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Innehåll

1. Vad driver mig?

2. Vad är ekosystemtjänster?

3. Hur ser forskningsläget ut på området?

4. Vårt projekt: en utmaning av traditionen

5. Vad ska vi göra, rent konkret?



Mitt mål för den kommande timmen

Att ni ska veta lite mer om frontforskning (faktiskt) kring värdering 
av ekosystemtjänster och hur extra relevant just denna är på lokal 
nivå.

Att ni ska bli lite nyfikna.

Att någon ska bli lite provocerad.







Sverige – om tre år

Ett regeringsbeslut togs 2012:

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



Vad är ekosystemtjänster?

• ”Naturens gratisproduktion av varor och tjänster”

• Ett pedagogiskt verktyg

• En tydlig agenda bakom, faktiskt

• Ett analytiskt ramverk för konsekvensanalyser
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Krav finns redan idag

• “Så mycket som möjligt ska beskrivas i pengar”

• Men, “värden som är svåra att beskriva i pengar inte får
glömmas”, de “ska ges en rättmätig betydelse”.

• Hur detta ska ske finns oftast inga bra riktlinjer för
o Ibland rekommenderas att de ska beskrivas i ord, efter det som

beskrivs i pengar

o Ibland med +, ++ eller -, -- för att visa om de ökar eller minskar

• Vilka värden tror ni hamnar här?



Det totala värdet för samhället 
av hållbart nyttjade ekosystem 
kan vara högre än vid 
exploatering. 

Att inte se detta

= ineffektivt på ekonomspråk

Källa: Gren & Isacs (2009)

Källa: Millenium Ecosystem Assessment (2005)
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Hur brukar man göra en 
miljövärdering?



Traditionella metoder

• Skillnad i fastighetspriser nära och långt ifrån natur

• Resekostnader till naturområden

• Ersättningskostnader

• Produktionsfunktioner: t.ex. storlek på skörd med eller 

utan pollinerare

• Vanliga marknadspriser som symboler

• Med mera

• Betalningsviljeenkäter vanligast, och anses fånga mest 

(men bara rent teoretiskt)

 Vad fångar metoderna och vad fångar de inte?
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Allvarliga problem med traditionell teori och 
metod

Främst två kategorier av problem:

- Psykologiska

- Människor har inte en klart definierade preferenser i sitt huvud 
(Kahneman et al., 1999)

- Ekologiska hållbarhetsfrågor särskilt svårt: vi saknar information 
och har kognitiva begränsningar (Brouwer et al., 1999)

- Etiska och politiska

- Traditionell metodik uppmanar inte människor att ta hänsyn till 
samhällets behov – tvärtom

- Miljöproblem är gemensamma – odelbara över tid och rum (Vatn, 
2009

- Summan av betalningsviljor säger inget om vad som ligger 
bakom – varför bör vara en viktig fråga för beslutsfattare



“Shared values”

• Många naturvärden beror av 

– Kontext (sakfrågan)

– Socialt sammanhang

– Geografisk skala

– Våra underliggande värderingar

• Många värden skapas socialt och kulturellt, på olika 
nivåer: i intressegrupper, lokalt till nationellt.

• Shared values är ofta mer eller mindre latenta och 
omedvetna och därför svåra att nå om man inte
avsiktligt talar om dem

• Detta gäller särskilt de mer subtila värdena –
kulturella ekosystemtjänster



Deliberative Value Formation Model (Kenter et al., 2014)

www.lwec.org.uk/sharedvalues



Värdepluralism

• Värdet av naturen består av många olika 
typer av värden samtidigt

• Olika värden kompletterar varandra och går 
inte att mäta i samma enhet, t.ex. pengar, 
eftersom de beskriver helt olika saker



• Det kan behövas olika typer av värderingsmetoder för
att veta om man fångat det mest väsentliga

• Monetära, kvantitativa och kvalitativa, men framför
allt kanske interaktiva och deltagarbaserade

• Deliberativa metoder = värdering som görs efter
överläggningar tillsammans med andra

Metodpluralism



Deliberativa metoder – värdering i grupp

Monetärt, kvantitativt och kvalitativt

Syften:
• Att lära sig
• Att forma och uttrycka mer genomtänkta synpunkter

genom dialog
• Att identifiera och utvärdera olika alternativ (att

tänka lite som en beslutsfattare med samhällsansvar)
• Att lära sig om andras perspektiv = fördelning
• Handlar mindre om ”hur mycket?” och mer om

”varför” människor värderar som de gör

www.lwec.org.uk/sharedvalues



Slutsatser i ny forskning

• Monetär värdering har en för svag koppling till verkligheten + 
aggregeringsproblem med fördelningseffekter

• Deliberativa metoder ser ut att kunna hantera flera av de här 
problemen

• Värden blir ”mer informerade” och reflekterar underliggande 
värderingar bättre

• Speciellt relevant för att hantera

o subtila och implicita värden

o osäkerhet och risk 

o komplexa frågor

o kontroversiella frågor

o många olika intressentgrupper

www.lwec.org.uk/sharedvalues



Vad föredrar deltagarna?
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www.lwec.org.uk/sharedvalues Källor: Jobsvogt et al., (2013); Kenter et al. (2014)



Fler möjliga resultat

• Mer material. Ett rikare underlag

• En bild av var/om vad det finns enighet, eller

konflikt.

• Legitmitet - minskad risk för utdragna

beslutsprocesser och överklaganden

• Man kan också få konkret underlag för fysisk

planering: 

– Med hjälp av olika verktyg kan människor hjälpa till att

ta fram t.ex. lämpliga platser för exploatering eller

naturskydd.



Forth	case	study:	willingness	to	pay	at	the	three	valuation	stages	of	the	workshops:	individual	1	
valuation	before	and	after	deliberation,	and	groups	valuation	(based	on	mixed	logit	model)	2	

	 Willingness	to	pay	

Attribute	 Individual	–	before	
deliberation	

Individual	–	after	
deliberation	

Deliberated	group	
(fair	price)	

Water	quality	(good	vs.	moderate)	 £14.54	 £6.33	 £3.87	

Bird	population	size	(per	1000)	 £3.31	 £1.44	 £0.88	

Paths	&	interpretation	boards	present	 -	 -	 -	

Guide	present	 -	 -	 -	

Hide	present	 	 	 	

North	of	Forth	 -	 -	 -	

South	of	Forth	 £35.37	 £15.39	 £9.42	

Stirling	 -	 -	 -	

Woodland	planted	 	 	 	

North	of	Forth	 -	 -	 -	

South	of	Forth	 £34.19	 £14.88	 £9.11	

Stirling	 £27.75	 £12.08	 £7.39	

Prevent	species	extinction	(per	1)	 £17.90	 £9.76	 £9.53	

	3	

www.lwec.org.uk/sharedvalues

Betalningsviljan sjönk efter gruppsamtal

Källa: Kenter et al. (2014)



Mitt syfte

• Beslutsunderlag idag är för smalt m.a.p. olika typer
av värden och hållbarhet

• Syftet är att undersöka metoder som kan fånga och
“lyfta fram” de mer subtila naturvärdena i
beslutsunderlag, eftersom vi vet (från
naturvetenskp, medicin, psykologi etc.) att de är
viktiga för människan på både kort och lång sikt

• Är deliberativ värdering en väg framåt?



Fallstudie: 8 fjordar

• Pluralistisk värdering av marina 
ekosystemtjänster i området 8 fjordar

• Populärt område för rekreation, 
traditionellt fiske, mix av fastboende
och sommargäster

• Problem med övergödning, 
minskande fisk populationer och
exploatering nära havet

• Väl etablerat nätverk av aktörer som
arbetar med miljön

Gothenburg



Våra forskningsfrågor

1. Hur viktiga är olika typer av värden (relativt
varandra) för människor?

• Beskriva/mäta Värdera Aggregera

2. Hur kan det som hittills inte fått plats – och
som är viktigt – föras in i beslutsmaterial, 
utan att man faller i den traditionella
metodikens fäll?



Värderingsmetoder	i	Fallstudie	1	
Värderingsmetod	 Typ	
Individuell	värdering	
i	enkät	

1. Betalningsviljeenkät	 Monetärt	

2. Kvantitativ	värdering	 Subjektivt	välbefinnande	

3. Kvalitativt:	öppna	enkätfrågor	 Textanalys		

Gruppdiskussion	

Individuell	värdering	
i	enkät		

4-6. Upprepning	av	enkät	med	samma	

personer	

“Delibererade”	värden	

Uppföljning	(3	mån)	 Enkät	och	(intervjuer)	 Består	resultatet?	

	
Sex omgångar:

• Separata grupper – fiskare, NGO:s, sommarboende och 

fastboende

• Mixade grupper med representanter från alla, inkl. 

beslutsfattare

• Split sample: testa verktyg för att underlätta dialog 

och identifikation av viktiga värderingar



Välbefinnande som underlag för
fördelningsanalys?

www.lwec.org.uk/sharedvalues



Våra scenarier för värdering av vattenkvalitet 

Återanvändning av data & enkätmaterial från Östberg, 

Hasselström & Håkansson (2010)

+



Facilitering

• Risk för grupptryck och maktpositionering

• Bra facilitering är central (e.g. Kenter et al., 2015; 
Raymond et al., 2014; Lo & Spash, 2012)

 Vilka verktyg för moderering fungerar bra för att 
lyfta de värden vi är ute efter?

Hur kan man kontrollera för facilitatorns roll?



Steg 2: Når vi bättre beslutsunderlag
med deliberativa värderingsmetoder?

– Hur kan materialet göras användbart?

– Vad anser beslutsfattare?

 Fokusgrupper och intervjuer med beslutsfattare, 
från kommun till finansdepartementet



Den lokala relevansen

- Vi vill också skala upp, men deliberativa 

metoder mest testat (och mest relevant?) 

på lokal nivå

 Vad tror ni?



Tack!

Lina Isaks <lisacs@kth.se>



Prop. 2013/14:141:

“Värdering av ekosystemtjänster kan göras i såväl
kvalitativa som kvantitativa och monetära termer.” [De 
två senare] “är inte alltid motiverat” 

“Att tillsammans med brukare identifiera viktiga
ekosystemtjänster innebär en kvalitativ form av
värdering, eftersom det ökar kunskapen och
medvetenheten hos berörda intressenter.” 


