemsidor, exempelvis Boverket. 

Vanligt förekommande sökord har bland annat varit ekosystem*, ekosystemtjänster, kulturella, 

värdering, identifiering, urban* och stad*, i olika kombinationer och dess engelska motsvarigheter (* 

innebär att annan avslutning på ordet är tillåten). Därefter har mer målmedvetna sökningar gjorts utifrån 

den litteratur och forskning som verkat framstående och återkommande refererad till inom ämnet. 

5.2 Intervju 

Intervjumetoden lämpar sig särskilt väl för att fånga erfarenheter, åsikter, privilegierad information och 

för att få svar på komplexa frågor. Nyckelpersoner kan sitta på särskild kunskap annars ej tillgänglig 

för forskaren. Intervjun fokuserar på vad människor säger och tror snarare än vad de gör. Det är svårt, 

om inte omöjligt för forskaren att kontrollera äktheten i vad intervjupersonen berättar vilket ställer krav 

på triangulering (Denscombe 2016). Semi-strukturerade intervjuer innehåller vanligtvis förberedda, 

öppna frågor men är flexibla för fråge-ordningen och tillåter intervjuobjektet att fördjupa sina idéer och 

intervjuaren att ställa följdfrågor anpassade efter de givna svaren (Bryman 2011; Leavy 2017:139–41). 

Genom att hålla denna typ av intervju får personerna samma möjlighet att svara på samma frågor och 
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ge en nyanserad bild, samtidigt som möjlighet ges till att utveckla de frågor intervjupersonen har 

särskild kunskap inom. De intervjuade är tjänstemän med erfarenhet och kunskap av att arbeta med 

EST. Det är därför viktigt att hålla intervjuerna fria till viss grad för att ge personerna tillfälle att lyfta 

viktiga aspekter som hade kunnat missas med en stramare intervjumetod. Intervjufrågorna är framtagna 

för att besvara uppsatsens frågor, se bilaga 2. Intervjuerna kan ge insikt i klyftan mellan teori och 

verklighet.  

Ytterligare aspekter intervjuaren måste tänka på är intervjuareffekten, det vill säga hur intervjuaren 

påverkar intervjupersonen. Detta kan vara till både för- och nackdel. Beroende på vilka likheter och 

olikheter intervjuaren och intervjupersonen har, såsom kön, ålder och utbildning, kan intervjupersonen 

både känna ovilja och vilja inför att berätta (Denscombe 2016). Intervjuareffekten är alltid en faktor 

som måste tas hänsyn till. I detta fall delade informanterna intervjuarens intresse att bidra till arbetet 

med EST vilket var fördelaktigt för intervjun. 

Intervjupersonerna är tjänstemän inom kommunal verksamhet med olika yrkestitlar som arbetar med 

EST-frågorna i sitt dagliga arbete, och som därmed besitter konkret kunskap om hur EST-perspektivet 

används. Tre personer deltog i intervju, varav en ekolog och två landskapsarkitekter. Intervjuerna 

genomfördes som videosamtal, mellan den 28/4 till den 4/5 2021. De spelades in med ljud, 

transkriberades och sammanfattades. Sammanfattningarna skickades därefter tillbaka till 

intervjupersonerna för responsvalidiering. Intervjuerna varade i 36–53 minuter (se Tabell 3). När inte 

intervjuer kan ske på plats är videosamtal fördelaktiga då de delar flera fördelar med platsintervjuer 

eftersom intervjuaren och intervjupersonen fortfarande både kan se och höra varandra (Leavy 2017: 

141–42). Intervju-kontexten kan enligt Denscombe (2016) påverka resultatet men anses i detta fall inte 

ha någon nämnvärd påverkan då intervjupersonerna är vana vid tillvägagångssättet.  

 

 

5.2.1 Intervju-urval 

Intervju-urvalet har gjorts delvis målinriktat, delvis med snöbollsmetoden, vilka är vanliga 

tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning (Bryman 2011:350–51). I den kvalitativa metoden är det 

lämpligt att göra ett strategiskt urval av deltagare som bäst kan bidra till att besvara forskningsfrågorna 

(Leavy 2017:148–49). Först har en tjänsteperson som arbetat med frågorna kontaktats, därefter har 

personen hänvisat vidare till personer med erfarenhet av EST-inventering. Författaren har haft personlig 

tillgång till kontaktpersonen och kunskap om organisationens arbete med frågorna sedan före 

uppsatsens inledning. Urvalet skedde därför strategiskt med utgångspunkt i intervjupersonernas 

möjlighet att besvara frågeställningarna. 

Alla intervjupersoner arbetar för närvarande på Varbergs kommun vilket kan ge vissa begränsningar i 

resultaten då kunskapen om olika verktyg för identifiering av KEST är begränsade till de verktyg som 

används inom organisationen. Detta anses inte påverka resultatet negativt då intervju-metoden fångar 

subjektiva upplevelser vilket hade blivit fallet oavsett val av kommun. Pålitligheten i svaren kan alltså 

anses hög även om generaliserbarheten är mindre. Intervjuerna ger trots detta god inblick i verktygens 

användbarhet inom kommunal planering, vilket är grundläggande för att besvara uppsatsens frågor. På 

Tabell 3: Information om intervjuer 

Intervju Titel  Samtalslängd (min) Datum 

Informant 1  Ekolog 36 28/4 21 

Informant 2 Landskapsarkitekt 53 29/4 21 

Informant 3  Landskapsarkitekt  50 4/5 21 
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grund av materialets slag är resultaten trovärdiga även om ett större urval intervjuer i framtida forskning 

föreslås för att synliggöra fler upplevelser av olika verktyg. 

Varberg är en medelstor kommun i Halland med 65 397 invånare år 2020 (Varbergs kommun 2021) 

och kan därför jämföras med åtskilliga städer i Sverige av liknande storlek. Precis som många andra 

kommuner är Varberg i skedet att utveckla sina metoder. Eftersom alla kommuner i Sverige skall arbeta 

med EST spelar val av kommun mindre roll för besvarande av frågeställning.  Men, Varbergs kommun 

har intresse för och är aktiv inom arbetet med EST och kan därför ses som ett mycket lämpligt 

studieobjekt, särskilt då kommunen har en bebyggd urban stadskärna och är av en jämförbar storlek 

med många andra kommuner i Sverige. Möjligheten att generalisera är därför större än om en 

storstadskommun med fler resurser hade undersökts. Informant 1 och 2 anser dessutom att Varberg har 

kommit långt i sitt arbete jämfört med kommuner med liknande resurser och kan därför ses som ett 

föregående exempel inom utvecklandet av arbetsmetoder. 

5.2.2 Etiska reflektioner 

Intervju-personerna har informerats om intervjuns syfte, gett sitt godkännande att delta via mail samt 

muntligt inspelat vid intervjutillfället och har kontaktats efter intervjun för möjlighet att ta del av 

sammanställningen av intervjun och för att responsvalidera. Denscombe (2016:425) uppmärksammar 

ett antal forskningsetiska frågor som måste tas hänsyn till när intervjuer genomförs i forskarsyfte. 

Utifrån dessa har avgörandet gjorts att informanterna inte anses tillhöra några sårbara grupper och att 

ämnet varken bedöms känsligt eller konfidentiellt, då framtagandet EST-verktyg är något alla 

kommuner måste arbeta med enligt Sveriges “Strategi för Levande städer” (Skr. 2017/18:230). En av 

informanterna fick vid förfrågan tillgång till intervjuguiden före intervjun. Intervjuerna har lagrats 

endast åtkomliga för författaren. Inspelning av intervjuer, transkribering samt sammanfattningar har 

kasserats i samband med uppsatsens publicering.  

Det kan alltid finnas en känslighet utifrån en anställds perspektiv att berätta om sin organisation. 

Eftersom uppsatsen anses bidra till det kommunala arbetet ses det inte finnas någon organisatorisk 

intressekonflikt för intervjupersonerna att delta och dela med sig av sina åsikter. Utöver detta finns en 

uttryckt vilja att utveckla och förbättra rådande metoder inom EST-arbetet, både hos intervjupersonerna 

och inom litteraturen i allmänhet. Ett val har ändå gjorts att anonymisera utifrån informanternas 

yrkestitlar för att informationen inte skall gå att direkt koppla till individerna, samtidigt som deras 

yrkesbakgrund anses viktig för informationens trovärdighet. 

5.3 Olika värderings- och identifieringsverktyg av kulturella 

ekosystemtjänster 

Verktygen som ligger till grund för det empiriska materialet och som har diskuterats, har valts då de 

återkommande har hänvisats till som användbara verktyg för kommunal planering av svenska 

myndigheter (exempelvis Boverket och Naturvårdsverket), och/eller har använts av intervjupersonerna. 

Verktygen är alltså speciellt framtagna för den svenska kontexten. Det finns fler verktyg men de valda 

bedöms vara bland de mer välkända inom uppsatsens avgränsningar.  

Valda verktyg är:  
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5.3.1 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket tillhandahåller en guide för värdering av EST. De föreslår att identifieringen sker i 

sex steg:  

“1. Vad ska du använda värderingen till? 2. Identifiera ekosystemtjänster 3. Avgränsa analysen 4. 

Bestäm utgångspunkt för värderingen 5. Tillämpa värderingsmetod(er) 6. Gör en återblick”  

(Naturvårdsverket 2015:11).  

Först bör en diskussion ske kring vad identifieringen och värderingen skall användas till. Syftet påverkar 

hur metoden sedan utformas. Därefter bör identifiering göras utifrån de frågor som önskas bli besvarade. 

Det kan exempelvis handla om vilka EST som finns i ett område och vilka som drabbas av förändringar. 

Därefter bör inventeringen avgränsas till relevant område, resurser, tid och frågeställningar av intresse. 

Utifrån detta kan passande värderingsmetoder bestämmas. Därefter kan värdering påbörjas och slutligen 

bör resultatet ifrågasättas utifrån om det besvarar frågorna (Naturvårdsverket 2015).  

5.3.2 Boverket 

I en undersökning av Boverket där människor fick prioritera vilka upplevelser som var viktigast närmast 

deras hem, arbete eller skola, fann de att  

“det finns ett behov av ostörda, naturpräglade områden där man har möjlighet att återhämta sig i en 

vacker natur, fascineras, och kan vara trygg och känna lugn och ro”  

(Boverket 2007:17).  

Med utgångspunkt i resultaten från undersökningen skapade Boverket en modell (se Figur 2) utifrån de 

högst prioriterade upplevelsevärdena; “ostördhet, naturpräglad miljö, möjlighet till återhämtning och 

trygghet” (Boverket 2007:41). Dessa kategorier skapar tillsammans välbefinnande enligt Boverket. 

Välbefinnande tillsammans med närhet och besök är huvudsakliga indikatorer för mätning. Dessa tre 

indikatorer hör ihop. Avståndet till ett grönområde avgör hur ofta personer besöker det och ju högre 

välbefinnandevärde platsen har, desto mer besöker människor platsen. De olika värdena och indikatorer 

kan vara upplevda eller direkt mätbara (Boverket 2007:41–42).  
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Figur 2. Modell för Boverkets kvaliteter, upplevelsevärden och indikatorer. (Boverket 2007:42) författarens omarbetning 

2021. 

5.3.3 C/O City 

C/O City:s mål är att synliggöra urbana ekosystemtjänster genom att utveckla enkla planerings- och 

uppföljningsverktyg. Detta för att utnyttja ekosystemtjänster i stadsutvecklingen, stärka städernas 

resiliens och bidra till hållbar samhällsutveckling. Projektet är del av Vinnovas utmaning ”Hållbara 

attraktiva städer” och är ett samarbete mellan flera olika företag och organisationer (Block & Bokalders 

2014). 

C/O City föreslår följande arbetsmetod i en planeringsprocess: 

1. Identifiera: Vilka EST finns, vilka EST saknas i området och vilka brukar dem? Vilken potential finns 

för framtiden?  

2. Värdera: Det finns ett flertal sätt att värdera EST på, både monetärt, kvalitativt och kvantitativt vilka har 

olika fördelar. Finns det konflikter inom planeringen, kan ytor bli mer mångfunktionella? 

3. Bedöma: Vilka EST bör skapas, skyddas, stärkas eller slopas?  

4. Säkerställa: Se till att bedömningen upprätthålls i praktiken genom politiska beslut, dialoger, skötsel osv.  

(Block & Bokalders 2014:21; Keane m.fl. 2016:24–25) 

C/O Citys metod är medvetet avgränsat till de EST som de ser särskilt stor betydelse för i urbana miljöer 

(Block & Bokalders 2014). Verktyget är anpassningsbart och ger förslag på möjliga frågor och 

metodsätt som planeraren kan nyttja vid identifiering av KEST (se bilaga 3). 

C/O Citys värderingsverktyg är kvalitativ men kan i viss mån göras mer kvantitativ genom tillämpning 

av mätbara indikatorer med uppföljningsverktyget City Biodiversity Index, CBI (Naturvårdsverket 

2015). CBI togs fram 2009 av den internationella konventionen om biologisk mångfald och är ett 

verktyg i två delar. Den första delen är en sammanställning av stadens profil och den andra delen 
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innehåller mätbara hållbarhetsindikatorer. Metoden är inte tänkt för jämförelse mellan städer utan skall 

användas av kommuner/städer på stadsdelsnivå för att undersöka sina egna situationer (Boverket 

2019d:27–28). I CBI finns ett antal mätbara sociala aspekter. För att utföra analysen krävs ett 

jämförelse-år att utgå ifrån för att undersöka om KEST minskat eller ökat i det valda området (Block & 

Bokalders 2014:33–34), se CBI:s sociala aspekter i bilaga 4. 

5.3.4 Grönytefaktor 

Grönytefaktor (GYF) kommer ursprungligen från Tyskland och användes för första gången i Sverige i 

Malmö, i Bo01-området. Verktyget går ut på att skapa mångfunktionella grönytor med höga värden av 

olika typer av EST. GYF mäter den totala ytan i kombination med dess funktionella värde (Andersson 

m.fl. 2019). Metoden är kvantitativ men ger kvalitativa värden (Boverket 2020b). Metoden hanterar 

inte andra perspektiv eller EST än de som tas upp och kräver därför samverkan mellan olika experter 

för tolkning (C/O City 2017:8–9). I användningen av GYF är det viktigt att identifiera vilka EST som 

är önskvärda att mäta utifrån analysens syfte för att göra en rimlig avgränsning (Block & Bokalders 

2014:18). Det finns två varianter av grönytefaktor som beräknas på olika sätt. Det är GYF för 

kvartersmark, som ställer krav mot byggaktörer och beräknar tillskapade blå och gröna värden, och 

GYF allmän platsmark (AP), som ställer krav mot kommunen gällande befintliga värden (Informant 2). 

GYF beräknas som följande:  

Ekoeffektiv yta / Den allmänna platsmarkens yta = GYF 

   (Block & Bokalders 2014:19) 

5.3.5 ESTER  

Boverket har tagit fram det semi-kvantitativa verktyget ESTER (Ekosystemtjänst Effektberäkning) som 

fortfarande är en prototyp. ESTER är ett Excel baserat-verktyg som skall användas i tidigt skede av 

EST-kartläggningar. Verktyget är tänkt ge en bild av vilka EST som finns på plats och hur de kan 

kommas påverkas av olika åtgärder (Boverket 2021).  

5.3.6 Värderos 

Värderosen är ett simpelt, visuellt, semi-kvalitativt verktyg (se Figur 3). Värderosen baseras på ett fåtal 

förenklade parametrar vilka ofta är mer eller mindre subjektivt framtagna. Värderingen av värderosorna 

kan göras både enklare och mer komplex (Boverket 2019f). Naturvårdsverket anser att livskvalité 

kopplat till KEST går att mäta och i en egen studie använder de sig bland annat av värderosor med 

sammanställda upplevelsevärden från enkätundersökningar för sammanställning av resultat (Pedersen, 

Johansson & Weisner 2017).  
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Figur 3. Exempel på värderos. (Författarens illustration 2021). 

5.4 Analysmetod 

Valet av metod påverkar om den insamlade datan blir kvalitativ eller kvantitativ. Enligt Denscombe är 

presentation av kvalitativa data utmanande då den inte är lika koncist och tydlig som kvantitativ data. 

Den kvalitativa analysen är komplicerad, processen olinjär och kan innehålla stora mängder data som 

är svåra att sammanfattat (Denscombe 2016:406–7). Vid insamling av kvalitativa data tenderar 

forskaren att bli en viktig del av det insamlade materialet och det är därför inte säkert att en annan 

forskare kommit fram till samma resultat. Forskning kan dock aldrig bli helt objektivt, oavsett metod. 

För att uppnå tillfredsställande tillförlitlighet måste i stället metodval och analys göras transparent. Till 

skillnad från kvantitativ forskning är den kvalitativa forskningen svårare att kontrollera genom att 

upprepa försöken då människor och miljön förändras över tid (Denscombe 2016:409–14). Kvalitéten i 

den kvalitativa forskningen kan därför inte bedömas med samma mått som den kvantitativa. I stället 

kan begreppet reliabilitet och validitet användas för att undersöka om de tolkningar som gjorts är rimliga 

och till vilken grad resultaten kan generaliseras (Bryman 2011:352). Validiteten kan säkras genom 

triangulering och responsvalidering (Denscombe 2016:409–11). Den kvalitativa datan lämpar sig för 

komplexa analyser där fina nyanser kan ha stora betydelser och flera förklaringar är möjliga. Resultaten 

är ofta baserade på verkliga situationer vilket ger fynden ett djup och en god verklighetsanknytning. 

Den kvalitativa forskningen klarar därför i högre grad än den kvantitativa att återspegla komplexiteten 

och de många inverkande faktorerna i verkligheten (Denscombe 2016). Data har inget inneboende värde 

utan får ett genom mänskliga tolkningar (Leavy 2017:150). Analysen är därför ett viktigt steg för att 

avgöra vilket värde den insamlade datan har och vad den tillför till forskningsfältet. Genom att medvetet 

ställa frågor kring sitt material kan teman och meningsfulla upptäckter göras (Leavy 2017:153–54).  

Analys av intervjumetoder, litteratur och verktyg är högst kvalitativ vilket är lämpligt för att visa på 

komplexiteten i stadsplaneringen samt värderingen av KEST. De värderingsverktyg som har analyserats 

är både kvalitativt och kvantitativt uppbyggda men diskuteras och problematiseras utifrån kvalitativt 

material. Verktygen har presenterats i sammanfattad form då djupare genomgång inte anses nödvändig 

för diskussion. Eftersom KEST-indikatorer är högst kulturellt och tidsmässigt betingat är valet att stödja 

diskussionen med triangulering rimlig. Intervjuerna har transkriberats, sammanfattats och 

responsvaliderats och därefter analyserats utifrån de teman som har uppkommit och som på något sätt 

Värde 1

Värde 2

Värde 3Värde 4

Värde 5

Värdering
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kan jämföras med den aktuella EST-diskussionen, antingen att likheter eller motsatser identifierats. 

Verktygen, intervjuerna, den tidigare forskningen samt valda teorier har jämförts med syftet att hitta 

liknelser och motsatser för att besvara frågeställningarna och jämförelser dem emellan bygger på 

triangulering. Viss generalisering kan göras mellan de upplevelser som uttrycks av intervjupersonerna 

i Varberg, och andra kommuner med liknande resurser och som är i samma fas av utveckling av verktyg. 

6. Analys 

I denna del kommer teman kopplade till teorin analyseras. För att besvara uppsatsens frågor har 

diskussionen inom den rådande forskningen och teorin tillsammans med intervjuer legat till grund för 

analys av de värderings- och identifieringsverktyg av KEST som finns tillgängliga.  

Litteraturen och forskningen är enig om att bevarandet av och arbetet med EST är kritiskt för att uppnå 

hållbar utveckling. EST är avgörande för människors välbefinnande på jorden då de tillhandahåller allt 

ifrån mat, till rening av luft till reglering av klimatet. De KEST är särskilt viktiga för direkt upplevt 

välmående kopplat till exempelvis återhämtning, rekreation och identitet. För att skapa hållbara städer 

måste hänsyn tas till social hållbarhet enligt Söderqvist, Hammer och Gren (2004). 

6.1 Hållbar stadsutveckling, Demokrati och Miljöpsykologi 

EST kan kritiseras för att vara ett antropocentriskt begrepp. Begreppet sätter alltså människans behov 

först, inte naturens. KEST är starkt tids- och kulturberoende vilket Hirons, Comberti och Dunford 

(2016) poängterar. Eftersom kultur är flytande innebär det att även de kulturella ekosystemvärdena gör 

det, vilket gör att det inte går att skapa en standardiserad, objektiv lista över KEST med färdiga 

värderingar. I alla KEST-bedömningar måste därför en diskussion föras kring vilka som anses vara 

betydelsefulla i den studerade kontexten nu samt i framtiden. Intervjupersonerna är eniga om att de 

KEST är relativt enkla att identifiera med viss kunskap inom ämnet, till skillnad från de ekologiska 

tjänsterna där expertis kan behöva tas in för att komplettera med mer specifik kunskap. Det “handlar 

om att gå till sig själv och fundera över vilken påverkan ekosystemtjänsterna har på oss människor [...] 

Mycket handlar om lite sunt förnuft och se vad som är lämpligt” enligt informant 1, men att 

“vetenskapligheten” lätt går förlorad när resultat inte går att generalisera. En nackdel som lyfts i 

samband med detta är subjektiviteten vid inventeringen: “alla gör sina egna värderingar utifrån de 

kunskaperna man har, man kanske inte har en checklista att utgå ifrån, utan man gör en egen 

bedömning. Så två olika personer kan ju ge olika bedömningar” (Informant 3). Detta hanteras enligt 

informant 1 och 3 genom semi-kvantitativa metoder där värderingar görs utifrån fysiska indikatorer i 

landskapet baserade på tydliga kategorier för att samma resultat skall kunna upprepas.  

Miljöpsykologin lyfter vikten av att se på naturens värden ur ett demokratiskt perspektiv. Informant 3 

understryker att alla inventering bygger på val framtagna utifrån inventeringens syfte. Valen är 

kopplade till sin kulturella kontext. Eftersom människor ser olika behov och betydelse i olika värden 

måste besluten göras transparenta så att de demokratiskt kan motiveras och diskuteras. Eftersom naturen 

har en så viktig roll i människors välmående är planeringen av KEST en fråga om rättvisa, inkludering, 

identitet och demokrati. Att inte planera efter de behov som finns blir odemokratiskt (Maund m.fl. 

2020). Vi vet inte vilka värden vi vill bevara till framtiden och med bristande kunskap om naturens 

komplexitet är det omöjligt att bevara alla värden i planeringsprocesser. Därför är det avgörande, som 

Costanza m.fl. (2017) påpekar, att det i planeringen framgår vilka värderingar som ligger till grund för 
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beslut och vad värderingarna är baserade på. Detta särskilt då värden inte är konstanta och framtidens 

värden osäkra enligt Söderqvist, Hammer och Gren (2004). Vår fysiska miljö är ett resultat av makt och 

olika historiska val och icke-val. Om använda verktyg är framtagna av en homogen grupp blir risken 

att de endast mäter en begränsad del av de KEST som finns. Informant 3 lyfter fördelarna med 

sociotopvärden (användarvärden av en plats, exempel sola, springa, leka...) då de är okomplicerade och 

enkelt kan användas av allmänheten för att fånga upp ett större utbud av värden. Dessa kan sedan av 

tjänstemän översättas till KEST (Informant 3). Det är därför av stor vikt att diskussionen kring KEST 

samt inventeringen är inkluderande så en bredare grupp personer får definiera de gemensamma 

mötesplatserna i staden samt dess funktioner. Vid gestaltning bör planeraren enligt författaren, ha viss 

kunskap inom miljöpsykologin för att medvetet utforma platser utifrån kända behov. 

Enligt miljöpsykologin bjuder den ideala parken på en stor blandning av upplevelsevärden, eller KEST. 

Genom att anlägga platser med människors olika behov i centrum, skapas platser med större möjlighet 

att även i framtiden producera viktiga tjänster, vilket är viktigt både ur en resiliens- och rättviseaspekt. 

Värderingar och identifieringar utgör goda analysunderlag för att undersöka densitet av värden och 

upptäcka vilka platser som bör bevaras och var utvecklingspotential finns. Efter kartläggningar kan 

slutsatser dras om vilka KEST som är viktigast att bevara eller tillskapa. Informant 2 framför en 

realistisk tillämpning av värderingen. Det är de värden som anses göra störst skillnad eller mest nytta, 

som värderas högst. Vilka värden detta är kan skilja sig från fall till fall. Det kan alltså gälla både för 

EST som finns och för EST som behöver skapas (Informant 2). Denna utgångspunkt kräver 

lokalkännedom och förståelse för de behov som finns på platsen. Värderingsättet kan både anses 

kostnadseffektivt då det tar hänsyn till hur det är möjligt att utveckla en plats, samt demokratiskt då det 

lyfter de värden som ger mest nytta.  

Inga ekosystemtjänster är likvärdiga vilket gör det svårt att kompensera. Det går inte heller att säga att 

något kulturellt värde är viktigare än något annat enligt intervjupersonerna, mycket beror på platsen och 

dess funktion. Dessutom behövs ofta en blandning av KEST (Informant 2). Kompensation kan kopplas 

till Solows (1993) ekonomiska argument om att tjänster är utbytbara och rättvist kan kompenseras, 

medan en mer ekologisk utgångspunkt menar att ersättning inte är möjligt då naturen besitter egna 

värden. Utvinning kan i stället leda till att vissa värden försvinner och kompensation är alltid dyrare, 

enligt Costanza m.fl. (1997). I en urban miljö måste beslut fattas gällande vad som skall bevaras och 

vad som skall utvecklas. EST-begreppet tillför en medveten diskussion gällande konsekvenserna av 

olika val och identifiering gör det möjligt att visa vilka kompensationer som skulle krävas om värden 

försvinner enligt informant 1. 

“det som är mest värdefullt tycker jag, är att räkna ihop och kolla på vilka områden som har mest 

ekosystemtjänster för att då kunna peka på att det här området skall vi vara rädd om, det ska vi kanske 

inte bebygga, eller där skall vi försöka bevara de här värdena så långt som möjligt. Och om det inte går 

kommer det framöver vara en sak att titta på, hur kan vi kompensera för det som vi faktiskt tar bort” 

(Informant 1) 

EST-begreppet ger inget svar på vad som skall göras men bidrar med förståelse för konsekvenser till 

beslutsfattandet. Kompensation är svårt enligt Chan, Satterfield och Goldstein (2012), då det utgår ifrån 

att rättvis kompensation till drabbade är möjlig. Men betydelse av KEST går inte att korrekt värdera då 

fördelarna endast kan beskrivas av de som upplevt dem. Värdena är alltså unika och outbytbara även 

om nya värden skapas. Detta står i motsats till monetär värdering där värden behöver vara mätbara. En 

mer rimlig värdering kan vara baserad på behov, då olika mänskliga behov i större utsträckning kan 

ställas mot varandra än upplevelser. Utifrån miljöpsykologin och ett demokratiskt intresse framgår 

vikten av att skapa blandade miljöer, såsom de åtta parkkaraktärerna, där olika aktiviteter är möjliga 
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och flera behov kan tillfredsställas, likt Grahns behovstrappa. Det bör enligt författaren ligga i 

planerarens intresse att värna om denna blandning och inkludering för att öka den sociala hållbarheten 

och sammanhållningen i staden då planeraren skall representera allmänhetens intresse.  

Valet av inkludering i inventeringsprocessen är resursberoende och beslut måste tas i projekt till projekt 

(Naturvårdsverket 2015). En individuell, tjänstemanna-inventering kan vara tillräcklig i ett startskede 

eller vid en översiktlig inventering men vid en djupare analys kan en större allmänhet behöva tillfrågas 

för att uppmärksamma fler, gemensamma värden. Eftersom KEST är upplevelsebaserade är det 

avgörande att det finns en medvetenhet om detta i alla inventeringar och värderingar så att valda kriterier 

kan argumenteras för.  

6.2 Förtätning och Resiliens 

I urbana miljöer där utrymmen delas, är det särskilt viktigt att värna om värden som gynnar många. Det 

finns en vilja av att maximera den urbana miljön, vilket kan härstamma från ett ekonomiskt perspektiv. 

De KEST är svåra att effektivisera till skillnad från andra tjänster då de är kulturellt och individuellt 

upplevda. På samma vis kan en värdering försvåras av att en ensam KEST kan vara mer betydelsefull 

än en kombination av flera. Exempelvis kan en “tom” plats möjliggöra en rad upplevelsevärden, såsom 

plats för bollsport, solning, picknick och så vidare. 

Informant 1 förespråkar vikten av att bevara multifunktionella ytor eftersom det finns en koppling 

mellan hög mångfald och höga EST-värden. Detta är dels viktigt utifrån ett resiliens-synsätt, dels enligt 

miljöpsykologin. Mångfunktionella ytor får dock inte vara ett skäl till att exploatera större ytor och 

sedan skapa mindre, “effektivare”. Detta då vissa värden kräver större ytor och försvinner vid 

förtätning: 

“även om vissa [kulturella ekosystemtjänster] inte är viktigare än andra är vissa tjänster mer ytkrävande 

än andra. Och då kanske de är lite viktigare att jobba med vid förtätning och i en stad där det finns 

begränsat med utrymme” (Informant 3 [författarens förtydligande]) 

Högre biologisk mångfald ökar resiliensen och även EST-förmågan att producera fördelar. Eftersom 

många tjänster är beroende av andra tjänster kan borttagandet av en även leda till ett bortfall av flera 

andra medan ett resilient system är tåligare för förändring. Högre multifunktionalitet skapar fler EST-

värden men är ingen komplett lösning då det inte skapar alla värden. Vid exploatering är det därför svårt 

att behålla värden även om nya tillskapas, enligt informant 3. Hänsyn till vilka konsekvenser de val som 

görs nu kan få på framtida värden är därför avgörande. Ovanliga värden kan därför vara särskilt viktiga 

att skydda. Författarens analys är att värdering av fysiska identifikationer aldrig kan ta hänsyn till alla 

värden, vilket innebär att färre EST synliggörs än vad som faktiskt finns. Detta har både för- och 

nackdelar. Eftersom färre EST identifieras är det möjligt att fler tillskapas, men det finns också en risk 

att de missas och inte bevaras vid exploatering.  

Resiliens innefattar både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Att planera resilient innebär även 

att planera hållbart. Vid fortsatt urbanisering blir städerna tätare. Frågan om förtätning handlar både om 

den demokratiska frågan att skapa fler bostäder, men även att bibehålla livskvalité för de boende och 

bevara ekologisk resiliens. Inom stark hållbarhet måste naturen bevaras för att säkerställa dess värden 

för framtida generationer. Förtätning kan kopplas till perspektivet svag hållbarhet då kapitalet byter 

form. Informant 1 framför att “ekosystemtjänsterna är ju ett väldigt bra argument för att bevara naturen 

och det som den ger oss utifrån ett annat perspektiv än att bara titta på naturvärdena”. Detta lyfter 
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vikten av att bevara de fördelar vi redan får av naturen. Genom att titta på fördelarna och inte endast 

jämföra grönt med grönt, värdesätts kvalitén. Rent bevarande är inte ett tillräckligt argument i sig, utan 

den existerande kvalitén och produktionen bör vägas mot möjliga utvecklingar. Exempelvis, om 

förtätningen sker till förmån för utvecklig av närliggande EST kan förtätningen fortfarande vara 

resilient. Sammanfattningsvis handlar resiliens om att bygga en socialt, ekologiskt och ekonomiskt 

hållbar stad där planerarens verktyg säkerställer att dessa värden tas hänsyn till vid hanteringen av 

urbana utmaningar. 

6.3 Organisatorisk tillämpning 

Intervjupersonerna framhåller att Varberg i nuläget är i en utvecklingsfas där olika verktyg testas och 

utvärderas. Kommunen tog i början av arbetet in konsulthjälp för att utveckla Varbergs-anpassade 

riktlinjer och metoder med inspiration från andra kommuner. De har sedan 2020 en egen arbetsgrupp 

med tjänstemän från olika förvaltningar vars uppgift är att ta fram och implementera ett systematiskt 

arbetssätt kring ekosystemtjänster. De flesta kommuner befinner sig för närvarande i en testfas och har 

kommit olika långt i arbetet beroende på deras resurser och storlek. Enligt informant 3 vänder sig många 

till Boverket, Naturvårdsverket och C/O City för vägledning, vilket gör att dessa organisationer präglar 

arbetet till stor del. Även om EST-arbetet är en del av Sveriges hållbarhetsmål framförs det som frivilligt 

vilket ökar kravet på intresse för arbetet, både bland tjänstemän och politiker, av intervjupersonerna. 

Kunskap inom EST-arbetet finns, enligt informant 3, men arbetet är inte alltid prioriterat. Informant 1 

menar att det hade behövts tydligare vägledningar i arbetet med framtagande av riktlinjer samt stöd i 

metodutveckling från myndigheter för att kommuner, förvaltningar och tjänstemän, skall arbeta mer likt 

då begreppet är så stort, och att “nu sitter alla och uppfinner hjulet lite så själv och det är så mycket 

jobb” (Informant 1). Informant 3 delar åsikten att tydligare riktlinjer hade underlättat men ser fördelar 

med att metoderna växer fram inom kommunerna då det ger dem en lokal förankring. Informant 3 

framför även att tydligare lagstöd hade satt större krav på aktörer och kommuner att arbeta med EST 

vilket antagligen hade drivit på arbetet.  

Planering handlar till stor grad om att lösa konflikter (Andersson m.fl. 2019). En stor fördel som lyfts 

inom både litteraturen och bland informanterna är det kommunikativa värdet som EST-begreppet för 

med sig. Informant 2 uppmärksammar att begreppet mött visst motstånd då vissa som arbetat med 

frågorna sedan innan anser att det är ett onödigt begrepp, men påpekar att begreppet ändå fungerat väl 

som ett samlingsnamn fler kan enas kring. Alla intervjupersoner är eniga om EST-begreppets betydelse 

för att pedagogiskt förmedla och argumentera för naturens värden och olika tjänsters beroende av 

varandra. Informant 1 menar att det är lättare att argumentera för kompensation när naturens värden 

synliggörs och informant 2 tycker att begreppet gör det enklare att sätta krav utifrån gröna värden: 

“ekosystemtjänster kan vara ett bra sätt att liksom komma med lite mer faktaunderlag och lite mer 

sifferbaserade värden så man kommer in med samma argument, med samma status, som en kanske 

trafikare kan komma in med”. Informant 3 framhäver att kanske det viktigaste med ett verktyg är att det 

är enkelt att använda och att resultatet är lättbegripligt. EST-arbetet har varit viktigt för att synliggöra 

och kommunicera värdet av naturen, “viktigt är ju att verktyget ger ett material som gör att det blir lätt 

att kommunicera för oftast har man, man jobbar mot politiken och man jobbar med byggaktörer” 

(Informant 3), och att enkla, standardiserade verktyg gör det lättare att sätta krav på privata aktörer att 

arbeta med dessa värden. Informant 2 påpekar att “ekosystemtjänster kanske inte kan vara ett mål utan 

ett medel”. Detta understryker värdet i EST-begreppet som verktyg med primärt kommunikativt syfte, 

vilket även framhålls inom forskningen och litteraturen. EST-ramverken togs till en början fram för att 

betona människors beroende av naturen och utifrån detta ge det utrymme i planeringen.   
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6.4 Verktyg  

Metodutvecklingen kring verktyg för identifiering och värdering kommer antagligen aldrig bli 

fulländad utan är snarare “ett ständigt pågående utvecklingsarbete” (Informant 3). Dagens verktyg bör 

enligt informant 3, användas för att öka kunskapen om EST, medan verktygen kan bli mer avancerade 

så småningom, om det i framtiden finns mer kunskap inom ämnet. Informant 1 önskar fler 

inventeringsverktyg medan informant 2 anser att de verktyg som finns idag är tillräckliga och att de har 

olika styrkor. I stället hade mer kunskap om vilka metoder som passat i vilka processer/skeden varit 

användbart. Informant 2 lyfter att dagens verktyg har “barnsjukdomar” då de fortfarande är i en 

utvecklingsfas.  

Vid inventering måste beslut tas om fördelar eller tjänster skall mätas. Bieling, Plieninger, Pirker & 

Vogl (2014) framhåller vinsten att i stället mäta EST i buntar då tjänsterna och fördelarna är så starkt 

sammanflätade, vilket kan vara värdefullt för att undvika dubbelräkning. Dessa beslut kring 

inventerings-kategorier visar på de medvetna val som måste tas och den kunskap som krävs för att förstå 

sambanden mellan olika EST. En fördel med standardiserade värderingssystem är den färdiga 

förenklingen av kategorierna. Detta underlättar vid inventering men förståelse för valet av verktyg är 

fortfarande av stor vikt. Detta då verktygen försöker sammanfatta komplexa samband och medvetenhet 

kring sin egen roll i insamlandet av datan måste framgå i besluts- och analysprocesser. Det är i vissa 

fall tillräckligt att använda sig av ett verktyg vid inventering men för att få en mer nyanserad bild av 

vilka EST som finns bör fler metoder användas. Resultatet från ett verktyg är inte tillräckligt att enskilt 

basera beslut utifrån enligt Howarth och Farber (2002), i stället måste resultatet ses som underlag för 

vidare analys. Samtidig är det svårt att kräva att flera verktyg skall användas i samma utvärdering då 

det är resurskrävande, vilket informant 2 poängterar genom att berätta att en brist i utvärderingen av 

verktyg är att endast ett testas åt gången. Ett alternativ är att använda flera verktyg fast i olika skeenden. 

Platsbesök och observation är vanligt vid inventering, men även dialoger, enkäter och skrivbordsstudier 

kan användas för identifiering av EST (Informant 1 & 3). Uppskattningar kan även ske utifrån annat 

material, såsom GIS-data. KEST handlar främst om “hur folk nyttjar platser” vilket gör 

lokalkännedomen central vid identifieringen (Informant 3). 

TEEB, MEA och CICES har försökt skapa standardiserade ramverk vilket har varit viktigt i processen 

att förankra EST i planeringsprocesser. Ramverken bör snarare ses som inspiration kring hur EST-

arbetet kan ske då alla värderingar måste anpassas till inventeringssyftet. Vid inventering är alla KEST 

nödvändigtvis inte av intresse att identifiera och då identifieringsverktygen främst skall vara underlag 

för lokala beslut kan avsaknad av generaliserbarhet ses som positivt eftersom det uppmanar till 

framtagande av modeller anpassade till den egna kontexten. Informant 1 och 3 berättade att Varbergs 

verktyg har speciellt utvalda indikatorer som anses särskilt viktiga för kommunen att identifiera. Viss 

flexibilitet i verktygen kan därför vara fördelaktig. En fördel med standardisering är att verktygen inte 

blir personberoende. Färdiga standardiseringar underlättar arbetet och spar in resurser på utveckling 

samtidigt som det, enligt Vorstius och Spray (2015), kräver att beslut kring noggrannhet måste tas i 

förväg. Trots kritiken i litteraturen gällande avsaknaden av nyansering i ramverken tolkar författaren 

utifrån intervjupersonernas upplevelser, att nyanseringen snarare gör inventering, analys och värdering, 

svårare och det kommunikativa syftet riskerar att gå förlorat om viss standardisering inte finns.   

De kvantitativa och monetära metoderna förutsätter att kompensation är möjlig, något Costanza m.fl. 

(1997) ifrågasätter. Semi-kvantitativa och kvalitativa verktyg har större möjlighet att beskriva värden, 

medan tydliga jämförelser är svårare. Informant 3 berättar att det viktigaste är att helheten eller den 

totala betydelsen av en tjänst framgår i ett resultat och att rena monetära värderingar nödvändigtvis inte 
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behövs för att visa detta. Samtidigt upplever informant 2 att sifferbaserade värden ger en annan tyngd 

och trygghet när val av olika åtgärder behöver motiveras. Det kvantitativa tillvägagångssättet 

säkerställer en så objektiv inventering som möjligt då inventeringen alltid “är en bedömning som man 

gör som tjänsteman och den kan ju skilja sig. Och då gäller det ju att man försöker göra den så renodlad 

och kategorisk som möjligt” (Informant 1). Tydliga kategorier har även ett demokratiskt värde. I en 

gestaltningstävling framhöll informant 2 att “det vi var ute efter var ju att bedömningen skulle ske på 

ett tydligt sätt, likvärdigt och att det skulle kännas transparant”. Enligt Howarth och Farber (2002) 

behöver värdena inkluderas i planeringen utan att de förminskas för att passa in i olika verktyg. Det 

verkar finnas en klyfta i det som är resursmässigt rimligt i en organisation och vad forskningen anser 

önskvärt. Alla verktyg bör dock baseras på något typ av ramverk vilket måste motiveras. En fördel med 

ekonomiska eller kvantitativa värderingar är att de är lätta att förmedla till allmänheten och 

beslutsfattare. Risken är dock att de missar svårvärderade värden, och att värderingen får ett “eget liv” 

(Hilding-Rydevik & Blicharska 2016) om inte tydliga förklaringar till värderingen ges. Eftersom olika 

värden inte är utbytbara är monetära värderingar när det gäller de KEST, inte att förespråka, särskilt då 

det handlar om så subjektivt upplevda värden. WTP och scenariometoder kan användas i viss 

utsträckning men fångar inte upp hela verkligheten. Det kan dessutom vara svårt att värdera tjänster 

man får gratis och väga dem mot eventuella, framtida tjänster. Ytterligare en svårighet är att värdet av 

en tjänst inte är linjärt utan snarare exponentiellt. Exempelvis behöver en fällning av ett eller två träd 

inte göra någon skillnad, men om fler fälls kan ett ekosystem kollapsa eller de rekreativa värdena av en 

plats försvinna. Komplexiteten bakom olika fördelars samband gör den monetära värderingen för rigid 

och definitiv, vilket även gäller för perspektivet svag hållbarhet. Kvalitativa och kvantitativa 

värderingar kan fortfarande värdera tjänster utan att värderingen blir så konkret att den blir oanvändbar. 

Fokus hamnar i stället på vilka värden som anses mest betydelsefulla. Kartor är bra för att upptäcka 

spatial fördelning av tjänster men kan beroende på skalan missa sambanden, kvalitéten eller upplevelsen 

av en plats. Både GYF och olika skalor kan användas för att identifiera platser med höga värden.  

6.4.1 Guider  

Boverket och Naturvårdsverket tillhandahåller guidande stöd för utveckling av egna metoder. 

Naturvårdsverket (2015) uppmärksammar i sin guide vikten av att diskutera och fundera över vad 

guiden skall användas till som är ett viktigt medvetandegörande av de kulturella faktorer som ligger 

bakom värderingen. Boverket (2007) beskriver i “Landskapets upplevelsevärden: vilka är de och var 

finns de?” viktiga kategorier de har identifierat nära hemmet. Boverket uppmanar till att mäta konkreta 

indikatorer och alltså inte fördelarna tjänsterna utför, vilket är ett val Fisher och Turner (2008) 

förespråkar. Identifieringen utgör en god utgångspunkt men kan som informant 1 beskriver upplevas 

trubbigt då de saknar lokal anpassning. Metoderna är flexibla och öppna för både kvalitativ och 

kvantitativ värdering men saknar tydliga förslag på inventeringsmetoder. Som verktyg kan de därför 

upplevas bristande då vägledningen är vag. Guiderna lyfter dock viktiga frågor som bör ställas vid 

framtagning av egna metoder.  

C/O Citys metod liknar Naturvårdsverkets guide då frågor kring värderingen måste ställas. Det 

viktigaste i metoden är steget där identifierade EST skall bedömas utifrån om de skall skapas, skyddas, 

stärkas eller slopas. Verktyget är framtagen särskilt för urbana miljöer men kan upplevas omfattande 

då konkreta kategorier för identifiering saknas. C/O City har valt ut egna kategorier de anser särskilt 

viktiga, vilka går att byta ut och anpassa. Materialet skall snarare ses som ett underlag och en hjälp än 

ett regelrätt färdigt verktyg. Verktyget är mycket kvalitativt vilket kan göra materialet omfattande, 

svåranalyserat och svår-förmedlat. Samtidigt skapas ett stort analysunderlag för de tjänster som finns. 

Då tydliga indikatorer saknas kan inventeringen bli väldigt subjektivt. Likt Boverket och 
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Naturvårdsverkets guider ställer C/O City viktiga frågor planeraren själv måste besluta om. 

Uppföljningen med CBI är mycket mer kvantitativ och tillämpningsbar men också mer “trubbig”. CBI 

är inte anpassat för identifiering av KEST även om social hållbarhet tas upp i inventeringen. Vid 

användning av kvantitativa metoder måste alltid kategorierna ifrågasättas om de är rimliga för syftet. 

Verktyget kräver jämförelse år men ger ett generellt mått städer kan använda för att mäta social 

hållbarhet. 

6.4.2 Kvantitativa verktyg 

GYF är ett robust verktyg med tydliga, satta värden. Verktyget är inte direkt kopplat till EST även om 

det behandlar många (Informant 2). Verktyget hanterar inte andra EST än de det tar upp och tar därför 

inte hänsyn till värden som kan eller inte kan finnas i framtiden, utan endast värden som är mätbara nu. 

GYF är ett verktyg som måste användas i hela processen och som kräver jämförbara värden (Informant 

3). Verktyget testas i Varberg i nuläget och kommunen försöker komma fram till ett värde som skall 

gälla i hela verksamheten. Än så länge är det för tidigt att avgöra om GYF är användbart som metod 

men informant 2 ser stora möjligheter i att använda verktyget för att sätta krav på grönytor när mark 

exploateras av en privat aktör. Informant 2 ser även fördelar med att ha ett jämförelsevärde som kan 

användas för att tydligt visa på hur gröna värden förändras över tid på en begränsad plats. Målet med 

användningen av verktyget är att uppnå ett ”hållbart medeltal”. Detta tal är inte grundat i något utan 

upp till varje kommun att komma fram till. Verktyget ger alltså inte några hänvisningar till vad som är 

en hållbar nivå av KEST, utan är strikt ett mätverktyg.  Verktyget är teknisk och kan presenteras i 

tabeller och CAD. Fördelen med metoden är att den ger tydliga värden som är enkla att följa, mäta och 

presentera. Verktyget utgör därför ett tydligt underlag i förhandlingar när gröna värden står i konflikt 

med andra värden och gör det enkelt att ställa objektiva krav. Metoden är transparent och standardiserad. 

Den kan kritiseras för att sakna platsförankring och för att vara oflexibel. Dess största 

användningsområde är att mäta förändring i grönska vilket kräver lämpliga jämförelser.  

6.4.3 Semi-kvantitativa verktyg 

Semi-kvantitativa värderingar kan användas för att jämföra människors preferenser. Varberg har i 

utvärderingar använt sig av tregradiga skalor med olika satta kriterier (Informant 2 & 3). Informant 1 

har vid inventering använt sig av en checklista baserad på Boverkets landskaps- och upplevelsevärden 

med vissa anpassningar. Varje EST bedöms utifrån en tregradig skala, som sedan räknas ihop och 

resulterar i en karta som visar vilka områden som har flest EST. Informant 1 ser vissa fördelar med 

poängsättning då det ger en mer nyanserad bild, men påpekar att det även gör värderingen svårare. 

Varberg har använt sig av en blandning av Boverkets upplevelsevärden och sociotopvärden anpassade 

efter Varbergs kontext då det inte finns någon praxis kring det (Informant 1 & 3). Fördelen med 

användning av sociotopvärden vid inventering är att alla kan använda sig av dem och de är lätta att 

översätta till KEST. Nackdelen är dock samma som med EST-karteringar, att inventeringen blir en 

bedömningsfråga (Informant 3). 

Värderosorna är exempel på hur EST-arbetet kan förenklas och tydliggöras men som kräver att de 

baseras på tydliga ramverk. Det är ett okomplicerat, visuellt verktyg som passar som dialogunderlag 

vid jämförelse mellan olika alternativ och platser. Verktyget är semi-kvalitativt och anpassningsbart. 

Varberg tog inför en markanvisningstävling fram en värderos som skulle utgöra ett tydligt, likvärdigt 

och transparent bedömningsverktyg för byggaktörerna. Den som tar fram värderosen bestämmer 

kategorierna. Verktyget måste därför kompletteras med tydliga förklaringar som beskriver kriterierna. 
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Värderosorna används oftast för specifika projekt, men en förenklad version som passar för fler 

sammanhang hade kunnat vara användbart enligt informant 2. Värderosorna ger en förenklad bild av 

EST. Verktyget är därför mindre lämpat för djupare analyser och inventeringar men har ett användbart 

kommunikativt syfte.  

ESTER är användbart när olika alternativ skall jämföras och passar som analysunderlag vid diskussion 

om olika förändringsalternativ. Det är kvantitativt men bygger kvalitativa EST-indikatorer. ESTER 

bygger likt GYF på att mäta förändring. Verktyget är enkelt att använda och ger mätbara resultat men 

utgår ifrån att väga fördelar mot varandra och att kompensation är möjlig. Författaren drar slutsatsen att 

verktyget inte passar för att mäta generella, existerande värden. Inventeringen är relativt subjektiv då 

olika värden bedöms utifrån om de finns eller inte finns, vilket är upp till tjänstemannen som utför 

inventeringen att bestämma. Fortsatt analys av författaren är att insamlat material inte bör återanvändas 

i nya beslutsunderlag för att undvika att insamlandet skett på ojämförbara subjektiva grunder. Med 

tydliga inventeringskategorier kan en tjänsteman enskilt använda verktyget som stöd för värdering av 

KEST. 

7. Slutsatser  

För att besvara frågeställningen har diskussionen utifrån analysen och empirin kring existerande 

verktyg för identifiering och värdering av kulturella ekosystemtjänster resulterar i följande slutsatser:  

7.1 Hur identifieras och värderas kulturella ekosystemtjänster i en 

urban miljö inom kommunal planering?  

Det finns ett stort antal verktyg framtagna för värdering och identifiering av EST, där ingen av de 

undersökta är särskilt anpassade för KEST utöver Boverkets identifierade upplevelsevärden. Verktygen 

har alla sina egna fördelar och nackdelar vilket gör att de kompletterar varandra men förståelse för 

tillämpning av dem behövs. Eftersom KEST bygger på en helhetssyn är det svårt att särskilja de olika 

tjänsterna och fördelarna. Dessutom har de ett starkt unikt och subjektivt värde vilket gör monetär 

värdering olämplig. Den monetära värderingen är särskilt bra för att kommunicera värden, men har 

svårt värdera KEST vilket gör att det finns en risk att svårvärderade värden missas och försummas. 

Kvalitativa värderingar har större möjlighet att rättvist beskriva tjänsternas värde men blir lätt subjektiva 

och identifieringarna blir svåra att reproducera och jämföra. Semi-kvalitativa och kvantitativa värden 

är de som främst används i Varbergs kommun. Dessa verktyg är enklare att standardisera och anpassa 

utifrån syftet, och har på grund av sin förenkling en kommunikativ fördel.  

Boverket, Naturvårdsverket och C/O City erbjuder guider med exempel på arbetsprocesser och 

inventeringsindikatorer. Dessa verktyg är flexibla för lokala anpassningar och resulterar i mer 

kvalitativa resultat. CBI är ett uppföljningsverktyg som kan kvantifiera resultat från C/O City men är 

inte specifikt anpassad för KEST. ESTER och GYF är standardiserade, ger mer kvantitativa resultat 

och lämpar sig vid jämförelse av förändringar. GYF kan även användas för att tydliggöra olika krav. 

Dess kategorier är dock strikta och mindre anpassningsbara. Mer semi-kvantitativa verktyg som skalor 

och kartor kan upplevas subjektiva men resulterar ofta i kommunikativa och lättolkade resultat. 

Utförandets noggrannhet kan anpassas men det kräver ofta någon grad av lokalkännedom. Värderosen 

är bäst lämpad för förmedling av budskap på grund av sin förenklingsgrad. Vid generell inventering 

kan det vara värdefullt att bjuda in allmänheten för att samla en större bredd av upplevelser. Verktygen 
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passar i olika faser av planeringsprocessen och inget verktyg är mer lämpligt vid alla tillfällen. Vid alla 

identifieringar och värderingar måste medvetna val göras kring vilka EST som är önskvärda att 

identifiera. Detta innebär att inventeringar aldrig är helt jämförbara med verkligheten. Endast de EST 

som undersöks kan alltså identifieras. Medvetenheten kring detta är något som måste finnas med i alla 

beslutsprocesser. En blandning av verktyg med vissa lokala anpassningar är att föredra för att fånga upp 

en mer nyanserad bild anpassad till syftet.  

I litteraturen och av informanterna uttrycks det att de kulturella tjänsterna inte alltid kan inventeras på 

samma sätt som de försörjande, stödjande och reglerande tjänsterna. De senare nämnda upplevs ofta 

mer tekniska vilket understryker vikten av att utveckla verktyg särskilt lämpade för KEST.  

7.2 Hur användas identifieringen och värderingen av kulturella 

ekosystemtjänster inom kommunal planering? 

Ekosystemtjänst-begreppet har ett stort kommunikativt syfte, vilket står klart både i litteraturen och 

uttrycks av alla informanter. Genom att ge naturens tjänster ett namn har de fått större plats i 

planeringen. Tack vare identifiering och värdering av KEST kan medvetet mer socialt och ekologiskt 

hållbara städer byggas vilket är avgörande för att säkerställa mänskligt välmående i framtidens urbana 

miljöer. Det finns en klyfta mellan viljan att visa vikten av KEST och behovet av förenkling av 

begreppet för att passa in det i planeringsmetoder. Viktigast är att begreppet lyfts och att det finns en 

medvetenhet och transparens kring de val som görs, oavsett val. Även om organisationer tidigare arbetat 

med ekologiska och sociala frågor ger EST-begreppet ett vokabulär att samlas kring. I och med att 

Sverige antagit FN:s globala mål finns det större möjligheter att planera och sätta krav utifrån EST. 

Samtidigt är implementeringen av EST i planeringen till stor del upp till individuella tjänstemän i 

dagsläget. En starkare politisk vilja hade kunnat förankra och förtydliga arbetet ytterligare. Beroende 

på skede i processen tillför verktygen olika underlag. Tillämpning av verktyg är därför lämpligt under 

hela planeringsprocessen men utifrån olika syften. I början av en process är det viktigt att skapa en 

generell förståelse för vilka tjänster som finns och vilka det finns behov av, med förslagsvis kvalitativa 

och semi-kvantitativa identifieringar såsom kartor, sociotopsvärderingar och värderosor. Utifrån detta 

kan olika alternativ jämföras, med exempelvis mer kvantitativa verktyg såsom GYF och ESTER. 

Därefter är det viktigt att använda verktyg som visar i vilken riktning utvecklingen skall ske. Slutligen 

kan förändringen utvärderas och nya mål sättas upp. Verktygen är viktiga för planeraren för att 

uppmärksamma och därmed värna om stadens gemensamma värderingar. 

KEST är upplevelsebaserade värden. Därför är det av stor vikt att beslutsfattare förstår att inventeringar 

aldrig är perfekta representationer av verkligheten. Beroende på vilka KEST som ses som betydelsefulla 

kan olika tjänster identifieras. Även värderingar bygger på mer eller mindre subjektiva grunder. Detta 

innebär att de som bestämmer kriterierna och utför inventeringarna kommer, oavsett om verktyget är 

kvalitativt eller kvantitativt, påverka den insamling som sker. Eftersom olika grupper i samhället ser 

olika värden i de KEST finns det en risk att värden missas om beslutsfattare och tjänstemän är en 

homogen grupp. Inventerings- och värderingsresultat får därför inte ensamma vara beslutsgrundande 

utan skall ses som diskussionsunderlag. För att säkerställa demokratiska prioriteringar behöver både 

underlagen och argumenten göras transparenta. Alla KEST behöver inte finnas på alla platser, i stället 

är det upp till kommunerna är fundera över vilka tjänster som behövs nu och vilka som behöver 

tillskapas eller bevaras till framtida generationer. Eftersom det är omöjligt att veta vilka tjänster som 

kommer behövas, måste alltid borttagandet av tjänster argumenteras för. Eftersom naturliga resurser är 

ändliga och KEST inte är direkt utbytbara lyfter begreppet viktiga frågor kring kompensation. Genom 
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användandet av EST-begreppet är chansen större att förståelse för de olika tjänsterna finns och att bättre 

beslut kan fattas.  

För byggandet av hållbara städer måste kommuner använda sig av verktyg som identifierar och värderar 

KEST, dessa verktyg behöver vara inkluderande. Miljöpsykologin lyfter viktiga frågor kring hur vi kan 

planera med fler intressen i fokus, samt hur förtätningen skall ske för att bevara stadens resiliens. 

Resiliens är viktig både för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Eftersom tillgången till KEST 

påverkar människors välmående är frågan direkt kopplad till resiliens, rättvisa och demokrati. 

Planeraren måste därmed balansera mellan de tre hållbarhetsbenen för att uppnå en socialt, ekologiskt 

och ekonomiskt hållbar utveckling (se Figur 4).  

 

Figur 4. Samband mellan organisatorisk planering, verktyg, urbana utmaningar, miljöpsykologi och hållbar 

samhällsplanering. (Författarens illustration 2021). 

7.3 Vilka kulturella ekosystemtjänster är intressanta att identifiera och 

värdera i en urban miljö utifrån ett kommunalt planeringsperspektiv?  

Ingen KEST kan ses som viktigare än någon annan, utan detta beror på vilka behov som finns. KEST 

är plats-, kultur-, och tidsbundet vilket gör att behoven förändras och ser olika ut baserat på kontext. 

Eftersom vi inte kan veta vilka behov som finns i framtiden är det särskilt viktigt att värna om de tjänster 

som finns och som riskerar försvinna för alltid om fortsatt förtätning sker. En blandning av tjänster är 

mest resilient. Vissa tjänster är sammankopplade och tillskapande av nya tjänster behöver inte leda till 

fler tjänster. Resiliens kan till viss del kopplas till hög grad biologisk mångfald som ofta är beroende av 

mångfunktionalitet. För att hantera behovet av förtätning i urbana miljöer lyfts ofta mångfunktionalitet 

som ett svar. Mångfunktionaliteten kan leda till fler värden, men inte nödvändigtvis samma. Hänsyn 

måste därför tas till både ekologiska och sociala värden vid val av bevarande eller utveckling. I en 

stadsmiljö kan det dock finnas större behov av vissa tjänster. Enligt miljöpsykologin är städer ofta 

stressande miljöer vilket ökar behovet av lugna, fridfulla platser som erbjuder återhämtning. Boverket 

identifierade dessa upplevelsevärden som särskilt viktiga nära hemmet. Parker och grönytor erbjuder 
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dessutom ofta gratis platser för möten, viktiga ur en demokratisk synpunkt, och fysisk aktivitet vilket 

kan vara begränsat i en storstad. Kvalitén på platsen är avgörande för upplevelsen av den.  

Eftersom kulturella ekosystemtjänster ökar förståelsen för och relationen till naturen är dessa tjänster 

även viktiga för att bevara andra EST. Då det inte går att peka ut några enskilt viktiga KEST måste i 

stället planeraren fundera över om tillgång till naturens tjänster är jämnt fördelade i staden. Detta för att 

säkerställa att alla människor har möjlighet uppfylla sina behov. Genom att bjuda in allmänheten till 

kartläggningar kan värden som annars hade missats av planeraren upptäckas. Kartor som visar på 

densitet av KEST kan vara särskilt viktigt för detta ändamål. Samtidigt bör olika platser erbjuda olika 

upplevelser. Det kan därför vara viktigt att medvetet bevara olika typer av KEST. Detta ger även 

framtida generationer möjlighet att välja vilka tjänster de vill prioritera. 

7.4 Framtida forskning 

Avslutningsvis behövs mer forskning och fortsatt metodutveckling för inventering och värdering av 

KEST för att säkerställa deras plats i planeringen av våra urbana miljöer. För att nå de globala och 

nationella målen krävs att verktyg som tar hänsyn till de urbana utmaningarna etableras samtidigt som 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet eftersträvas. Framför allt behövs förståelse för hur 

kommuner kan behöva arbeta med KEST på olika sätt, när begreppet är särskilt användbart i 

planeringen och fortsatt kommunikativ användning av begreppet för att öka allmänhetens kunskap och 

intresse för naturens tjänster. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Boverket 2019d enkätsvar  

Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön och vattenstrukturprogram? 

 Antal Procent  

Ja, kommunomfattande 92 38,5 

Ja, för någon eller några tätorter med 
närområden. 

42 17,6 

Nej, men arbete pågår 52 21,8 

Nej.  53 22,2 

Totalt 239 100 

Svarsfrekvens 99,2% (239/241)  

Boverket 2019d:21 

 

Om ja på föregående fråga, hanterar dokument: (Mer än ett alternativ kan vara relevant)  

 Antal Procent  

Grönområden 133 90,5 

Vattenområden 91 61,9 

Skydd av grönområden med låg bullernivå 22 15 

Ekosystemtjänster  48 32,7 

Tätortsnära natur (inklusive natur inom 

tätort) 

114 77,6 

Total 408 277,6 

Svarsfrekvens 61% (147/241) 

Boverket 2019d:21 
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Om ja på första frågan, i vilken typ av dokument redovisas strategierna och förhållningssätten? (Mer än ett alternativ kan vara relevant) 

 Antal Procent  

Översiktsplan 97 65,1 

Naturvårdsprogram 61 40,9 

Grönstrukturprogram 52 34,9 

Annat politiskt förankrat dokument 56 37,6 

Övrigt kunskapsunderlag (ej politiskt 
förankrat)  

37 24,8 

Total 303 203,4 

Svarsfrekvens 61,8% (149/241) 

(Boverket 2019d:22) 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

● Vilken är din roll inom organisationen? 

● Vet du när ni började arbeta med EST, vem tog initiativet? 

● Finns det tydliga riktlinjer för arbetet?  

● Finns det samarbete mellan olika delar av kommunen inom området? 

● I vilka faser arbetar ni med identifiering/värdering av KEST?  

● Är det något alla arbetar med, om inte, vilka och varför? 

● Vilka metoder har du/ni använt dig av?  

 Skalor, kvalitativt, kvantitativt, monetärt? 

 CBI, GYF, C/O City, VEKST, ESTER, Värderos, eget verktyg...  

 (Känner du till någon av dessa?) 

● Varför detta verktyg? Varför inte något annat? 

○ Om ni tagit fram egen: Vad bygger denna på? Vem har tagit fram den? Varför har ni 

tagit fram en ny?  

○ Vilka KEST har ni valt att identifiera/undersöka, varför dessa?  

○ Hur går inventeringen till? 

Är det enkelt/svårt? 

○ Hur värderar ni KEST? Varför på det viset?  

○ Finns det några svårigheter med värdering?  

○ Hur används värderingen/identifieringen? 

● Fördelar/nackdelar med metoden/verktygen? 

● Vilka förkunskaper, resurser krävs för att arbeta med metoden, är det något som saknas? 

● Har metoden varit användbar i planeringen? 

● Har metoden utvecklats? 

● Ser kommunen värde i att arbeta med dessa frågor? 

● Anser du att de metoder som finns tillgängliga är tillräckliga? 

● Tycker du generellt det är bra eller dåligt att arbeta med EST? Varför? 

● I vilket syfte arbetar ni med dessa frågor? 

● Skiljer det sig från hur ni brukar arbeta? 

● Tror du ni kommer komma fram till en metod, och i så fall när?  

● Något övrigt du vill tillägga?  
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Bilaga 3: C/O CITY  

 Identifiera Underlag, verktyg, tips Bedöma Verkställa 

Hälsa - Vilka är de viktigaste motionsstråken i 

området/kommunen? Finns det anläggningar för 

motion/träning i grönområden inom eller nära 

planområdet?  

- Hur stor andel av de boende i området bor nära 

park eller grönområde? Finns kommunala riktlinjer 

för detta?  

- Hur långt har skolor och äldreboenden till 

rekreationsområden?  

- Finns det/Gränsar området till en park/naturmark?  

- Finns sammanhängande gröna/blå inom eller intill 

planområdet? 

 - Hur tillgängliga är grönområdena för olika 

befolkningsgrupper, t.ex. barn, äldre, 

funktionshindrade?  

- Hur mycket naturrelaterad fritid/idrott såsom häst- 

och hundsport, orientering mm finns? 

Sociotopkarta, 

parkprogram, 

dokumentation av 

grönområdens storlek/ 

funktion/egenskaper. 

Dialoger/enkäter med 

vårdcentral, föreningar, 

idrottsklubbar, skolor. 

Analys av invånarnas 

rörelsevanor, demografiska 

data etcetera. Gestaltningen 

av gröna/blå områden har 

stor betydelse för 

användningen. 

S
k
ap

a, S
k
y
d
d
a, S

tärk
a eller S

lo
p

a (o
ch

 k
o

m
p

en
sera) 

ÖP: - Peka ut och skapa riktlinjer för att 

åtgärda brister.  

- Skapa en variation av grönområden  

- Ta fram riktlinjer för boendes tillgång till 

grönyta 

DP: - Utformning av allmän platsmark så att 

de innehåller gångvägar, GC-vägar, 

badplatser och motionsslingor. 

 - Skapa kommunikationsstråk gör 

grönområdena lättillgänglig.  

- Samverka tidigt med landskapsarkitekt samt 

med park- idrotts- och socialförvaltn. 

Sinnlig 

upplevelse 

- Vilka tysta miljöer och ljudupplevelser finns?  

- Vilken är planområdets och omgivningens mest 

attraktiva naturmiljö? Hur tillgängliggörs denna för 

så många som möjligt?  

- Hur många vårdplatser har utsikt över 

grönska/vatten?  

- Går det att anordna gemensamma trädgårdar?  

- Hur många utsiktsplatser/fågeltorn, naturum eller 

liknande besöksanordningar finns iordningställda? 

Platsbesök med park- och 

miljöförvaltning 

(Detaljplan), 

Medborgardialog 

(detaljplan och 

översiktsplan). Dialog med 

lokala föreningar, till 

exempel 

hembygdsförening. 

ÖP: - Peka ut viktiga platser och kvaliteter, 

både befintliga och framtida. 

DP: - Skyddsbestämmelser för tomter eller 

allmän platsmark som är kulturellt värdefulla. 

 - Även kvartersmark går att planera för olika 

gröna markanvändningar såsom friluftsliv, 

odling, djurhållning, camping. 

 - Lokalisera GC-vägar och bebyggelse, 

särskilt publika byggnader, så att de 

tillvaratar och stärker somliga upplevelser. 

Sociala 

interaktione

r 

- Är grön/blåstrukturer sammankopplade med 

kommunens populäraste mötesplatser?  

- Finns det/kan det skapas sammanhängande gröna 

stråk?  

- Finns det/kan det skapas grönska ihopkopplat med 

mötesplatser? T.ex. café i parken, lekplatser eller 

utegym i skogen? - Antal mötesplatser, antal 

förbipasserande? 

Platsbesök med park- och 

miljöförvaltning 

(detaljplan), space-

syntaxanalys, 

medborgardialog 

(detaljplan och 

översiktsplan) identifiera 

konfliktzoner, till exempel 

häst/hund. ”Gående 

samråd” (detaljplan och 

översiktsplan). 

ÖP: - Peka ut viktiga mötesplatser och viktiga 

blå/grön-stråk samt riktlinjer, t.ex. i gatuplan. 

DP: - Planera markanvändning av allmän 

platsmark i förh. till de stråk människor rör 

sig i.  

- Samordna lokalisering av lekplatser, 

service, hållplatser, torg med grönytor. 

Natur-

pedagogik 

- Har kommunen en plan för naturpedagogik i 

skolor?  

- Finns guidad naturvisning för allmänheten?  

- Finns det något mål om antal timmar utevistelser?  

- Vilka är målpunkterna för skolutflykter?  

- Var vistas barn i området? Antal lekande barn? 

Finns det träd att klättra i/blommor att 

plocka/insektsbon att upptäcka? 

Platsbesök med skola, 

park- och miljöförvaltning, 

dialog med till exempel 

ABF, Medborgarskolan, 

naturskyddsförening, 

hembygdsförening. Barn- 

och ungdomsdialog, 

Sociotopkarta. 

ÖP: - Peka ut områden som används för 

naturpedagogik 

DP: - Säkra tillgängligheten från 

skolor/förskolor till natur/park genom 

gatuutformning, gatuplacering och GC-vägar.  

- Lokalisera skolor/förskolor i närhet av 

natur. 

Symbolik 

och 

andlighet 

- Finns det särskilda naturelement eller andra 

arter/platser/naturtyper som är särskilt viktiga i 

området/kommunen? 

- Finns det/kan det skapas platser inom planområdet 

eller i omgivningen med särskild kulturell eller 

religiös betydelse?  

- Finns eller planeras nya begravningsplatser? 

Platsbesök med park- och 

miljöförvaltning. 

(Detaljplan) 

Medborgardialog, dialog 

med religiösa samfund. 

ÖP: - Peka ut platser med särskilt kulturell 

eller religiös betydelse samt hur de kan 

tillgängliggöras.  

DP: - Säkra platser med skyddsbestämmelser  

- Säkra t.ex. enskilda träd med bestämmelse 

samt krav på marklov för fällning av träd. 

(Block & Bokalders 2014:26; Keane m.fl. 2016:30–31) 
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Bilaga 4: City Biodiversity Index Sociala indikatorer 

 

City Biodiversity Index Sociala indikatorer 

● Tillgång till natur för rekreation 

● Tillgång och vistelse i park och natur  

● Budget tillägnad gröna lösningar  

● Institutionell kapacitet i stadsdelen  

● Allmänhetens deltagande  

● Vegetationens inverkan på ljudkvalitet/buller  

● Koloniträdgårdar/odlingslådor/skötsel av bikupor/ vård av stadens mark/närliggande 

områden etcetera  

● Antal brukaravtal  

● Aktiviteter kopplade till naturupplevelser arrangerade av stadsdelen 

Block & Bokalders 2014: 34 

 

 

 


