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GRÖNA KVARTER
En fallstudie om ekosystemtjänster för
kvartersupprustning i Björkhagen.

1



SAMMANFATTNING
Under 2017 påbörjades planeringen av en kvartersupprustning i Stockholmsförorten Björkhagen. 
Vid framtagningen av upprustningsförslaget för kvarteren medverkade c/o City som är ett forskn-
ingsprojekt med syftet att integrera ekosystemtjänster i urban design. Tre av c/o Citys verktyg 
testades i Björkhagen: boendedialog, grönytefaktor och ekonomiska nyttoberäkningar. 

Den här studien syftar till att undersöka hur dessa tre verktyg fungerade i framtagningen av up-
prustningsförslaget för kvarteren i Björkhagen. Studien söker svar på vad som blev annorlunda 
då de tre verktygen användes i upprustningsförslaget samt hur verktygen påverkade arbetet med 
ekosystemtjänster. Vidare studeras om det fanns andra faktorer som påverkade arbetet med 
ekosystemtjänster i upprustningsförslaget. Till sist utforskar studien om det behövs andra eller 
flera verktyg, metoder och alternativa arbetssätt för att i större utsträckning implementera ekosys-
temtjänster i kvartersupprustning. Genom att intervjua deltagande aktörer för framtagningen av 
upprustningsförslaget, observera utförandet av boendedialoger samt att ta del av relevanta beräkn-
ingar och dokument kunde studiens forskningsfrågor besvaras.

Ur studien framkom att verktygen boendedialog och grönytefaktor bidrog till att mer ekosystemtjän-
ster togs med i upprustningsförslaget. Verktyget ekonomiska nyttoberäkningar kom in i processen 
för sent för att kunna påverka förslaget men kan ha påverkat upprustningen i ett senare skede. Fler 
faktorer utöver verktygen kan ha påverkat arbetet med ekosystemtjänster i Björkhagen. Genom 
intervjuerna framkom bland annat att det finns ett splittrat engagemang och olika uppfattning om 
ansvar vad gäller arbete med ekosystemtjänster. Flera respondenter tyckte även att det krävs mer 
än de tre verktygen i arbetet med ekosystemtjänster, såsom högre krav och bredare perspektiv 
som kräver mer samverkan mellan olika ansvarsområden.

Studien avslutas med ett antal utvecklingsförslag som skulle kunna förbättra arbetet med ekosys-
temtjänster i urban design: tydliggör verktygens syfte och tillämpning, ha tidig dialog mellan aktörer, 
gör grundlig inventering av möjliga/befintliga ekosystemtjänster, involvera förvaltningsperspektivet, 
involvera boende, inbjud till ett bredare perspektiv och ha mer samarbete över markgränser samt 
ställ krav på ekosystemtjänster i bostadskvarter.

NYCKELORD
Ekosystemtjänster, kvartersupprustning, c/o City, Stockholmshem, Björkhagen, boendedialog, 
grönytefaktor, ekonomiska nyttoberäkningar.



ABSTRACT
2017 began plans for refurbishment of two blocks in the Stockholm suburb Björkhagen. During 
the compilation of the refurbishment proposal for the blocks the project c/o City was participating, 
a research project with the purpose to integrate ecosystem services in urban design. Three tools 
from c/o City were tested in Björkhagen: citizen dialogue for ecosystem services, green space fac-
tor and economic benefit calculations.

The purpose with this study is to investigate how the three tools worked in the compilation of the 
refurbishment proposal for the blocks in Björkhagen. The study seeks answer to how the three 
tools contributed to the outcome of the proposal and how they contributed to the work with 
ecosystem services. The study also investigates if there were other factors that affected the work 
with ecosystem services in the proposal. Lastly, the study explores if other or more tools, methods 
or alternative modes of operation are needed to implement ecosystem services in urban design. 
Through interviews with the participating actors for the compilation of the proposal, observations 
during the citizen dialogues and studies of relevant documents the research questions for the 
study could be answered.

The study reveales that the citizen dialogue and green space factor probably affected ecosystem 
services in the proposal. The economic benefit calculations were introduced too late in the pro-
cess to affect the proposal but could have affected the refurbishment in a later stage. 

Other factors than the tools can have affected the work with ecosystem services in Björkhagen. 
Through the interviews it was, among other things, revealed that there is a split engagement and 
different ideas about responsibilities on working with ecosystem services. Respondents also think 
that more is needed in the work with ecosystem services, such as more legislative demands and 
broader perspectives which invites more cooperation between different areas of responsibilities.

The study ends with some suggestions for development that could improve the work with ecosys-
tem services in urban design: clarify the aim and application for the tools, have an early dialogue 
between different actors, make deeper investigations of potential/existing ecosystem services, in-
volve the management perspective, involve citizens, invite to a broader perspective and have more 
cooperation over land areas and put demands for ecosyste services in residential yards.

KEY WORDS
Ecosystem services, refurbishment, c/o City, Stockholmshem, Björkhagen, citizen dialouge, green 
area ration, economic benefit calculations.



FÖRORD

Den här uppsatsen är ett examensarbete som avslutar min civilingenjörsutbildning inom 
hållbar stadsutformning. Arbetet har varit åtta intensiva månader av forskning, resultatin-
samling och skrivande. Under denna tid är det flera som har stöttat mig extra mycket och 
som jag vill tacka.

Till att börja med vill jag tacka Örjan som varit min handledare på KTH. Örjan hjälpte mig 
att konkretisera mina tankar och idéer till tre tydliga forskningsfrågor och har sedan varit ett 
tryggt stöd under hela arbetet.

Ett stort tack till White arkitekter. Genom att skriva uppsatsen hos White arkitekter har 
jag fått en inblick i livet på ett arkitektkontor. Jag vill särskilt tacka Jan och Felicia som varit 
mina handledare där. Dessutom vill jag tacka alla från Stockholmshem och projektet c/o 
City som ställde upp på att medverka i studien.

Till sist vill jag tacka Magnus som stått vid min sida under hela arbetet. Magnus har upp-
muntrat, kritiserat och motiverat mig från start till mål.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION 6
 Forskningsfrågor 6
 Avgränsningar  7
 Uppsatsens struktur 7

2. BJÖRKHAGENPILOTEN - EN FALLSTUDIE 8
 Projektet i korthet 8
 Projekt c/o City  8
 Björkhagenkvarteren 9
 Aktörer 9
 Verktyg 11

3. FORSKNINGSMETOD 15
 Fallstudie som forskningsmetod 15
 Intervjuer 16
 Observationer 17
 Litteraturstudie 18
 Intervjuer som faktaunderlag 18

4. EKOSYSTEMTJÄNSTER FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING 19
 Hållbar stadsutveckling 19
 Det social-ekologiska systemperspektivet 20
 Ekosystemtjänster 21
 Urbana ekosystem 22
 Ekosystemtjänster i urban design 22
 Lagstiftning och mål för ekosystemtjänster 25
 Verktyg för ekosystemtjänster    26
 Exempel på dagens arbete med ekosystemtjänster 27

5. ANALYS AV PROJEKTET I BJÖRKHAGEN 32
 Ekosystemtjänster som begrepp 32
 Verktygen 33
 Processen 43
 Från pilot till praxis 46

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 50
 Projektet i Björkhagen 50
 Ekosystemtjänster i kvartersupprustning 54
 Uppsatsens begränsningar 55

7. REFERENSER 57

8. BILAGOR
 Bilaga 1 - Beräkning av grönytefaktorn för de två kvarteren i Björkhagen 61
 Bilaga 2 - Upprustningsförslag för kvarteren i Björkhagen 69
 Bilaga 3 - Intervjumallar 73



I januari 2017 inleddes ett nytt projekt på två bostadskvart-
er i Stockholmsförorten Björkhagen. Kvarteren var slitna 
och behövde rustas upp och därför beslutade Stock-
holmshem, ägaren av kvarteren, att ta fram ett upprust-
ningsförslag. Under samma tid pågick forskningsprojektet 
c/o City vars syfte är att ta fram metoder och verktyg för 
att arbeta med ekosystemtjänster i stadsmiljöer. I c/o City 
ingår pilotprojekt på olika bostadsområden där verktyg för 
ekosystemtjänster testas. 

Upprustningen av kvarteren i Björkhagen var alltså inte 
bara en vanlig projekteringsprocess, utan även ett pilot-
projekt där c/o City kom in med specialistkunskap. Under 
framtagningen av upprustningsförslaget i Björkhagen 
prövades tre av de verktyg som c/o City tagit fram med 
ändamålet att få in fler ekosystemtjänster i kvarteren. 

Vad blev då annorlunda när c/o City var med i denna 
kvartersupprustning, jämfört med om de inte hade varit 
det? Det är vad denna studie syftar till att undersöka. 
Studien undersöker vad som blev annorlunda då dessa 
verktyg användes och om de var till hjälp i arbetet med 
ekosystemtjänster. Dessutom studeras om det fanns andra 
faktorer som påverkade eller skulle kunna påverka arbetet 
med ekosystemtjänster i kvarteren. Till sist studeras om 
dessa tillvägagångssätt varit tillräckliga, eller om det be-
hövs mer i arbetet med ekosystemtjänster vid upprustning 
av bostadskvarter.

FORSKNINGSFRÅGOR

Vad blev annorlunda när de tre verktygen för ekosystem-
tjänster användes i upprustningsförslaget för kvarteren i 
Björkhagen? Hur bidrog verktygen till arbetet med ekosys-
temtjänster? 

Finns det andra faktorer som påverkade, eller skulle kunna 
påverka, arbetet med ekosystemtjänster i upprusntings-
förslaget för kvarteren i Björkhagen? I så fall, vilka?

Är dessa verktyg tillräckliga eller behövs andra/flera 
verktyg, metoder eller alternativa arbetssätt för att i större 
utsträckning implementera ekosystemtjänster i kvartersup-
prustning? 

1. INTRODUKTION

Bostadskvarterets växtlighet kan bidra till mycket. De gröna ytorna kring bostadshusen, 
såsom träd, buskar, gräs och blommor kan bidra till allt från dekoration och renare luft till att 
dämpa buller, ta upp regnvatten, ge svalka under varma sommardagar, locka till sig fjärilar 
och mycket mer. Alla dessa tjänster som växterna och djuren bidrar till är samlade under 
begreppet ekosystemtjänster. Dessa tjänster är alltså de nyttor som vi människor får från 
naturens flora och fauna. Denna uppsats handlar om ekosystemtjänster i urban miljö med 
fokus på två bostadskvarter i Björkhagen.

Illustration: Helena Ryhle

6



AVGRÄNSNINGAR
Tiden som lagts på studien har varit januari till september 
2017. Den tidsmässiga avgränsningen medförde att endast 
en del av projektet i Björkhagen kunde studeras. Studien 
har följt projektet från start till att ett upprustningsförslag 
för kvarteren togs fram. Beslut om förslaget, mängdning 
och projektering ingår inte i denna studie. 

Geografiskt har fokus legat på de två kvarteren i 
Björkhagen. Även områden intill kvarteren har beaktats, 
vilket uppenbaras längre fram i uppsatsen. De personer 
som varit involverade i studien är medverkande aktörer i 
projektet i Björkhagen, men även andra personer såsom 
forskare och andra verksamma inom området har varit 
delaktiga. De konsekvenser som studiens avgränsningar 
har medfört diskuteras längre fram i uppsatsen.

UPPSATSENS STRUKTUR
I kapitel 2 beskrivs den fallstudie som gjordes på c/o Citys 
pilotprojekt i Björkhagen. Därefter, i kapitel 3, presenteras 
de metoder som använts i studien, varför metoderna 
valdes samt möjligheter och hinder med de olika me-
toderna. För att göra läsaren bekant med de olika begrepp 
och teorier som använts i studien ges därefter, i kapitel 4, 
en teoretisk bakgrund. Där ges både historiska och nutida 
beskrivningar av de olika begreppen och teorierna som 
studien baseras på. Dessutom presenteras arbete med 
ekosystemtjänster inom urban design idag som beskrivs 
med några exempel. I kapitel 5 analyseras projektet i 
Björkhagen vilket utgör studiens resultat. Baserat på an-
alysen avslutas uppsatsen med att i kapitel 6 diskutera vad 
som uppkommit i studien och dra slutsatser. Dessutom 
presenteras utvecklingsförslag och studiens begränsnin-
gar.

Illustration: Helena Ryhle
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2. BJÖRKHAGENPILOTEN - EN FALLSTUDIE 

Framtagningen av upprustningsförslaget till de två kvarteren i Björkhagen har utgjort en 
fallstudie för den här uppsatsen. Upprustningen var också en testpilot till projektet c/o City, 
med syftet att pröva tre olika verktyg för att införa mer ekosystemtjänster i kvarteren. Som 
bakgrund presenteras projektet c/o City, Björkhagenkvarteren, de medverkande aktörerna 
och de tre verktygen.

PROJEKTET I KORTHET
Redan i juni 2016 påbörjades planeringen för den 
upprustning av de två kvarteren som kommer att pågå fram 
till 2018. c/o City anslöt sig till projektet i januari 2017. 
Då blev upprustningen ett pilotprojekt med syftet att testa 
verktyg för stärkning av ekosystemtjänster i renovering-
sprojekt.

Det finns flera anledningar till att upprustningen i 
Björkhagen utgjorde ett pilotprojekt till c/o City. En anled-
ning är att upprustningen låg rätt i tiden, det vill säga då 
c/o City var i behov av pilotprojekt för att testa de fram-
tagna verktygen. En annan anledning är att genom att vara 
en del av c/o City fick Stockholmshem chans att utveckla 
arbetet med ekosystemtjänster i organisationen som en 
del av deras hållbarhetsarbete.

I januari 2017 utformades en projektplan för pilot- 
projektet. Då bestämdes att de tre verktygen boende-
dialog, grönytefaktor och nyttoberäkningar skulle ingå. 
Dessutom gjordes en inventering av vilka ekosystem- 
tjänster som skulle kunna stärkas i kvarteren, vilken gjordes 
av Miljöförvaltningen på Stockholms stad. Bland annat 
kom de fram till att några ekosystemtjänster som kan 
stärkas i kvarteren är odling, dagvattenhantering, buller-
dämpande grönska, förbättrat lokalklimat, rekreation och 
estetiska värden.

I slutet av februari 2017 utfördes den första boendedi-
alogen och under mars gjordes en beräkning av grön-
ytefaktorn på den befintliga markytan. Med hänsyn tilll 
önskemål från boende utformade landskapsarkitekterna 
ett första upprustningsförslag till kvarteren. Detta förslag 
presenterades under en andra boendedialog i juni. Under 
augusti gjorde landskapsarkitekterna en beräkning av 
grönytefaktorn på det framtagna förslaget. I början av sep-

tember hölls en tredje boendedialog. Där presenterades 
ett uppdaterat upprustningsförslag baserat på de syn-
punkter som tillkommit under den andra dialogen.  Därefter 
var förslaget färdigt att presenteras för ledningsgruppen 
på Stockholmshem.

Parallellt med prövningarna av verktygen och framtag-
ningen av upprustningsförslaget genomförde jag intervjuer 
på samtliga aktörer som medverkade. Intervjuerna tillsam-
mans med observationer under boendedialogerna och 
dokumentinsamling för verktygen utgjorde underlaget till 
denna studies resultat. 

PROJEKT C/O CITY
c/o City är ett pågående forskningsprojekt med syfte att 
uppmärksamma ekosystemtjänster i urbana miljöer. Detta 
kan stärka städers resiliens och bidra till ett mer hållbart 
byggande. Att urbana miljöer erbjuder mer ekosystem- 
tjänster kan bidra till allt från dagvattenhantering till rekrea-
tiva värden, vilket presenteras längre fram i uppsatsen.

Projektet är Vinnova-finansierat och drivs av både 
privata- och offentliga verksamheter samt akademin. 
Stockholms stad är projektägare för projektet. Malmö stad, 
NCC, SP, White arkitekter, WSP, U&We, Albaeco, Esam 
och Ekokultur är projektpartners. Målet är att skapa nya 
modeller och verktyg som gör det enklare att värdera och 
lyfta fram ekosystemtjänster i urban design. Verktygen som 
c/o City tagit fram kommer att kunna användas av städer, 
kommuner och privata aktörer som uttrycker intresse av 
att arbeta med ekosystemtjänster i planering av bostäder, 
kommersiella fastigheter och infrastrukturprojekt (c/o City, 
2014). 

En betydelsefull del av projektet är att kvantifiera 
urbana ekosystemtjänster för att lyfta fram dess fördelar. 

Illustration: Helena Ryhle
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Kvantifiering är viktigt för att främja planeringsprocesser 
som integrerar ekosystemtjänster i städer. Genom att 
visualisera och kommunicera ekosystemtjänsters värden, 
både ekologiska, sociala och ekonomiska, kan en ökad 
kunskap skapas bland stadsplanerare, arkitekter, byggher-
rar och boende om hur grön infrastruktur kan stärkas (c/o 
City, 2014).

Metoder och verktyg som c/o City tagit fram har alltså 
syftat till att kvantifiera, kommunicera och visualisera eko-
systemtjänster. Dessa metoder och verktyg prövas sedan 
på ett antal pilotprojekt, vilka innefattar både nyproduktion 
och redan bebyggda områden. Ett av dessa pilotprojekt är 
upprustningsarbetet i Björkhagen, vilket är det projekt som 
följts i den här uppsatsen.

BJÖRKHAGENKVARTEREN
De två kvarteren för upprustningsarbetet ligger i 
Björkhagen - en lummig söderförort i Stockholms kommun, 
ungefär 6 kilometer söder om innerstaden. I Björkhagen 
bor ungefär 6500 personer och de flesta husen är fler-
familjshus och byggda mellan 1948 och 1952. Över hälf-
ten av lägenheterna i Björkhagen är av storleken två rum 
och kök (Stockholms stad, 2014) och medelinkomsten är 
något lägre än Stockholms genomsnitt (ODB, 2016). 

I och omkring Björkhagen finns natur och grönska. 
Namnet Björkhagen härstammar från den björkhage som 
ligger intill tunnelbanestationen, där också den lovprisade 
byggnaden Markuskyrkan ligger. Intill Björkhagen ligger 
Nackareservatet, vilket är ett stort naturområde med skog, 
sjöar och öppna ängar. Utöver det finns ett öppet gräs-
fält, Nytorps gärde, med bland annat ett utomhusbad. Se 
kartan över Björkhagen i bild 2.

I Björkhagen finns alltså redan en mängd olika eko-
systemtjänster. De stora träden, både löv- och barrträd, 
bidrar till ett bättre lokalklimat, ger skugga under varma 

sommardagar och suger upp mängder med regnvatten. 
Även de öppna gräsfälten kan bidra till att fånga upp regn-
vatten från kringliggande vägar. De blommande träden och 
buskarna lockar till sig pollinerande insekter. Vegetationen 
i området bidrar även till bullerdämpning som ger en bät-
tre ljudmiljö. Däremot skulle ekosystemtjänsterna kunna 
stärkas ännu mer i området och särskilt inne i bostads-
kvarteren.

De två kvarteren som studerats, Skydraget och Sky-
fallet, ligger sydväst om Björkhagens tunnelbanestation 
och gränsar till Nytorps gärde, se bild  2 och 4. Dessa 
kvarter omfattar bostadshus med 170 lägenheter och två 
innergårdar som ägs av Stockholmshem. Projektet handlar 
om att rusta upp både hus och gårdar vilket utförs av 
Stockholmshem. Husen har bland annat sättningsskador 
och behöver omdräneras. Den här studien fokuserar där-
emot endast på upprustningen av utemiljön, vilken inne-
fattar två bostadsgårdar och ytor kring bostadshusen.

AKTÖRER
De två nyckelaktörerna för upprustningen i Björkhagen-
kvarteren är Stockholmshem och c/o City, se bild 1. 
Stockholmshem äger kvarteren och står för det “vanliga” 
upprustningsarbetet. I denna studie har de involverade 
aktörerna på Stockholmshem varit: projektledaren för 
projektet, hållbarhetsstrateg och verksamhetsutvecklare 
på Stockholmshem och två landskapsarkitekter som 
ritat upprusningsförslaget. c/o City står för arbetet med 
ekosystemtjänster och representeras av Stockholms stad 
tillsammans med kommunikationsorganisationen Albaeco 
och konsultbyrån U&We. Även boende var inblandade i 
sammanhanget, men var ej i fokus i den här studien.

Stockholmshem
De två upprustningskvarteren ägs av det kommunala 
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Bild 1: Medverkande aktörer i fallstudien över projektet i Björkhagen.
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Bild 2: Karta över Björkhagen. Det inringade området är de två kvarteren. 
Källa:  Google Maps (2017).
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bostadsbolaget Stockholmshem. Historiskt har Stock-
holmshem varit en betydande aktör för utbyggnaden av 
Stockholms förorter och förvaltar idag lägenheter i många 
av de förorter som uppkom på 1940-60-talen, däribland 
Hjorthagen, Bagarmossen, Rågsved och Hökarängen  
(Elfors, 2015). I Björkhagen äger Stockholmshem en-
dast de 170 bostäder som omfattas av de två studerade 
kvarteren.

Stockholmshem (2017) arbetar med hållbarhet 
gällande både miljö och sociala frågor och flera hållbar-
hetsprojekt har pågått de senaste åren. Ett av Stock-
holmshems allra nyaste områden, Hornslandet i Norra 
Djurgårdsstaden, har en hög miljöprofil, vilket märks 
genom mycket grönska, odlingsmöjligheter och bikupor. 
Mellan år 2009 och 2015 pågick en hållbarhetssatsn-
ing i Hökarängen, där Stockholmshem var drivande. Det 
projektet var omfångsrikt och innehöll bland annat energi-
besparingslösningar, återvinning, bikupor och stadsodling. 
Stockholmshems miljö- och hållbarhetsmål är delvis själv-
ständiga men följer också Stockholms stads miljöprogram. 

Landskapsarkitekter från Mälark
För upprustningen i Björkhagen har två landskapsarkitekter 
från Mälark i uppdrag att ta fram ett upprustningsförslag 
för utemiljön i kvarteren. Mälark AB är ett fristående 
landskapsarkitektkontor beläget i Västerås. Deras uppdrag 
återfinns mestadels i Mälardalen och Stockholmsområdet 
och består huvudsakligen av projektering och framtagande 
av bygghandlingar för markarbeten i samband med om-
byggnad eller nyproduktion (Mälark AB, 2017). 

Stockholms stad
Stockholms stad är projektledare för c/o City och har även 
en roll i Björkhagenkvarteren. I Björkhagen gör en ekolog 
från Miljöförvaltningen en första beräkning för grönyte-
faktorn. Miljöförvaltningen är även den aktör som represen-
terar c/o City under boendedialogen.

Enligt stadens miljöprogram anses ekosystem- 
tjänster vara viktiga verktyg för att skapa goda stadsmiljöer 
(Stockholms stad, 2017). Miljöprogrammet innehåller sex 
miljömål varav ett är att ha en hållbar mark- och vatten-
användning. Där ställs höga krav på hur staden ska arbeta 
strategiskt med grönytor, vattenförekomster, stadsmiljöer 
för rekreation, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 

Albaeco
Inom projektet i Björkhagen har en kommunikatör från 
Albaeco som uppgift att i boendedialogen kommunicera 
nyttan med ekosystemtjänster till boende. Albaeco är en 
fristående organisation med syfte att förmedla aktuella 
miljönyheter från forskning om samspelet mellan ekologi, 
ekonomi och samhälle. 

U&We
Inom projektet i Björkhagen har två miljökonsulter från 
U&We som uppgift att arbeta med verktyget nyttoberäk-
ningar. U&We är en konsultbyrå som arbetar med hållbar-
hetsdriven affärsutveckling. 

Boende i Björkhagenkvarteren
Boende deltog dels i boendedialoger och dels i korta 
intervjuer.Under dialogerna blev boende informerade om 
ekosystemtjänster och fick ge förslag till vad de önskade 
förändra på sina gårdar. Utöver dialogerna gjorde jag ett 
fåtal korta intervjuer med några boende, där de fick berätta 
om hur de värdesätter de gröna ytorna i sina kvarter.

VERKTYG
Tre verktyg användes från c/o City i arbetet med eko-
systemtjänster för upprustningsförslaget; boendedialog, 
beräkning av grönytefaktor och ekonomiska nyttoberäk-
ningar, se bild 3. Utförligare beskrivning av verktygen finns 
i kapitel 4.

BOENDEDIALOG
NYTTOBERÄKNINGAR

GRÖNYTEFAKTOR

Bild 3: De tre verktygen.
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Datum: 2017-01-122017-01-122017-01-122017-01-12
Skala 1: 843Skala 1: 843Skala 1: 843Skala 1: 843

Bild 4: Planritning över de två kvarteren, Skydraget och Skyfallet, innan upprustning. 
Källa: Stockholms stad (2017).

Boendedialog
Tre boendedialoger utfördes med två huvudsakliga syften: 
att involvera boendes synpunkter och åsikter i utvecklingen 
av kvarteren, samt att öka deras kunskap och medvetenhet 
om ekosystemtjänster. Syftet med c/o Citys medverkan 
var att inspirera boende till att vilja värna om grönska och 
ekosystemtjänster gentemot andra intressen. Under dialo-
gerna fanns representanter från c/o City på plats för att 
berätta om de ekosystemtjänster som finns i området, eller 
som skulle kunna finnas där.

Grönytefaktor
I Björkhagen utfördes två beräkningar av grönytefaktorn. 
Den första gjordes på kvarterens befintliga markyta och 
utfördes av Miljöförvaltningen på Stockholms stad. När 

förslaget för kvarteren tagits fram gjordes en andra beräkn-
ing på markytan för upprustningsförslaget, vilken utfördes 
av landskapsarkitekterna.

Nyttoberäkningar
När projektplanen togs fram var tanken att den ekonomiska 
nyttan skulle studeras genom att jämföra beräkningar för 
en upprustning med stärkt mångfunktionalitet med beräk-
ningar för en traditionell upprustning. Här skulle studeras 
hur stor den samhällsekonomiska lönsamheten var av de 
föreslagna åtgärderna i förhållande till ett nollalternativ.

Då utförandet av detta verktyg blev försenat kunde 
det inte påverka upprustningsförslaget som togs fram. 
Där-emot kan beräkningarna ha påverkat arbetet med eko-
systemtjänster i senare skeden, såsom i budgeteringen.

Skala 1:843
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Bild 5 och 6: Kvarteret Skyfallet, södra gården. Foto taget i maj 2017.
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Bild 7 och 8: Kvarteret Skyfallet, norra gården. Foto taget i maj 2017.
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FALLSTUDIE SOM FORSKNINGSMETOD
Den här studien följer planeringsprocessen i Stockholms-
hems upprustningsprojekt i Björkhagen, tillika ett av c/o 
Citys pilotprojekt. Metoden är en fallstudie som enligt  
Johansson (2000) är en forskningsstrategi inom vilken 
olika metoder för insamling, bearbetning och tolkning av 
data kan användas. I denna studie har metoderna  
intervjuer, observationer och litteraturstudier använts.

En fallstudie syftar till att både ge kunskap om ett 
specifikt fall och att belysa ett generellt samhällsproblem 
(Johansson, 2000). Vad som kännetecknar en fallstudie 
är att den har ett fall som studieobjekt, vilket undersöks 
i sitt naturliga sammanhang. Fallet ska vara en komplext 
fungerande enhet och vara nära den samtida omgivningen 
(ibid). Fallet i den här uppsatsen, upprustningsprojektet 
i Björkhagen, var ett praktiskt utförande och studerades 
under tiden det pågick. 

Att en fallstudie befinner sig så nära verkliga och 
praktiska samhällssituationer har flera fördelar. En är att 
den ger en nyanserad bild av verkligheten, som visar att 
mänskligt beteende är så mycket mer än vad som går att 
finna i regelstyrda ageranden från teori (Flyvbjerg, 2006). I 
samhällsvetenskaplig forskning finns ingen förut- 
sägande teori, vilket gör att endast konkret kontextber-
oende kunskap är möjlig. I Björkhagen yttrade sig detta 
genom att studera aktörers faktiska användande och 
uppfattning av verktygen från c/o City och ekosystemtjän-
ster som begrepp. Med andra ord, tack vare den kvalitativa 
metoden gavs en nyanserad bild av verkligheten. 

Kritiker anser att fallstudien som forskningsmetod inte 
är fullvärdig eftersom det är omöjligt att generalisera från 
ett enda fall. Enligt kritikerna behöver forskning vara bas-
erad på hypotetiska och deduktiva förklarings- 
modeller och eftersom fallstudien saknar detta har den ett 
svagt vetenskapligt värde (Flyvbjerg, 2006). Detta är enligt 

Flyvbjerg en missuppfattning. Resultaten från en fallstudie 
utgörs ofta av ord och beskrivningar, alltså kvaliteter, som 
kan ha starkt vetenskapligt värde. 

Genom kvaliteter som resultat har fallstudien ett djupt 
angreppssätt. Exempelvis kan den identifiera “svarta sva-
nar”, det vill säga testa falsifiering. När ett fall studeras på 
djupet kan något som först verkade vara ”vitt” uppenbara 
sig som ”svart”. På så sätt stärks argumentet att “kraf-
ten från ett enda exempel”, som fallstudien ger, är viktig i 
forskning. 

Att ha ett djupt angreppssätt och använda beskrivn-
ingar kan bidra till att fallstudien blir användbar utanför 
sitt sammanhang. Resultaten från fallstudien kan hållas i 
åtanke och dess relevans upptäckas då problem ska lösas 
i andra situationer. Att ha ett metaforiskt tillvägagångssätt 
för generalisering brukar kallas “naturalistic generalisation” 
(Stake, 1986).

Frågan som följer är om detta fall kan generaliseras 
till ett större sammanhang. Enligt Flyvbjerg (2006) kan 
kvalitativa fallstudier bidra som exempel för generella sam-
manhang. Däremot måste detta avgöras från fall till fall, 
beroende på hur det specifika fallet används. 

Den här studien syftar till att studera hur den sociala 
organisationen i upprustningsprojektet fungerade och 
påverkade användandet av de tre verktygen som prö-
vades samt planeringen för ekosystemtjänster i området. 
Organisationen i projektet påverkade i sin tur deltagarnas 
uppfattningar som hade inverkan på utfallet. På så sätt 
kunde lärdom dras om hur ekosystemtjänster hanteras i 
detta specifika projekteringsprojekt. I slutet av uppsatsen 
beskrivs den generella synen på ekosystemtjänster inom 
urban design utifrån resultaten från falltudien, vilket bevisar 
att generalisering varit möjlig. 

Emellertid är en förutsättning för att en studies slut-
satser ska kunna generaliseras att den har hög validitet, 

3. FORSKNINGSMETOD

Denna studie är en kvalitativ studie vilket innebär att beskriva situationer från det verkliga 
livet (Silverman, 2014). En av styrkorna med kvalitativ forskning är dess förmåga att studera 
fenomen som inte är åtkomliga inom annan slags forskning. Till skillnad från kvantitativ 
forskning, som innefattar metoder som experiment, officiell statistik och enkätinsamling, 
söker kvalitativ forskning observera beteende i situationer från vardagslivet. På så sätt kan 
den kvalitativa forskningen bidra till att undersöka sådant som statistik inte kan mäta, exem-
pelvis attityder kring ett ämne i en viss kontext (ibid). Inom kvalitativ forskning kan använd-
andet av kvantitativa verktyg undersökas, vilket har gjorts i denna studie. 

Illustration: Helena Ryhle
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vilket kan nås med hjälp av triangulering. Med triangulering 
menas att flera metoder eller data används som stödjer 
eller motbevisar varandra. Detta ger en bredare belysning 
som kan öka trovärdigheten i resultat och slutsatser (Kvale, 
1995). I denna studie används flera metoder (intervjuer, 
observationer och litteraturstudier). Dessutom skedde 
triangulering inom varje metod, såsom flera olika slags lit-
teraturkällor och olika respondenter vid intervjuer.

Följeforskning som metod
Då projektet studerades under tiden det pågick användes 
även följeforskning som metod. Följeforskning innebär att 
utvärdera ett pågående fall och fokuserar på kontinuerligt 
lärande och förståelse (Brännmark och Halvarsson, 2011). 
Följeforskning kan bidra både till att lösa verkliga problem i 
det praktiska arbetet och ge ökad kunskap som kan hjälpa 
till att utveckla teoretiska modeller och begrepp (ibid). 
Med hjälp av följeforskningen kunde jag i denna studie 
bidra till att utvärdera det praktiska arbetet med begreppet 
ekosystemtjänster och de verktyg som användes. På så 
sätt kunde mer kunskap fås om hur verktyg och strategier 
kan förbättras.

Att använda följeforskning som metod hade både för- 
och nackdelar. En svårighet var att projektet som följdes 
ständigt ändrade riktning, vilket medförde att även jag 
behövde förändra min studie. Detta innebar att mycket tid 
behövde läggas på att omarbeta studien. Däremot gav 
följeforskningen mycket kunskap som troligtvis hade gått 
förlorad om projektet studerats efter dess utförande.

INTERVJUER
Inom fallstudien gjordes ett antal intervjuer. Att använda 
intervjuer som metod var lämpligt eftersom de genom 
konversation gav möjlighet att inhämta data på ett öppet 
och informellt sätt. 

Intervjuerna i denna studie var semistrukturerade och 
utgick från en mall med specificerade frågor, se bilaga 3. 

Dessa frågor anpassades efter vem respondenten var, 
dess bakgrund, miljö och situation. Dessutom gjordes ett 
antal genskjutsintervjuer på de boende i Björkhagen. Gen-
skjutsintervjuer är korta intervjuer med syfte att ”ta tempen” 
på omgivningen genom att fånga människor som befinner 
sig vid eller passerar en viss plats vid en viss tidpunkt. 
Även dessa intervjuer utgick från en mall, se bilaga 3.

Varje semistrukturerad intervju var 45-60 minuter lång 
och genomfördes under våren 2017, de flesta som fysiska 
möten men några över Skype. Genskjutsintervjuerna var 
10-15 minuter långa och genomfördes under våren på 
gatorna i kvarteren.

För att uppnå trovärdiga resultat behövdes eftertanke 
både innan, under och efter intervjuerna. Innan intervjuerna 
förbereddes intervjumallen. Denna mall följdes dock inte 
fullständigt utan fungerade snarare som ett hjälpmedel 
och vägledning för att få en uppfattning om vilka faktorer 
som var viktiga att ta upp under intervjun. Mallen juster-
ades utifrån lärdomar från varje intervju och utifrån varje 
intervjutillfälle. 

En annan förberedelse var att skaffa sig förkunskaper 
i intervjuämnet och om varje respondent. Här krävdes 
en balansgång mellan förkunskap och öppenhet för ny 
kunskap som varje intervjutillfälle syftade till att ge. Detta 
eftersom fördomar och förutfattade meningar riskerade att 
uppstå, vilket hade kunnat påverka resultaten.

Innan intervjuerna valde jag ut vilka respondenter som 
skulle ingå i studien. Detta var en svårare uppgift än anat. 
Mycket tid lades på att kontakta respondenterna och över-
tala dem till att ställa upp på en intervju. Under projektets 
gång avgick även en av de tänkta respondenterna, näm-
ligen ekologen från Stockholms stad, från sitt arbete. Det 
medförde att denna planerade intervju blev inställd. 

Dessutom visade det sig under projektets gång att 
fler aktörer hade kunnat ingå i studien än jag förutsett. 
Exempelvis hade representanter från Stockholmshems 
ledningsgrupp kunnat ingå. När jag kontaktade personer 

Under intervjun formuleras och tolkas 
frågor och svar av intervjuare och re-
spondent.

Dessutom finns många omkringliggande 
“störningar” som påverkar intervjun.

Intervjuaren ställer frågor som respond-
enten svarar på.

Bild 9: Växelverkan under en intervju. 
Illustration inspirerad av Wangel och Borgström (2017).

16



från ledningsgruppen fanns dock inget intresse av att 
ställa upp på en intervju. Så småningom fanns heller inte 
tillräckligt med tid för fler intervjuer.

Under intervjutillfällena var jag mån om att inte ställa 
några frågor som kunde kännas anklagande mot respond-
enten. Exempelvis kunde vissa frågor missförstås till att 
anklaga respondentens professionella yrkesroll. Använd-
ningen av begreppet ekosystemtjänster skulle kunna 
uppfattas som en nedvärdering av andra arbetssätt, vilket 
skulle kunna förudmjuka respondenten. Därför var det 
viktigt att alltid vara ödmjuk mot respondentens yrkesmäs-
siga roll och att även blanda in en mer personlig roll. Jag 
försökte alltså att erhålla information både i en formell 
kontext (utifrån deras professionella ståndpunkter) och i en 
informell kontext (utifrån deras personliga ståndpunkter). 

Det finns inga generella standardprocedurer eller 
regler för intervjuforskning (Kvale, 2007). Däremot finns 
en bred variation av intervjuformer med olika syften. Dessa 
olika former kan vara svåra att särskilja, men är ändå 
relevanta att ta i beaktande. Att undersöka ett forskning-
sämnes mening och konceptuella dimension är en typ 
av intervjuform, vilken användes i intervjuerna genom att 
undersöka uppfattningen av, och arbetet med, begreppet 
ekosystemtjänster. Det är uppenbart att begreppet har 
olika betydelse för olika respondenter. 

Även därför var det relevant att ha ett informellt utbyte i 
konversationen så att olika uppfattningar om begrepp och 
utförande kunde nås. Dessa skillnader visade sig ha starkt 
inflytande på resultaten av studien. Dessutom välkom-
nades en mer berättande intervjuform, där respondenten 
genom personliga berättelser kunde beskriva olika upp-
fattningar. Berättelser är en naturligt kognitiv och språklig 
form där personer kan organisera och uttrycka sitt syfte 
(Kvale, 2007).

Vid intervjutillfällena kunde kommunikations- och  
tolkningsproblem uppstå. En intervju är en växelverkan 
mellan två människor där intervjuaren frågar en fråga (läm-
nar ett budskap) som respondenten återkopplar på (Wan-
gel och Borgström, 2017), se bild 9. Men en intervju är 
mycket mer än en fråga-svar-process. Under färden mellan 
fråga och svar tolkas det meddelande som intervjuaren 
skickat ut av respondenten. Tolkning sker även hos 
intervjuaren då respondenten svarar på frågan. Dessutom 
är det många andra faktorer som spelar in under konversa-
tionen, såsom kroppsspråk, terminologi och distraktioner. 

Kommunikations- och tolkningsproblem försökte jag 
reda ut under själva intervjutillfället men ibland upptäcktes 
de inte förrän under analysen av intervjun. Då fick respon-
denten kontaktas igen för några uppföljningsfrågor. 

Kritiker hävdar att på grund av dessa “störningar” 
som intervjun medför i sitt utförande är den olämplig som 
forskningsmetod (ibid). Å andra sidan finns mycket infor-
mation att hämta genom intervjumetoder som inte skulle 
vara möjligt med andra metoder. Exempelvis frambringar 

intervjun djup och detaljer i komplexa frågeställningar som 
skapar en helhetsbild av frågan. Att felmarginal uppstår i 
en forskningsstudie är oundvikligt, oavsett forskningsme-
tod. Vad som är avgörande är att utföraren av metoden är 
transparent och reflekterande och att metoden utvärderas 
efteråt (ibid). Felmarginal kan även minskas med hjälp av 
triangulering, som nämndes ovan.

I den här studien utgjorde respondenten i varje intervju 
endast en person. Därför var det viktigt att vid varje 
intervjutillfälle vara uppmärksam på vem respondenten rep-
resenterade. Denna person representerade i många fall en 
grupp (såsom en organisation eller ett företag) som skulle 
kunna vara väldigt varierad. Exempelvis intervjuades endast 
ett fåtal personer från Stockholmshem, vilka fick represen-
tera alla medverkande från Stockholmshem i detta projekt.

Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt. 
Inspelning underlättade samtalet under intervjun eftersom 
koncentration inte behövdes läggas på anteckningar och 
memorering. Dessutom var inspelningarna till stor fördel 
under analysen. Under studiens gång gick jag tillbaka till 
inspelningarna för att undersöka detaljer och nyanser från 
intervjuerna.

Under analysen av intervjuerna tolkades först varje 
intervju i sin helhet. Efter att flera intervjuer gjorts kunde de 
börja delas upp i beståndsdelar för att urskilja teman som 
uppstått under intervjuerna. Dessa teman presenteras i 
studiens resultat. 

Innan rapporten publicerades ombads respondenterna 
att lämna synpunkter och godkänna de delar av rapporten 
som de medverkade i.

Respondenter
Följande aktörer intervjuades:

• Projektledare, Stockholmshem
• Hållbarhetsstrateg, Stockholmshem
• Verksamhetsutvecklare, Stockholmshem
• Två landskapsarkitekter, Mälark
• Kommunikatör, Albaeco
• Två miljökonsulter, U&We
• Parkingenjör, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
• Boende i kvarteren

OBSERVATIONER
En ytterligare metod som användes var observation. 
Under planeringsarbetet för upprustningen genom-
fördes tre boendedialoger, var vad som hände och sades 
observerades. Enligt Jorgensen (1989) är det genom 
observation möjligt att beskriva vad, när, var, hur och varför 
saker inträffar på en viss plats och vem som är involverad. 
Det är då möjligt att studera processer, relationer mellan 
människor och händelser, organisationen av människor 
och händelser, hur de förändras över tid och mönster som 
uppstår (ibid). 
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Observationerna genomfördes under vinter, vår och 
sommar 2017 på de tre boendedialogerna i Björkhagen. 
Där fördes anteckningar om vad som sades, och det blev 
en del av resultatet för boendedialogen.

LITTERATURSTUDIE
Under de första veckorna av studien gjordes en grundlig 
litteraturstudie för att få en teoretisk förståelse för ämnet. 
Därefter kompletterades arbetet med ny litteratur under 
hela studiens gång. 

Enligt Groat och Wang (2013) är litteraturstudien 
en viktig del av forskningsprocessen för att få bred och 
användbar kunskap och ska göras både i början av pro-
cessen men även under hela arbetet. En litteraturstudie 
är all den verksamhet som forskaren lägger på insamling 
av information i det undersökta ämnet, så att det kan bli 
definierat och adresserat på ett lämpligt sätt (Groat och 
Wang, 2013).

Böcker, akademiska texter och artiklar användes i den 
här studien. Litteraturen bidrog till att sätta en ram för 
ämnet och utstaka forskningsfrågor. Dessutom gav den 
en historisk bakgrund av uppfattningar som lett fram till 
de idéer som använts i denna studie. Groat och Wang 
(2013) menar att en litteraturstudie kan ge historisk 
information som innehåller ursprungliga länkar till en idés 
bakgrund. Därför behövs den historiska bakgrunden för 
att skapa förståelse för den kontemporära litteraturen. 
Litteraturbakgrunden till den här uppsatsen innefattar 
begrepp såsom ekosystemtjänster, hållbar stadsutveckling, 
social-ekologiska system, och resiliens. Dessa begrepp 
är relativt nya i litteraturen, men innebörden av begreppen 
har använts mycket längre, men i annan form och uttryckta 

på annorlunda sätt. Därför behövde arbete läggas på att 
finna forskningsämnets existens i historien gestaltat i andra 
uttryck.

Lika viktigt som den historiska bakgrunden är att  
litteraturstudien innehåller nutida kunskaper om ämnet. 
Här måste forskaren vara medveten om de olika syn-
vinklar som kan finnas relaterade till ämnet (Groat och 
Wang, 2013). Nutida litteratur kan avslöja konkurrerande 
synsätt, opponerande agendor och nyanserade poänger. 
Dessutom kan ett ämne utbredas över flera olika disci-
plinära domäner. Ett tecken på ett ämnes tvärdisciplinära 
egenskaper är förekommandet av så kallade ”modeord” 
(buzz-words) som kan ha olika betydelser i olika samman-
hang och ibland användas slentrianmässigt. Två exempel 
från den här studien är begreppen ekosystemtjänster och 
hållbar stadsutveckling. Dessa begrepp, bland flera andra, 
bearbetades genom orientering genom olika slags lit-
teratur som hanterade dem för att få en bred förståelse för 
begreppen och förstå deras olika nyanser.

INTERVJUER SOM FAKTAUNDERLAG
Även intervjuer på två experter gjordes för att få bättre 
kunskap i ämnet. Sara Borgström, forskare inom hållbar 
utveckling och miljövetenskap på Kungliga tekniska hög-
skolan gav svar på frågor som inte var lika tillgängliga i 
litteraturen. My Sellberg, doktorand på Stockholm Re-
silience Centre, gav liksom Sara en mer objektiv bild av 
ämnet, som inte kunde fås från litteraturen.

Även en telefonintervju gjordes med Malin Masinovic 
som är hållbarhetsstrateg på fastighetsbolaget Riks- 
byggen. Intervjun syftade till att få en inblick i bolagets 
arbete med ekosystemtjänster.

Illustration: Helena Ryhle
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4. EKOSYSTEMTJÄNSTER FÖR HÅLLBAR 
STADSUTVECKLING

Baserad på litteraturstudier behandlas bakgrunden till att arbeta med ekosystemtjänster i 
urban design i detta kapitel. Tillhörande begrepp och grundläggande teori för studien 
presenteras.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Att arbeta med ekosystemtjänster i urban design handlar 
om en strävan mot mer hållbar stadsutveckling, vilket i sin 
tur är sprunget ur det holistiska begreppet hållbar utveck-
ling. Detta är ett normativt begrepp som kan definieras, 
tolkas och användas på många olika sätt. 

Vissa hävdar att begreppet hållbar utveckling har blivit 
så tvetydigt att det inte längre har någon betydelse (Swyn-
gedouw, 2007, Parr, 2009). Men trots dess olika uttolk- 
ningar och inbyggda motsägelser kan begreppet användas 
för att samspela olika intressen och perspektiv i samhället. 
Dessutom kan det vara till hjälp för att diskutera framtiden 
och peka ut en önskad samhällsutveckling (Robinson, 
2003). Därför är hållbar utveckling högst relevant i en 
urban kontext och i urban design.

Majoriteten av jordens befolkning bor i städer, och 
andelen kommer att öka än mer. Ökad stadsbefolkning 
medför en stark urbanisering där städer både växer och 
förtätas, vilket påverkar hållbarheten för hela planeten 
(Seto m.fl., 2011). I strävan mot en hållbar stadsutveckling 
är en strategi i urban design att bygga tätt, vilket fram-
ställs som positivt både för ekologisk och social hållbarhet 
(Bradley och Hagbert, 2015). Ur ett ekologiskt perspektiv 
anses den täta staden bland annat möjliggöra effektiv 
kollektivtrafik och storskaliga värme- och infrastruktur-
system. Ur ett socialt perspektiv anses tätheten innebära 
god tillgänglighet till service, arbetsplatser, handel, kultur, 
utbildning och mötesplatser (ibid). 

Den täta staden riskerar däremot att tära på natur och 
biologisk mångfald (WWF, 2016), vilket sätter förhållandet 
mellan urbanitet och ekologi på spel (Bradley och Hag-

bert, 2015).  Mycket av den urbana tillväxten har varit på 
bekostnad av ekosystemen och utmanar i dagsläget de 
planetära gränserna (se Rockström m.fl., 2009). Grundat 
i de planetära gränserna finns två tydliga utmaningar som 
rör naturen i staden: bevarandet och stärkandet av bio-
logisk mångfald samt hanteringen av klimatförändringarnas 
effekter (Hållbar stad, 2017). När staden idag expanderar 
och förtätas gäller det att ta hänsyn till dessa utmaningar 
och att återförena människor i urbana miljöer med bios-
fären (Folke m.fl., 2011).

Det är däremot inte bara vid förtätning och expan-
sion som dessa frågor behöver beaktas. Faktum är att i 
det urbana samhället (åtminstone i alla nordeuropeiska 
länder) är redan den mesta av bebyggelsen redan på 
plats (Svane, 2009). Därför tillför ny bebyggelse endast 
en liten del av den befintliga, vilket påverkar möjligheterna 
till hållbar utveckling i urban design. Stora utmaningar för 
hållbar utveckling i urban design ligger alltså i arbetet med 
den bebyggelse som redan finns. Därför är det kanske 
ännu viktigare att studera den befintliga bebyggelsen, 
vilket gjorts i denna studie genom att använda en kvarters-
upprustning som studieobjekt.

Bilden av den hållbara staden tenderar också att vara 
överväldigande teknisk, med strategier som avser att mäta 
resursflöden, beräkna miljöutsläpp och bedöma det eko-
logiska fotavtrycket på jorden från människan (Hornborg, 
2011). Guy och Marvin (1999) föreslår en mer ödmjuk syn 
på vad den hållbara staden representerar. De menar att 
stadsutvecklingen borde söka flera olika hållbara urbana 
former och att alternativa idéer måste uppmärksammas. 
När nya former av miljövärden identifieras kan möjlighets-
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fönster öppnas som möjliggör samexistens mellan olika 
sociala, politiska och kommersiella intressen för att komma 
fram till miljömässig innovation (ibid). Här är var eko- 
systemtjänster och forskningsprojekt, såsom c/o City, 
kommer in i bilden. Forskning och erfarenhet visar att 
naturbaserade lösningar i många fall kan vara överlägsna 
tekniska lösningar, exempelvis för att reglera över- 
svämningar och värmeböljor och för att stärka den bio-
logiska mångfalden (Hållbar stad, 2017).

Också Mostafavi (2010) föreslår alternativa former av 
urban design för att möta planetens utmaningar. Mostafavi 
menar att vi i större utsträckning borde se möjligheterna 
i spekulativa designinnovationer som tar upp skörheten i 
planeten och dess tillgångar. Det behövs en urbanisering 
som, i större utsträckning än idag, kan minska de inne-
boende konflikterna mellan ekologi och urbanism (ibid). För 
att kunna hantera komplexiteten som samspelet mellan  
urbanitet och ekologi innebär i urban design behövs 
synsätt som omfattar olika perspektiv som kan ta hand om 
både nutida tillstånd och framtida möjligheter (Mostafavi, 
2010). 

DET SOCIAL-EKOLOGISKA SYSTEMPERSPEKTIVET
Under senare år har andra synsätt börjat komma fram i ur-
ban design. Det finns idag ett stigande intresse att arbeta 

med komplexiteten mellan det urbana och det ekologiska 
(Wilkinson, 2011). Att se innebörden i ekosystemens icke-
linjära dynamiker anses som mer och mer viktigt för att 
möta de utmaningar som människan står inför rörande na-
turen i staden. Många som arbetar med urban design har 
börjat tillämpa sådana synsätt genom ett social-ekologiskt 
systemperspektiv. 

Det social-ekologiska systemet utgår från en antropo-
centrisk världsbild och kan förklaras som ett system där 
människan och naturen är sammankopplad (Tunström m.fl, 
2015). Det antropocentriska perspektivet är sprunget ur 
Antropocen, vilken enligt geologer och forskare är en ny 
tidsålder som uppkommit för bara några hundra år sedan 
och ersätter den tidigare, Holocen.  Den nya tidsåldern 
beskrivs som människans tidsålder där hon både påverkar 
och är en del av jordens ekosystem (Tunström m.fl., 2015).

Detta systemperspektiv handlar om att se likheter 
mellan de sociala och ekologiska systemen i staden (Hal-
liday och Glaser, 2011). Vad som karaktäriserar social-
ekologiska system är beroendet av interna processer och 
icke-linjära förhållanden i både ekosystem och det sociala 
samhället. Systemen är alltså oförutsägbara. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Det finns flera olika definitioner av ekosystemtjänster 
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(Daily, 1997, Costanza m.fl., 1997, MEA, 2005), men i 
den här uppsatsen används definitionen: de tjänster som 
människor drar nytta av från ekosystemen (MEA, 2005). 
Ekosystemtjänster utgår alltså från en antroprocentrisk 
världsbild. 

Konceptet ekosystemtjänster började användas under 
sent 1960-tal och är därför relativt nytt (t ex. King, 1966; 
Helliwell, 1969), men forskningen har ökat dramatiskt 
under det senaste århundradet (MEA, 2005). Både natur-
liga ekosystem och de som är modifierade av människan 
inkluderas som källor för ekosystemtjänster. Då tjänsterna 
kan kvantifieras (se kommande avsnitt) är det möjligt att 
genom monetära termer i större utsträckning införliva eko-
systemens värde i beslutsfattande (Burkhard och Maes, 
2017). 

Ekosystemtjänster kan delas in i fyra kategorier: 
stödjande, försörjande, reglerande och kulturella tjänster. 
De stödjande ekosystemtjänsterna är tjänster som är 
nödvändiga för produktion av andra ekosystemtjänster, 
såsom jordmånsbildning och cykler av näringsämnen. De 
försörjande tjänsterna är produkter som fås från ekosys-
tem, såsom mat, färskvatten och virke. Reglerande tjänster 
är de nyttor som fås från reglering av ekosystemprocesser, 
såsom klimatreglering och pollinering. Slutligen har vi de 
kulturella tjänsterna som är de ickemateriella nyttorna som 
fås från ekosystem, såsom rekreation och kunskap. Alla 
dessa tjänster är samlade i tabell 1.

Ekosystemtjänster produceras i alla delar av världen 
och interagerar ständigt med varandra (MEA, 2005). 
Mänskliga insatser kan öka vissa tjänster, men ofta på 
bekostnad av andra. Exempelvis har människans utveckling 
och spridning av jordbruket dramatiskt ökat matförsörjande 
tjänster, men förändrat för andra tjänster såsom vatten-
reglering (ibid). 

Därför krävs att flera olika discipliner samlas för att fullt 
ut kunna utvärdera förändringar i ekosystemtjänster och 
deras inverkan på människan. Dessa olika arbetsområden 
sker utefter olika skalor i både tid och rum och det är en 
stor uppgift att identifiera, analysera och förstå kopplin-
garna mellan dessa olika skalor (ibid).

Skalor och ekosystemtjänster
Skalor har betydelse i arbetet med ekosystemtjänster av 
två huvudsakliga anledningar. 

För det första verkar ekologiska och sociala system 
och processer inom en bred variation av skalor, från små 
och korta till stora och långa. Mellan skalorna kan de 
förändras i natur och sensitivitet som skapar olika dri-
vande krafter. Om processer studeras på en opassande 
skala riskeras alltså att fel slutsatser dras. Skala kan bero 
på flera olika parametrar, såsom livsstadier och säsong. 
Exempelvis kan arters livsstadier variera mellan att vara 
stationära eller mobila. Den geografiska skalan för arter 
kan också variera mellan säsonger. Exempelvis är räckvid-

den för fåglars hemtrakter mindre under häckning än när 
de breder ut sig för att leta efter föda under vintern (God-
dard m.fl., 2010).

Den andra anledningen är att olika skalor korsas och 
interagerar med varandra. Om fokus ligger på endast en 
skala är risken att dessa interaktioner förbises. Därför 
har skala stark koppling till var, hur och av vem beslut tas 
gällande ekosystemtjänster. Skala handlar också om olika 
aktörers kunskaper om ekologiska förändringar. Integre-
rad förståelse är nödvändig och nästan alltid baserad på 
platsen i fråga, och anrikas av observationer på varje skala 
(MEA, 2005). 

Även tidsmässig skala har betydelse för ekosystem-
tjänster. Enligt Borgström (2017) finns en brist när det 
gäller att förutse framtida utmaningar i samhället, såsom 
klimatförändringar som exempelvis innefattar massivare 
regn och tyngre värmeböljor. För att planerare bättre 
ska kunna förutse sådana utmaningar krävs att det finns 
relationer mellan beslutsfattaren och systemet i fråga 
(Brugnach, m.fl., 2008). På så sätt skiftar osäkerheten från 
att vara en objektiv egenskap av ett system till att inklud-
eras i den mänskliga upplevelsen.

Kritik mot ekosystemtjänster
Det finns kritiker som argumenterar mot ekosystemtjän-
ster av flera olika skäl. Ett av skälen är av etisk hänsyn 
(Schröter m.fl., 2014). Kritiker menar att på grund av 
begreppets antropocentriska fokus exkluderas egen-
värden. Men sådan kritik är missledande eftersom ekosys-
temtjänster rentav kan inkludera egenvärden. Det är inte 
menat att ekosystemtjänster ska ersätta bio- 
centriska argument, utan en antropocentrisk världsbild 
skapar snarare fler argument för att ta itu med dagens 
miljö- och hållbarhetsproblematik. Exempelvis kan 
kulturella ekosystemtjänster inkludera biocentriska och 
ekocentriska värden eftersom många människor håller med 
om att sådana värden finns. 

Annan kritik är att ekosystemtjänster främjar ekono-
misk produktion av naturen eftersom de går att mäta och 
kvantifiera (Scröter m.fl., 2014). Enligt Gómez-Baggethun 
och Ruiz-Pérez (2011) kan ekonomisk värdering omöjligt 
inbegripa en förstående bild av naturens sociala värden 
och att monetära värderingssätt inte kan användas utan 
att bidra till att driva kommersialisering. Att kvantifiera 
ekosystemtjänster har däremot flera fördelar, vilka beskrivs 
i kommande avsnitt.

Ekosystemtjänster kritiseras även för att vara ett för 
vagt begrepp och att det har blivit ett modeord som an-
vänds överallt. Att begreppet är vagt kan däremot även ha 
fördelar eftersom det då kan användas i de flesta bedöm-
ningar och analyser. Dessutom kan vaghet sporra krea-
tivitet och leda till nya idéer (Schröter m.fl., 2014).
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URBANA EKOSYSTEM
Idag lever mer än 50 procent av jordens befolkning i 
städer och andelen fortsätter att växa (c/o City, 2014).

Även om ekosystemtjänster i urbana miljöer är en liten 
del av de ovan nämnda globala tjänsterna så är det ändå 
högst relevant att ta till vara på ekosystem och dess tjän-
ster i staden. Detta eftersom de har en hög inverkan ur ett 
social-ekologiskt perspektiv. 

De urbana ekosystemen skiljer sig från naturligt före-
kommande ekosystem på ett antal olika sätt. Framförallt är 
ett urbant ekosystem mer beroende av sin omgivning efter-
som resurser, såsom mat, fiber och andra tjänster ständigt 
tillförs från andra områden för att det ska kunna upp-
rätthålla sin rådande status (Folke m.fl, 1997). Med andra 
ord produceras de ekosystemtjänster som vi använder här 
och nu både lokalt och i fjärran länder. Därför är det viktigt 
att förvalta social-ekologiska system så att ekosystem-
tjänsterna långsiktigt kan tillhandahållas (Tunström, 2015).

Dessutom är det vanligt att grönstrukturen i det urbana 
landskapet bara utgör en liten del av den totala landare-
alen. Dessa grönområden är ofta heterogena och isol-
erade i det fragmenterade urbana landskapet, vilket skapar 
svårigheter för organismer att röra sig fritt där (Tzoulas 
m.fl., 2007). På urbana platser är det oftast människan 
som har format dessa gröna ytor och ekosystem, vilket 
medför ansvar att även sköta dem på rätt sätt.

Något annat som särskiljer de urbana ekosystemen är 
dess klimat. På grund av den stora andel hårdgjorda ytor 
som ofta präglar städer, exempelvis i form av byggnader 
och vägar, ökar den totala arean av värmeabsorbering. 
Detta tillsammans med trafik, uppvärmning och andra 
växthusgasutsläpp leder till att temperaturen ofta är högre 
i staden än i dess omgivning. Geologi och hydrogeologi 
påverkas också av dessa egenskaper – en annorlunda 
artsammansättning skapas och minskad infiltrering och 
avrinningsförmåga gör de urbana ekosystemen sårbara för 
översvämningar (Bolund och Hunhammar, 1999).

Även om de urbana ekosystemen skiljer sig från de 
naturliga så finns det många tjänster och nyttor att hämta 
från de urbana ekosystemen, som bland annat finns i  
gatuträd, gräsmattor, parker, urbana skogar, kultiverad 
mark, våtmarker, sjöar, hav och vattendrag (Bolund och 
Hunhammar, 1999), se exempel i Bild 10. Tjänsterna som 
kommer ur dessa kan bidra till allt från rekreation och 
bättre luft till pollinering och fröspridning som ger ökad 
biologisk mångfald (Alberti, 2005, Andersson m.fl., 2007)

Liksom det generella ekosystemtjänstkonceptet kan de 
urbana delas upp i försörjande, reglerande, kulturella och 
stödjande tjänster. Tjänsterna är anpassade till en urban 
kontext, se tabell 2. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER I URBAN DESIGN
Det finns flera anledningar till varför det är positivt att 
arbeta med ekosystemtjänster i urban design. I den här 

uppsatsen valdes tre anledningar som enligt Wilkinson 
m.fl. (2013) är de huvudsakliga: urbana ekosystemtjänster 
ger nytta, de kan kvantifieras samt de är pedagogiska och 
kommunikativa. 

Urbana ekosystemtjänster ger nytta
Ekosystemtjänster kan hjälpa till att urskilja en stor 
uppsättning av nyttor som människor erhåller från urbana 
ekosystem. Med hjälp av ekosystemtjänster kan värden 
från de unika och “nya” ekosystemen och dess biologiska 
mångfald som finns i urbana miljöer bli uppmärksammade 
och identifierade inom urban design (Colding m.fl, 2006). 

Det finns god vetskap om att urbana grönytor såsom 
privata och offentliga trädgårdar, parker, urbana skogar, 
stadsoling och dammar skapar nytta för människan. 
Däremot finns en begränsad förståelse för vad för slags 
nytta dessa ytor skapar, vilket gör att olika kategorier 
av ekosystemtjänster inkluderas olika mycket. I dagens 
urbana design ses den vanligaste länken mellan urbana 
grönytor och människans välmående genom kulturella 
ekosystemtjänster, såsom rekreation (Tzoulas m.fl, 2007). 
Även försörjande ekosystemtjänster, såsom matförsörjning 
genom trädgårdsodling, har varit i fokus (Goddard m.fl, 
2010). En kategori av ekosystemtjänster som däremot 
kan vara svårare att inkludera är den reglerande, såsom 
pollinering och fröspridning. Dessa tjänster skapas genom 
komplexa interaktioner i urbana social-ekologiska system 
och inte av enskilda ekosystem (Andersson m.fl., 2007), 
vilket gör dem svåra att identifiera. Att denna kategori inte 
uppmärksammas beror troligtvis till viss del på att urbana 
ekosystem ofta är planterade och inte självreglerande. De 
kulturella och försörjande ekosystemtjänsterna har ofta 
egenskaper som är lättare att sköta än de reglerande har. 

Dagens urbana design missar även ofta att upp-
märksamma ekologiska och sociala synergier som kan 
uppkomma i urbana ekosystem (Andersson m.fl., 2014). 
Social-ekologiska dynamiker som tillsynes utvecklas 
åt samma håll kan resultera i ganska olika, och ibland 
kompletterande, utfall av biologisk mångfald och eko-
systemtjänster. Det finns en risk att sådana fall förbises 
om förvaltaren av de urbana grönytorna inte förstår dessa 
(Andersson m.fl, 2014). En sådan “miss” kan exempelvis 
gestaltas i valet av vegetation i en park. Vegetationen kan 
väljas utifrån hur mycket rekreation den ger till människor 
eller utifrån förutsättningar för djur- och växtliv. En synergi 
vore om båda dessa nyttor tillgodoses samtidigt, men så 
är inte alltid fallet. Genom att uppmärksamma arbete med 
ekosystemtjänster i urban design kan ovanstående “mis-
sar” upptäckas vilket bidrar till mer resilient urban design.

Urbana ekosystemtjänster kan kvantifieras
Ovan beskrevs kritik mot att kvantifiera ekosystem- 
tjänster, men kvantifiering har även flera fördelar. Genom 
att kvantifiera ekosystemtjänster är det möjligt att fatta 
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Försörjande tjänster

Produkter från ekosystem

• Mat
• Färskvatten
• Material
• Energi

Reglerande tjänster

Nyttor från reglering av ekosystem-
processer

• Skydd mot extremt väder
• Luftkvalitetsförbättring
• Dagvattenhantering
• Bullerreglering
• Pollinering

Kulturella tjänster

Ickemateriella nyttor från ekosystem

• Hälsa
• Symbolik & andlighet
• Sinnlig upplevelse/rekreation
• Sociala interaktioner
• Pedagogik

Stödjande tjänster

Tjänster nödvändiga för produktion av alla andra ekosystemtjänster

• Biologisk mångfald • Värdefulla naturtyper/Habitat • Ekologiskt samspel • Markens ekosystem & bördighet

Tabell 2: Fyra kategorier av ekosystemtjänster anpassade till en urban kontext. 
Källa: c/o City (2014).

Försörjande tjänster

Produkter från ekosystem

• Mat
• Färskvatten
• Virke
• Fiber
• Biokemikalier
• Genetiska resurser

Reglerande tjänster

Nyttor från reglering av ekosystem-
processer

• Klimatreglering
• Sjukdomsreglering
• Vattenreglering
• Vattenrening
• Pollinering

Kulturella tjänster

Ickemateriella nyttor från ekosystem

• Spirituella & religiösa
• Rekreation & ekoturism
• Estetik
• Inspirerande
• Pedagogik
• Platskänsla
• Kulturellt arv

Stödjande tjänster

Tjänster nödvändiga för produktion av alla andra ekosystemtjänster

• Jordmånsbildning                   • Näringscykler                     • Råvaruutvinning

Tabell 1: Fyra kategorier av ekosystemtjänster. Källa: MEA (2005).
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Bild 10: Exempel på ekosystemtjänster på en innergård ovanifrån. Källa: c/o City (2014).

klokare beslut vad gäller människors behov av fungerande 
ekosystem och kan upplysa bättre avvägningar i besluts-
fattande (Wilkinson m.fl., 2013). 

Att vägleda beslutsfattande genom kvantifiering av 
ekosystemtjänster har flera förmåner. En kvantifiering kan 
avgöra vilka prioriteringar mellan åtgärder eller alternativ 
som ska göras i ett projekt och fastställa den samhällse-
konomiska lönsamheten av projektet (Naturvårdsverket, 
2015). En kvantifiering kan också hjälpa till att kommu-
nicera värdet av ett projekt som förbättrar ekosystemens 
förmåga att generera samhällsnytta, exempelvis genom 
bevarande eller återskapande av naturmiljöer. Genom att 
använda kvantifieringsmetoder kan också incitament ska-
pas åt företag till att bidra positivt till samhällsnyttan (ibid).

Det finns många olika sorteringar av kvantifiering men 
i den här uppsatsen har en uppdelning gjorts i tre olika 
kategorier: biofysisk, ekonomisk och socio-kulturell.

Biofysisk kvantifiering handlar om att värdera en 
ekosystemtjänst genom att visa på hur mycket som finns 
av tjänsten, exempelvis ett visst antal, en viss yta, en 
mängd eller flöden. Genom att mäta dessa tillsammans 
med förutsättningarna för ekosystemen som stödjer dem 
kan beslut fattas som granskar utvecklingen mot uppsatta 
miljö- och hållbarhetsmål för staden (Burkhard och Maes, 
2017). Fördelen med sådan kvantifiering är att tjänsten kan 
analyseras i mätbara enheter. Nackdelen kan vara att mät-
bara enheter endast ger kvantitativa värden och därmed 
missar kvalitativa värden (ibid).

Att kvantifiera ekosystemtjänster ekonomiskt handlar 
om att mäta det mänskliga välbefinnandet genom använd-
ningen eller konsumtionen av ekosystemtjänster (Burkhard 
och Maes, 2017). På så sätt kan mer kvalitativa värden 
fås än vid biofysisk kvantifiering. Fördelen med ekonomisk 
värdering är att den förmedlar vikten av ekosystemtjänster 
direkt i termer av människans välbefinnande och använder 
en välkänd beräkningsenhet (exempelvis pengar) så att 
värden kan bli direkt jämförda mellan olika ekosystem-
tjänster och mellan andra varor och tjänster som konsum-
eras av samhället (Burkhard och Maes, 2017). Ekonomisk 
kvantifiering är ett sätt att bedöma och tydligare kommuni-
cera vikten av ekosystemtjänster till beslutsfattare och kan 
användas i kombination med andra former av information 
(exempelvis biofysisk eller social kvantifiering). Ett exempel 
på ekonomisk kvantifiering kan vara att studera hur mycket 
människor skulle vara villiga att betala för vissa eko-
systemtjänster, såsom luftkvalitet eller rekreation. Ett annat 
exempel är att studera hur gröna lösningar kan bidra till att 
undvika skador, såsom fuktskador på fastigheter, vilket kan 
förebygga ekonomiska kostnader.

Den kategori som varit mer i skymundan vid kvantifi-
ering av ekosystemtjänster är den socio-kulturella. Ofta 
refereras begreppet ”värde” exkluderande till något som 
är monetärt, vilket ignorerar det bredare bidragandet från 
ekosystem och biologisk mångfald till samhället, såsom 
kulturella, lärande eller estetiska värden. Däremot har 
nyligen flera exempel på metoder för socio-kulturella kvan-
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tifieringsmetoder tagits fram (Burkhard och Maes, 2017). 
Ett exempel är att analysera individers och gruppers 
motivering, uppfattning, kunskap och associerade värden 
till ekosystemtjänster. Detta kan göras genom exempelvis 
vägning av preferenser relaterade till ekosystemtjänsters 
påverkan eller genom hypotetiska framtidsscenarion (ibid). 
Fördelen med en sådan beskrivning är att värden som är 
svåra att framställa monetärt kan lyftas fram. Däremot kan 
det finnas svårigheter att argumentera för sådana tjänster 
(MEA, 2005).

Urbana ekosystemtjänster är pedagogiska och 
kommunikativa
Genom att framföra nyttor från ekosystem och genom att 
vara kvantifierbara kan ekosystemtjänster öka medveten-
heten om att människor är beroende av ekosystem och att 
den pågående förlusten av biologisk mångfald är skadlig 
för människors välmående. Ekosystemtjänst-begreppet har 
alltså en pedagogiskt och kommunikativ potential. 

Även om ekosystemtjänster länge har använts implicit 
i städers planeringsarbete, exempelvis genom dagvatten-
strategier och grönplaner, så är själva begreppet relativt 
nytt (c/o City, 2014). Det nya i begreppet är att kunna 
koppla ihop separata delar av ekosystemen och se hur de 
samverkar, vilket är en utmaning inom urban design (ibid).

Ekosystemtjänst-begreppet kan skapa ett gemensamt 
språk mellan olika kompetenser inom urban design och till 
andra kompetensområden (Brandon och Lombardi, 2005). 
Dess pedagogiska egenskaper kan exempelvis samman-
binda lokal erfarenhetsbaserad kunskap av tillhanda- 
hållandet av ekosystemtjänster med dem som befinner 
sig på en högre skala i beslutsfattandet (Andersson m.fl., 
2014).

Dock är det inte problemfritt att använda ekosys-
temtjänster i samverkansprocesser. När samverkan sker 
mellan olika aktörer och på olika skalor uppkommer ofta 
frågan hur olika ekosystemtjänster ska prioriteras. Olika 
prioritering baseras på olika behovsbilder och synsätt, 
vilka skiljer sig mellan olika aktörer beroende på deras 
kompetens, intresse eller kunskap. Av denna anledning 
behövs tidig samverkan och dialog om ekosystemtjänster i 
planprocessen mellan olika kompetenser och intressenter 
(c/o City, 2014). 

Dessutom kan dialog om ekosystemtjänster hjälpa 
till att förändra hela planeringskulturen till att integrera 
hållbarhet i beslutsfattande (Cole, 2005). När olika aktörer 
kommunicerar med varandra skapas ett socialt lärande, 
kunskap mellan olika parter integreras, förtroenden byggs 
och konflikter upplöses (Ernstson m.fl., 2010). Därför är 
de pedagogiska och kommunikativa egenskaperna hos 
ekosystemtjänster viktiga.

LAGSTIFTNING OCH MÅL FÖR EKOSYSTEM- 
TJÄNSTER I URBAN DESIGN
Begreppet ekosystemtjänster förekommer inte i någon 
lagstiftning i Sverige idag men både plan- och bygglagen 
(PBL) och miljöbalken (MB) innehåller begrepp som berör 
ekosystemtjänster, såsom “natur- och kulturvärden” eller 
“naturförutsättningar”, som finns i PBL (Boverket, 2016). 
Både för översiktsplan och detaljplan finns regleringar 
relaterade till ekosystemtjänster men det finns många 
oklarheter om hur de kan regleras på ett fungerande vis. 
För projektering finns idag inga krav.

Det finns däremot uppsatta mål som ska föra arbetet 
med ekosystemtjänster framåt. Målen i Sverige grundar 
sig i två av FN:s 17 hållbarhetsmål (FN, 2015) som gäller 
2016-2030 enligt Agenda 2030, och ska:

“Säkerställa en hållbar utveckling av jordens ekosystem: 
mark, skog, hav, luft och biologisk mångfald.” Mål 15

“Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, mot-
ståndskraftiga och hållbara.” Mål 11

På nationell nivå finns dels det övergripande generation-
smålet som syftar till att lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta. Genera-
tionsmålet innehåller bevarande av biologisk mångfald 
och natur- och kulturmiljö, vilket kan kopplas till ekosys-
temtjänster. Dessutom kopplas minst två av Sveriges 
miljökvalitetsmål till ekosystemtjänster - “God byggd miljö” 
och “Ett rikt växt- och djurliv”. 

Förutom generationsmålet och miljökvalitetsmålen 
finns tio etappmål som handlar om biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Ett av etappmålen handlar om 
integrering av ekosystemtjänster (se nedan). För att uppnå 
detta etappmål har Naturvårdsverket fått ett uppdrag från 
regeringen att genomföra en kommunikationssatsning om 
ekosystemtjänster fram till december 2018 (Regeringen, 
2014).

Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald 
och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 
integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska av-
väganden och andra beslut i samhället där så är relevant 
och skäligt. (Naturvårdsverket, 2017:315)

Några kommuner arbetar idag med ekosystemtjänster 
genom att göra analyser, kartering och strategier. Däremot 
är det enligt Boverket (2015) endast 30 procent av alla 
kommuners översiktsplaner som blivit antagna från 2013 
och framåt som inkluderar begreppet ekosystemtjänster.

Inom Stockholms stad finns ytterligare mål som 
relaterar till ekosystemtjänster. I kommunens miljöprogram 
för 2016-2019 finns inom målet för “Hållbar mark- och 
vattenanvändning” ett delmål som handlar om att ekosys-
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Bild 11: Deltagarstege

temtjänster ska främjas. För att uppnå delmålet ska bland 
annat fler multifunktionella ytor skapas och mer grönska 
finnas på gårdar, tak, fasader och i parker (Stockholms 
stad, 2017).

VERKTYG FÖR EKOSYSTEMTJÄNSTER
Det finns många metoder och verktyg för att arbeta med 
ekosystemtjänster i urban design. Denna studie syftar till 
att undersöka verktygen boendedialog, grönytefaktor och 
nyttoberäkningar.

Boendedialog
Att använda boendedialog i urban design, i detta fall vid 
kvartersupprustning, kan vara fördelaktigt av både demo-
kratiska och effektiviserande skäl (SKL, 2009). Dialog kan 
öka boendes delaktighet vilket skapar demokratisk legitim-
itet, engagemang och förståelse för projektet i fråga. Den 
kan även leda till mer nyfikenhet och intresse hos boende. 
Dessutom kan dialogen effektivisera projektet genom att 
tidigt synliggöra behov och tjänster som boende efter-
frågar (ibid).

När dialogen diskuteras i planering brukar boendes 
delaktighet beskrivas som en trappa (Stockholms stad, 
2016a, SKL, 2009, Boverket, 2017), där den lägsta nivån 
är information och den högsta nivån är medbeslutande, se 
Bild 11. Denna trappa har sitt ursprung i Sherry Arnsteins 
”ladder of participation” (se Arnstein, 1969). 

Boendedialogen i Björkhagen hade två syften, att upp-
märksamma boende om ekosystemtjänster och att  
diskutera allmänna synpunker om kvarteren. Således ham-
nar dialogen på två olika steg i trappan. Involveringen av 

boendes synpunkter i kvarteren ligger på nivån inflytande. 
I denna nivå ges boende möjlighet att vara delaktiga under 
en längre period utifrån ett övergripande tema eller ämne. 
I processen fås inflytande från identifiering av behov, 
utveckling av alternativ och val av förslag/lösningar som 
bildar underlag för beslutsfattande. 

Att uppmärksamma boende i ekosystemtjänster, som 
var c/o Citys avseende, ligger snarare på nivån informa-
tion med en strävan mot att hamna på de högre nivåerna. 
Den lägsta nivån, information, är snarare en förutsättning 
för de kommande stegen i trappan, än som en tillräcklig 
delaktighetsgrad för att utgöra en dialog (Stockholms 
stad, 2016a). 

Vilken nivå i trappan som väljs vid boendedialog beror 
på vad det är som diskuteras, vilket avgör vilken form av 
delaktighet som är lämplig. Beslutsfattare bör förvisso ta 
ställning till hur boende på bästa sätt kan bli delaktiga. 
Det är också viktigt att beslutsfattarna är tydliga gentemot 
boende om vilken form av delaktighet de kan förvänta sig 
(SKL, 2009). 

Insamlande av boendes synpunkter och utlämnande 
av information kan ske på flera olika sätt under en dialog, 
exempelvis genom workshops, enkäter, informationsblad 
och samtal. Under dialogerna i Björkhagen användes flera 
metoder. Till tillfällena hade landskapsarkitekterna tagit 
med sig utskrivna kartor på den befintliga kvartersmarken. 
Genom att sitta ner och samtala med boende kunde de 
markera synpunkterna på kartorna som boende pekade ut. 

Innan det första dialogtillfället hade en enkät skickats 
ut till samtliga 170 lägenheter som innehöll frågor om vad 
boende ansåg om kvarteren. Denna enkät var inte en del 
av boendedialogen men gav ändå landskapsarkitekterna 
en bild av vilka synpunkter som fanns om kvarteren redan 
innan dialogtillfällena.

För information om ekosystemtjänster fanns experter 
från c/o City på plats under dialogen för att informera och 
inspirera om ekosystemtjänster. Information kunde även 
hämtas genom informationsblad och genom en tipsrunda 
som var utsatt på en av kvarterens gårdar.

Grönytefaktor
Grönytefaktor är ett verktyg som utvecklades under 
1990-talet i Berlin och introducerades i Sverige på 
Bo01-mässan i Malmö 2001 (c/o City, 2014). Syftet med 
verktyget är att skapa multifunktionella ytor utifrån ett 
ekosystemtjänstperspektiv, med fokus på såväl biologisk 
mångfald, dagvattenreglering och socialt värdeskapande. 
Med andra ord förespråkas grönska som fyller flera funk-
tioner i ett område, exempelvis skapande av gröna rum för 
vistelse, fördröjning och rening av dagvatten, skugga och 
bidragande till pollinering (Stockholms stad, 2015). 

Grönytefaktorn mäts som en poängkvot mellan 
mängden “ekoeffektiv yta” och tomtytan, se bild 12. Med 
ekoeffektiv yta menas alla gröna och blå ytor som bidrar till 
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Bild 12: Beräkning av grönytefaktorn .
Bild 13: Balansräkning med kvaliteterna biologisk mångfald (B), sociala/rekreativa värden  
(S), klimatanpassning (K) och ljudkvalitet (L). Minst 60 % av varje kvalitet bör uppnås.

bättre mikroklimat, dagvattenhantering och bullerdämpning 
samt har sociala värden kopplade till grönska och/eller  
vatten (Stockholms stad, 2015). Hur hög grönyte- 
faktorn ska vara varierar beroende på hur stor andel av den 
beräknade ytan som är bebyggd. I Björkhagens fall ska 
en faktor på 1,0 uppnås enligt Stockholms stads inrådan 
(ibid). 

När den ekoeffektiva ytan tas fram används en mall 
utformad av Stockholms stad. Mallen utgör en tabell där 
mängden för flera olika slags grönytor fylls i. Varje slags 
yta har en förutbestämd faktor som multipliceras med dess 
area. Därefter adderas alla faktorberäkningsareor som 
blir den slutgiltiga ekoeffektiva ytan som divideras med 
befintlig yta. 

Utöver beräkning av faktorn krävs en balans mellan 
olika funktioner som eftersträvas, så kallade kvaliteter: 
biologisk mångfald (B), sociala/rekreativa värden (S), 
klimatanpassning (K) och ljudkvalitet (L). Balansräkningens 
syfte är att tillvarata alla dessa kvaliteter, och inte bara 
satsa på några av dem. Minst 60 procent av varje kvalitet 
ska uppnås för att balanseringen ska bli godkänd, se Bild 
13. 

Grönytefaktorn ska ses som ett komplement och stöd 
till stadens arbete med ekosystemtjänster och med hjälp 
av verktyget kan byggherrar och arkitekter inspireras i sitt 
arbete. Eftersom grönytefaktorn är mångfunktionell behövs 
vid beräkning samarbeten mellan olika områden. Landska-
psarkitekt eller motsvarande kompetens ska  
finnas med kunskap om gestaltning, ekologiska och soci-
ala värden samt lokalklimat.  Dessutom behövs kompetens 
inom biologi/ekologi, byggnadsarkitektur och konstruktion, 
dagvatten, med flera (Stockholms stad, 2015).

Idag används grönytefaktorn i åtminstone 15 kommun-
er i Sverige (Delshammar och Falck, 2014). De flesta  
kommuner som använder grönytefaktorn har endast använt 
det i några enstaka projekt. Många av dessa projekt är 
större stadsutvecklingsprojekt, ofta med fokus på miljö- 

och hållbarhetsfrågor, men även mindre detaljplaner för 
bostäder, handel eller liknande finns representerade. 
I stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden i 
Stockholm finns sedan 2010 krav på att all exploatering i 
området ska använda grönytefaktorn (SMHI, 2017).

Nyttoberäkningar
Syftet med ekonomiska nyttoberäkningar är att synliggöra 
värdet av ekosystemtjänster. Värderingen görs genom att 
hitta en prissättning som överensstämmer med den nytta 
som skapas eller som förloras. 

Att göra ekonomiska nyttoberäkningar handlar om att 
ta reda på kostnader såväl som nyttor. Vad gäller kost-
nader handlar metoden om att ta reda på vad det kostar 
på kort, medel och lång sikt att genomföra en upprustning 
av området där funktionerna från de urbana ekosystem- 
tjänsterna samtidigt tillvaratas och/eller stärks. I detta 
fall studeras den ekonomiska nyttan genom att jämföra 
beräkningar för en upprustning med stärkt mångfunk-
tionalitet med beräkningar för en traditionell upprustning. 
Här studeras hur stor den samhällsekonomiska lönsam-
heten är av de föreslagna åtgärderna i förhållande till ett 
nollalternativ.

EXEMPEL PÅ DAGENS ARBETE MED
EKOSYSTEMTJÄNSTER
I detaljplanering finns ett flertal goda exempel där arbete 
med ekosystemtjänster gjorts, men processerna är ofta 
olika och inget standardiserat arbete finns. På projekt- 
eringsnivå är det svårt att hitta exempel. Nedan  
presenteras exempel på arbeten med ekosystemtjänster i 
detaljplanering och projektering, relaterade till studiens tre 
verktyg.

Exempel - Dialog i Nationalstadsparken
Att använda dialog med medborgare eller boende som 
verktyg för ekosystemtjänster är idag inte vanligt förekom-
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Bild 14, 15, 16 och 17: Dialog om ekosystemtjänster i Nationalstadsparken. 
Källa: White arkitketer (2015).

mande. Dialog har potential att framhäva värden som inte 
skulle varit synliga genom andra verktyg.

Ett exempel där dialog använts för ekosystemtjän-
ster är uppförandet av en lekplats på Gärdets sportfält i 
Nationalstadsparken i Stockholm (White arkitekter, 2015), 
se bilderna 14-17. När en ny lekmiljö planerades ville 
stadsdelsförvaltningen ha ett fokus på ekosystemtjänster. 
Dialogen riktade sig till barn och unga. Tre dialogtillfällen 
genomfördes där de medverkande fick ge förslag och syn-
punkter om vad de önskade ha på lekplatsen. Dessutom 
ingick naturpedagogik, där de medverkande fick lära sig 
om ekosystemtjänster.

Genom att involvera medborgare kunde en pedagogisk 
process om ekosystemtjänster ske parallellt med att med-
borgarna hade möjlighet att ge sina åsikter om vad de ville 
att lekparken skulle innehålla. Projektet visade att det fanns 
en vilja till mer grönska och natur på platsen, oavsett om 
de medverkande kände till begreppet ekosystemtjänster 
eller ej (White arkitekter, 2015).

Även pedagoger var med i projektet och framhävde 
att natur är viktigt för unga för att kunna röra sig på ett 
naturligt sätt. Samtidigt trodde pedagogerna att det för 

många barn är mer spännande att vistas i naturmiljö jäm-
fört med en lekplats med till exempel gungor och rutsch-
banor.

Då arbetet med ekosystemtjänster uteslutande base-
rades på dialog med medborgare var de flesta tjänsterna 
i den kulturella kategorin. Flera ekosystemtjänster i de 
andra kategorierna kan därför ha gått förlorade i det här 
projektet. Syftet med projektet var emellertid att involvera 
invånare snarare än att få fram så många ekosystemtjän-
ster som möjligt.
Exempel - Grönytefaktor i Södra Värtan
I Södra Värtan har beräkning av grönytefaktor för allmän 
platsmark använts. Södra Värtan är en del av den nybyg-
gda stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som 
har en stark miljö- och hållbarhetsprofil (Stockholms stad, 
2016b), se bild 18. Idag består planområdet av hårdgjord 
mark och lite vegetation. Området är planerat att byggas 
tätt med begränsat utrymme för friytor såsom torg och 
parker. Syftet med att använda grönytefaktorn i detalj-
planen för Södra Värtan var att motivera det gröna framför 
andra intressen i detaljplanen och att öka medvetenheten 
kring ekosystemtjänster hos projektgruppen (Stockholms 
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Bild 18: Vision av Södra Värtan. Illustration: Stockholms stad (2016).

stad och c/o City, 2016). Dessutom utvärderades verk-
tyget efteråt. Genom att besvara enkäter fick de med-
verkande konsulterna utvärdera vad som varit positivt och 
hur verktyget skulle kunna utvecklas.

Konsulterna tyckte att verktyget fått dem att tänka och 
reflektera mer kring frågor om ekosystemtjänster. Om verk-
tyget används i en tidig fas av processen kan nya lösningar 
eller idéer upptäckas, trodde de. Flera tyckte att verktyget 
varit lätt att använda och skulle rekomendera verktyget till 
andra projekt. 

Däremot fanns vissa oklarheter i hur verktyet skulle  
användas. En kritik av verktyget var att det endast fokus-
erar på det specifika området. Ett förslag från konsulterna 
var att ha en inledande workshop tillsammans med aktörer 
i intilliggande områden där de kunde inspireras av lösnin-
gar och idéer i ett bredare områdesperspektiv.

En bristande faktor som flera konsulter nämnde var att 
landskapsarkitekterna som använder verktyget inte alltid 
har rätt kompetens för att arbeta med dessa frågor. Även 
om verktyget är utformat på ett sätt som ska vara lättan-
vänt fanns fortfarande oklarheter kring exempelvis vilka 
ekosystemtjänster som är viktiga och specifika detaljer. 

Annan kritik var att även om grönytefaktorn kan använ-
das för att påvisa gröna ytor så är det långt ifrån tillräckligt. 
En konsult menade att gröna väggar och tak inte kan 
ersätta en gräsyta på markplan.

Dessutom, tyckte en av konsulterna, var det omöjligt 
att jämföra uppnådda grönytefaktorer mellan olika områden 
eftersom varje plats är unikt och har olika förutsättningar.

Exempel - Nyttoberäkningar i Hjorthagen
I Hjorthagen i Stockholm planeras en ny idrottshall med ett 
grönt tak. Under planeringen av hallen gjordes en  
nyttoberäkning över taket. Det vill säga, ekosystem- 
tjänsterna som förväntades genereras av det gröna 
taket kvantifierades och dess samhällsekonomiska nytta 
beräknades.
Tack vare beräkningarna kunde man på ett konkret sätt 
visa värdet av ett grönt tak i Stockholm.
 
Exempel - Riksbyggens verktyg
För att tydliggöra att det finns många olika metoder för 
att arbeta med ekosystemtjänster beskrivs ytterligare ett 
exempel som inte relaterar till de tre verktygen i denna 
studie.

Fastighets- och byggbolaget Riksbyggen har tillsam-
mans med konsultföretaget Sweco utvecklat ett analys-
verktyg för värdering av ekosystemtjänster vid nybyggna-
tion samt vid befintlig bebyggelse. Verktyget fungerar som 
beslutsunderlag för Riksbyggen för att fånga upp ekosys-
temtjänsters komplexitet i den urbana designen (Natur-
vårdsverket, 2015). 

Verktyget omfattar 16 urbana ekosystemtjänster som 
valts ut baserat på en anpassning av Millenium Ecosystem 
Assessment (MEA). För att värdera ekosystemtjänsterna 
används fiktiva så kallade ”ekopoäng”. Den mark som 
Riksbyggen planerar att exploatera analyseras först i sitt 
ursprungliga läge. Därefter analyseras exploaterings- 
projektet och jämförs med den första analysen. Dessa två 
analyser presenteras i ett diagram där varje ekosystem-
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tjänst har fått ett antal ekopoäng för det oexploaterade 
samt det exploaterade läget. bild 19 är ett exempel på 
ett diagram där värdet efter exploatering ökar vid genom-
förande av olika aktiviteter. bild 20 visar ett urklipp ur den 
Excel-tabell som används vid analysens genomförande. 
Denna tabell är alltså grunden till resultatet, det vill säga 
diagrammet.

Enligt Masinovic (2017) är en av verktygets främsta 
fördelar att det skapar en dialog mellan aktörer på olika 
nivåer i företaget. Analysen sker genom ett samarbete mel-
lan projektledaren och hållbarhetsenheten för Riksbyggen 
och är inbakad i organisationens ledningssystem. Med 
hjälp av verktyget kan en dialog föras mellan strateger, 
kommuner, förvaltare, med flera. Eftersom Riksbyggen är 
en organisation som både bygger och förvaltar ger verkty-
get en möjlighet för ledningen att leda såväl som styra och 
följa upp arbetet med ekosystemtjänster. 

Det är ett lättanvänt verktyg och enligt Masinovic går 
analysen snabbt att genomföra och ses inte som en extra 
kostnad för företaget. Verktyget är också till stor hjälp för 
att kunna konkretisera ekosystemtjänster.

Idag är analysen ganska övergripande vilket gör att 
vissa aspekter av ekosystemtjänster riskerar att gå förlo-
rade. För en djupare analys skulle det behövas mer exper-
tis inom ekologi (Naturvårdsverket, 2015). Å andra sidan 
är analysen menad att gå snabbt och vara okomplicerad. 
Att ha verktyget lättanvänt men samtidigt värdera alla olika 
ekosystemtjänster “på rätt sätt” är något som företaget 
måste arbeta vidare med (Masinovic, 2017). Naturvårds-
verket (2015) föreslår bland annat att beroenden mellan 
olika ekosystemtjänster skulle kunna förtydligas, vilket även 
skulle minimera dubbelräkning.

En annan svårighet är att utläsa vad det är som 
ska värderas på en plats. Det kan vara svårt att utläsa 
förutsättningarna på platsen och hur byggprojektet kom-
mer att påverka befintlig mark. Exempelvis är det lättare 
att utläsa vilka förutsättningar som finns när en parker-
ingsplats exploateras jämfört med naturmark (Masinovic, 
2017).

Vidare menar Masinovic att även om verktyget in-
volverar hela organisationen har det funnits svårigheter 
att hantera förvaltningen av ekosystemtjänsterna. Ur ett 
förvaltningsperspektiv finns ännu inte ett helhetsgrepp och 
mer utbildning skulle behövas där.

I analysen inkluderas även ett större perspektiv och 
frågor ställs om påverkan både på lokal nivå och på omgiv-
ningen, vilket är positivt. Enligt Naturvårdsverket (2015) 
skulle däremot denna del av verktyget kunna bli mer 
djupgående och ta i anspråk vilka grupper i samhället som 
påverkas av byggnation.

Illustration: Helena Ryhle
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Markområde: xxxx
Storlek: xxxx
Typ: xxxx
Processtadie: xxxx

NUVARANDE TILLSTÅND NYT-
TJANDE

RIKSBYGGENS 
AKTIVITET

EKOSYSTEM-
TJÄNSTER

VÄGLEDANDE FRÅGOR 1. Finns det potentiell till-
gång till tjänsten i området 
eller i närheten? Utgå från 
de vägledande frågorna 
till vänster. Vid val “Nej” gå 
vidare till fråga 4.

2. 
Utnyttjas 
tjänsten av 
människor 
lokalt?

3. Uttny-
ttjas 
tjänsten 
av män-
niskor 
i den 
större 
omgivn-
ingnen?

4. Är 
det 
troligt 
att 
tjän-
sten 
efter-
frågas 
i fram-
tiden?

5. Är det troligt 
att tillgången 
på tjänsten 
påverkas negativt 
av Riksbyggens 
planerade byg-
gaktivitet? Vid val 
“Ja” gå vidare till 
fråga 6.

6. Kommer till-
gänglig teknik 
för att bevara, 
förstärka eller 
kompensera 
tjänsten att 
tillämpas vid 
byggandet? Se 
stöddokument 
under bladet 
“Åtgärder”.

8. Kommen-
tarer

Upprätthål-
lande av 
luftkvalitet

1. Finns det på hela eller 
delar av marken träd eller 
annan vegetation som kan 
filtrera luftföroreningar från 
vägar?

2. Finns det större grön-/
naturområden (>500 x 500 
m) som bidrar till luftombyte 
mellan hårdgjorda ytor 
(dvs förutsättningar för 
stadsbris)?

Pollinering 1. Odlas det nektarproduc-
erade växter på hela eller 
delar av marken alternativt i 
direkt anknytning till det?

2. Finns det habitat inom 
området för värdefulla 
pollinerare, t.ex. ekar och 
gamla träd?

Biologisk 
kontroll

1. Finns värdefulla miljöer 
såsom skogsbryn, diken, 
trädridåer, stenrösen, alléer, 
m.m.

Bild 19 och 20: Exempel på diagram och tabell för Riksbyggens verktyg. 
Illustration inspirerad av Naturvårdsverket (2015). 
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5. ANALYS AV PROJEKTET I BJÖRKHAGEN

I kapitel 2 presenterades uppsatsens fallstudie, pilotprojektet i Björkhagen. I analysen pre-
senteras resultaten från intervjuer, observationer och dokument. På så sätt analyseras hur 
verktyg och andra faktorer påverkade ekosystemtjänster i projektet i Björkhagen. 

Utifrån intervjuer, observationer och dokument framkom 
flera aspekter kring ekosystemtjänster i Björkhagen- 
projektet. Dessa aspekter delades upp i teman (rubriker). 
Inom varje tema redogörs för vad som framkom under 
intervjuer och observationer med beskrivningar och exem-
plifierande citat från respondenterna.

EKOSYSTEMTJÄNSTER SOM BEGREPP
Under intervjuerna ville jag först undersöka hur aktörerna 
ställde sig till att arbeta med begreppet ekosystemtjänster 
generellt. 

Jag frågade aktörerna om hur de använder begreppet 
och vad de tycker om att arbeta med det. Då fick jag olika 
svar. Verksamhetsutvecklaren och hållbarhetsstrategen 
på Stockholmshem är positiva till begreppet eftersom det 
kan utgöra ett gemensamt språk mellan olika sektorer och 
grupper och få fram värden på naturen. Projektledaren på 
Stockholmshem tycker att hans arbete länge involverat 
ekosystemtjänster, men att själva begreppet är en nyhet. 
Samma åsikt har landskapsarkitekterna, som anser att de 
skulle arbeta med samma frågor oavsett om begreppet 
användes eller ej. För dem ses därför begreppet som en 
belastning i arbetet snarare än en hjälp.

Ekosystemtjänster är ju ingenting nytt i sig. Det har ju lan-
dat under en rubrik. Det är ju vad man pratat om tidigare. 
Den omgivande miljön, påverkan av människan, dagvat-

ten, och så vidare.
Projektledare, Stockholmshem

Att klassificera de olika delarna som man gör med eko-
systemtjänster, det gör vi som ett hopkok, vi har det inom 
oss. Så det är naturligt för oss. […] I vår utbildning ligger 
det redan i vårt tankesätt, då blir det lite teoretiskt onödigt 

att dela upp det i en massa tjänster när vi har det ändå. 
Jag tror att vi kan ge det här till miljön ändå, utan att ge en 

“siffra”. 
Landskapsarkitekter, Mälark

Landskapsarkitekterna menar vidare att begreppet kan 
vara användbart för högre planeringsnivåer, exempelvis 
i strategiska dokument.  Det lämpar sig även bättre vid 

planering för nyproduktion än vid kvartersupprustning, 
anser de.

Det kanske är bra [att använda begreppet] vid nyproduk-
tion, att man verkligen förtydligar behovet.

Landskapsarkitekter, Mälark

Både verksamhetsutvecklaren på Stockholmshem och 
kommunikatören från Albaeco tycker det är viktigt att 
implementera begreppet i urban design, men konstaterar 
att det fortfarande är svårt att skapa en förståelse hos 
aktörer för nyttan av att använda begreppet. 

Det har varit svårt att systematisera ekosystemtjänster. 
Ekosystemtjänster är ett intressant sätt för att förklara 

varför. Man kan förklara vad ett träd gör för nytta. I 
byggprojekt är folk otroligt intresserade av pengar. Man 

kan förklara vad som händer på lång sikt. 
Verksamhetsutvecklare, Stockholmshem

Alla är inte vana vid ekosystemtjänster. Man måste 
utarbeta metoder och samarbetsplattformar. Man behöver 
kunskap. Upprätta samarbetsmekanismer för att kunna ta 

in de här värdena. Kan vara en utmaning att hitta de sätten 
att jobba, men jag tror att det går. Man måste hitta broar 

där olika sektorer kan prata med varandra.
Kommunikatör, Albaeco

Liksom verksamhetsutvecklaren och kommunikatören 
konstaterar miljökonsulterna från U&We att det finns en 
felaktig uppfattning om att arbete kring frågor om ekosys-
temtjänster redan existerar, men i andra former. De menar 
att detta i hög grad handlar om okunskap om begreppet, 
men även att det är ett krångligt begrepp att arbeta med.

Ett annat skäl är ju att folk tycker att de redan håller på 
med det. Där är det väl dels okunskap om vad det är men 

också att det är lite trassligt att hålla på med.
Miljökonsulter, U&We

Även hållbarhetsstrategen ser svårigheterna i att hitta rätt 
arbetssätt för ekosystemtjänster. Hon jämför frågor om 

Illustration: Helena Ryhle
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ekosystemtjänster med frågor om energi inom fastighets-
branchen och menar att man inom energifrågor kommit 
mycket längre. Detta tror hon kan bero på att energi är 
enklare att mäta och att ta till sig.

Med energi har man kommit längre.
Hållbarhetsstrateg, Stockholmshem

Ingen av aktörerna är direkt emot användningen av 
begreppet. Däremot är det ingen självklarhet för alla 
aktörer att använda begreppet i sitt arbete. Tvärtom finns 
en viss tveksamhet kring nyttan med användningen av 
begreppet.

VERKTYGEN
Genom processen har jag följt hur de tre verktygen har 
använts och genom intervjuerna undersökt aktörernas syn 
på att använda dem. Resultaten från detta beskrivs nedan.

Boendedialog
Tre boendedialoger utfördes i processen för framtagning 
av upprustningsförslaget. Inför samtliga dialoger skickades  
brev och e-post ut till boende i Stockholmshems 170 
lägenheter i kvarteren.

Nedan beskrivs observationer från varje dialog samt 
aktörernas syn på verktyget för att undersöka hur de 
påverkade framtagningen av upprustningsförslaget och 
arbetet med ekosystemtjänster.

Första dialogen
Den första dialogen inträffade tisdagen den 21 februari 
2017 mellan två och sju på eftermiddagen i en förening-
slokal i ett av kvarteren. Ungefär 30 boende deltog vilket 
enligt projektledaren för kvartersupprustningen var ett 
tillräckligt stort antal. Han berättade att fler personer än 
så sällan deltar i dessa typer av dialogtillfällen. Dessutom 
var lokalen liten och hade endast plats för ungefär 20 per-
soner åt gången. Utifrån lokalens storlek var alltså antalet 
deltagare lagom.

c/o City representerades av Miljöförvaltningen på 
Stockholms stad och Albaeco. Under tillfället fick boende 
möjlighet att lära sig om ekosystemtjänster och varför de 
är viktiga. Detta gjordes dels genom informationsblad och 
dels genom en tipsrunda som var utsatt på en av gård-
arna, se bilderna 21-24. Tipsrundan handlade om nyttan 
från ekosystemtjänster och utfördes i ett lärande syfte. De 
flesta boende kände inte till begreppet ekosystemtjänster 
och fick därför lära sig något nytt under dialogen. 

Informationen och uppmärksammandet av vilka eko- 
systemtjänster som finns eller skulle kunna finnas i 
kvarteren öppnade upp till samtal om platsens växtlighet 
och grönska. Exempelvis berättade en äldre kvinna om 
naturliga fågelbad som brukade skapas på bergsknallen 
på gården belägen i den södra delen av kvarteret Skyfal-

let. Kvinnan hade bott i kvarteret länge och berättade 
att fåglarna återkom till badet på knallen varje år. Denna 
återkommande ritual hade avtagit under senare år och 
kvinnan önskade att den kunde återkomma. 

Andra boende pekade på en vilja, men även en ovilja, 
att få in mer grönska i kvarteren. Några tyckte att mer 
blomning behövs under längre tid på året. Andra tyckte 
att det fanns för mycket träd som skymmer utsikt och 
smutsar ner på gårdarna. Några boende hade svårt att se 
nyttan med ekosystemtjänster i deras kvarter, särskilt då 
det redan finns mycket natur runtomkring, såsom Nackare-
servatet och Nytorps gärde. När c/o City förklarade varför 
ekosystemtjänster behövs även inne i kvarteren skapades 
en större förståelse som medförde att fler blev positiva till 
växtlighet och grönska i kvarteren.

Dialogen var också ett tillfälle för boende att lämna 
synpunkter på vad de ville förändra på sina gårdar. Dessa 
synpunkter mottogs av landskapsarkitekterna och sam-
manställdes senare, se bilderna 25-28. Dessa visar var 
och hur boende ville förändra utemiljön i kvarteren. Flera 
synpunkter berör ekosystemtjänster (de inrutade synpunk-
terna i figurerna). Exempelvis önskas fler/bevarande av 
blommor, träd och buskar, pergola, odlingsmöjligheter och 
bikupor. 

Även synpunkter på omkringliggande mark, utanför 
Stockholmshems kvartersmark, uppkom under dialogen. 
Exempelvis hade flera boende synpunkter på en stor 
grusplan som är en del av en lekpark som gränsar till kvar-
teren. Men eftersom denna park är utanför kvartersmark 
tog Stockholmshem inte hänsyn till dessa synpunkter vid 
dialogtillfället.

Andra dialogen
Den andra dialogen inträffade torsdagen den 8 juni 
2017 mellan tre och sju på eftermiddagen i samma lokal 
som den tidigare. Under tillfället presenterades det up-
prustningsförslag som landskapsarkitekterna tagit fram. 
Förslaget var delvis baserat på den första dialogen samt 
landskaps- 
arkitekternas egna analys av befintliga och möjliga eko-
sytemtjänster. Ritningar för dessa upprustningsförslag 
finns i bilaga 2.

Till dialogtillfället kom ungefär 20 personer, vilket var 
färre än vid första tillfället. Både nya besökare och några 
som varit med vid det första dialogtillfället kom. Boende 
som kom var överlag nöjda med förslaget. Flera gröna 
lösningar som bidrar till ekosystemtjänster fanns med i 
förslaget, såsom sedumtak över cykelparkeringar, odling-
slådor, växter för pollinerande insekter, habitatförstärkande 
åtgärder, regnbäddar, m.m.

Efter dialogen kompletterade landskapsarkitekterna 
förslaget utifrån några nya synpunkter som kommit in. 
Exempelvis tyckte en boende negativ till att ha bikupor i 
kvarteren.
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Bild 21, 22, 23 och 24: Första dialogen i Björkhagen. Foto taget 21 februari 2017.
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Bild 25: Sammanställning av synpunkter från boende under första dialogen. De inrutade 
synpunkterna relaterar till ekosystemtjänster. Ritningen visar norra delen av kvarteret Skyfal-
let. Källa: Mälark AB. 
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Bild 26: Sammanställning av synpunkter från boende under första dialogen. De inrutade 
synpunkterna relaterar till ekosystemtjänster. Ritningen visar södra delen av kvarteret Skyfal-
let. Källa: Mälark AB. 
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Bild 27: Sammanställning av synpunkter från boende under första dialogen. De inrutade 
synpunkterna relaterar till ekosystemtjänster. Ritningen visar kvarteret Skydraget. Källa: 
Mälark AB. 
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Bild 28: Sammanställning av synpunkter från boende under första dialogen. De inrutade 
synpunkterna relaterar till ekosystemtjänster. Ritningen visar en överblick av båda kvarteren. 
Källa: Mälark AB. 
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Tredje dialogen
Den tredje dialogen utfördes måndagen den 4 september 
2017 mellan tre och sju på eftermiddagen i samma lokal 
som de tidigare dialogerna. Tanken var att tillfället skulle 
liknas vid ett öppet hus där landskapsarkitekterna skulle få 
möjlighet att presentera det slutgiltiga förslaget. Ett par-
tytält hade ställts upp på en av gårdarna där presentation-
erna var planerade att ske. Men på grund av dåligt väder 
fick utomhuspresentationerna ställas in och istället skedde 
allt inne i föreningslokalen. Till dialogtillfället kom ungefär 
15 boende, vilket var färre än vid både första och andra 
till-fället. Nästan samtliga deltagare hade även deltagit 
under det första och/eller det andra tillfället. Att färre kom 
kan också ha berott på det dåliga vädret.

Under dialogen presenterades det slutgiltiga  
upprustningsförslaget som inte skiljde sig nämnvärt från 
det tidigare. Boende verkade vara nöjda med förslaget 
men hade några detaljsynpunkter om exempelvis träd-
placering och sophantering.

Aktörernas syn på boendedialog som verktyg
Det framkom ur intervjuerna att samtliga aktörer tycker att 
boendedialog som verktyg för ekosystemtjänster är posi-
tivt. Kommunikatören som höll i den första boendedialogen 
är nöjd.

Medborgarträffen var givande. De flesta som kom pratade 
med oss [om ekosystemtjänster] och många fick sig en 

tankeställare. Det var ett bra sätt att nå de som inte redan 
är frälsta. 

Kommunikatör, Albaeco

Vidare anser kommunikatören att det var en bra strategi 
att ha ett lockbete för att dra till sig folk till dialogtillfället. 
Stockholmshem hade nämligen gjort reklam om att de 
delade ut hemmagjord honung.

Några hade läst att man kunde få honung om man kom. 
En enkel grej att göra för att få folk att komma.

Kommunikatör, Albaeco

Hållbarhetsstrategen på Stockholmshem ser positivt 
på denna typ av information om ekosystemtjänster från 
dialogen, eftersom den kan ge boende flera perspektiv på 
naturens nyttor. Hon anser att de flesta boende idag mest 
ser de estetiska värdena i grönskan, medan andra värden 
lätt glöms bort. Att ta upp ekosystemtjänster i dialogen tror 
hon kan vara ett sätt att få boende att se ytterligare värden 
av deras närmiljö, såsom fröspridning och pollinering. 

Medborgardialog är alltid en nödvändig metod. Just 
kring ekosystemtjänster ska dialogen mer informera och 
folkbilda. Många boende tänker mer estetiskt. Jag tror 

inte att gemene man vet vad ekosystemtjänster betyder. 

Den är ett sätt att försöka få de boende att se ett vidare 
perspektiv. 

Hållbarhetsstrateg, Stockholmshem

Landskapsarkitekterna är också positiva till denna typ av 
metod, men tycker att fokus på ekosystemtjänster inte få ta 
över andra prioriteringar på gårdarna.

När c/o City kom och berättade om trädens värde så 
kunde de boende få en större förståelse, men man måste 
ju ha en balansgång där också, för det är ju ändå gårdar 

för de boende, inte för träden.
Landskapsarkitekter, Mälark

Kommunikatören tror att dialogtillfället hade kunnat förbät-
trats om en intern dialog mellan landskapsarkitekterna och 
c/o City skett innan tillfällena.

Vi skulle kunnat prata ihop oss mer med arkitekterna, ha 
en mer gemensam bild. Men det beror ju på hur man läg-

ger upp projektet. Nu fanns inte den tiden.
Kommunikatör, Albaeco

Grönytefaktor
Två beräkningar av grönytefaktorn gjordes - en på den 
befintliga marken och en på upprustningsförslaget. Nedan 
beskrivs beräkningarna och aktörernas syn på verktyget för 
att undersöka hur dessa påverkade upprustningsförslaget.

Första beräkningen
I mars 2017 gjorde en ekolog från Miljöförvaltningen på 
Stockholms stad en beräkning av grönytefaktorn för den 
befintliga kvartersmarken. För beräkningsmetod hänvisas 
till kapitel 3. 

Resultaten av beräkningen visas i tabell 3, 4 och 5. I 
tabell 3 beskrivs den framtagna ekoeffektiva ytan från de 
två kvarteren och en summering av dessa. En summering 
har även gjorts av de två kvarterens tomtyta. En dividering 
mellan summan ekoeffektivyta och summan tomtyta gav 
grönytefaktorn 1,24, vilket kan ses som en hög faktor och 
ett gott resultat. 

Tabell 4 och 5 visar balansräkningen för de fyra olika 
kvalitetskategorierna som finns i kvarteren. Balans- 
räkningen visar att båda kvarteren har låga andelar. Ex-
empelvis uppfyller det ena kvarteret endast 5 procent av 
balansräkningen för kvalietskategorin klimat- 
anpassning. Kravet är att ha minst 60 procent av varje 
tjänst med i beräkningarna.

Den detaljerade framtagningen av grönytefaktorn för 
kvarteren finns i bilaga 1.

Andra beräkningen
I augusti 2017 gjorde landskapsarkitekterna från Mälark 
en beräkning av grönytefaktorn för upprustningsförslaget 
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Bild 29 och 30: Presentation av upprustningsförslaget under tredje boendedi-
alogen. Foto taget 4 september 2017.
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Ekoeffektiv yta (Skydraget) 3531,7

Ekoeffektiv yta (Skyfallet) 15853,8

Total summa (ekoeffektiv yta) 19385,5

Skydragets yta 4085

Skyfallets yta 11593

Total summa (tomtens yta) 15678

Uppnådd faktor 1,24 Balansräkning
Max 
antal

Uppnått 
antal

Andel

Biologisk mångfald 34 4 12 %

Sociala värden 29 3 10 %

Klimatanpassning 20 1 5 %

Ljudkvalitet 5 1 20 %

Balansräkning
Max 
antal

Uppnått 
antal

Andel

Biologisk mångfald 34 7 21 %

Sociala värden 29 8 28 %

Klimatanpassning 20 3 15 %

Ljudkvalitet 5 1 20 %

Balansräkning
Max 
antal

Uppnått 
antal

Andel

Biologisk mångfald 34 17 50 %

Sociala värden 29 13 45 %

Klimatanpassning 20 6 30 %

Ljudkvalitet 5 2 40 %

Balansräkning
Max 
antal

Uppnått 
antal

Andel

Biologisk mångfald 34 20 59 %

Sociala värden 29 17 59 %

Klimatanpassning 20 9 45 %

Ljudkvalitet 5 3 60 %

Ekoeffektiv yta (Skydraget) 3501

Ekoeffektiv yta (Skyfallet) 15600

Total summa (ekoeffektiv yta)
19101

Skydragets yta 3966

Skyfallets yta 11345

Total summa (tomtens yta) 15311

Uppnådd faktor 1,25

Tabell 3: Uppnådd faktor för den 
första beräkningen.

Tabell 4: Balansräkning för den första 
beräkningen i kvarteret Skyfallet.

Tabell 5: Balansräkning för den första 
beräkningen i kvarteret Skydraget.

Tabell 6: Uppnådd faktor för den 
andra beräkningen.

Tabell 7: Balansräkning för den andra 
beräkningen i kvarteret Skyfallet.

Tabell 8: Balansräkning för den andra 
beräkningen i kvarteret Skydraget.
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som de tagit fram. Tabell 6 visar att den uppnådda faktorn 
är nästan oförändrad, nämligen 1,25. Däremot visar tabell 
7 och 8 att balansräkningen har förbättrats avsevärt. Enligt 
dessa beräkningar uppnår upprustningsförslaget nästan 
de krav som finns för balansräkningen.

Aktörernas syn på grönytefaktor som verktyg
Inställningen till att använda grönytefaktorn som verktyg i 
Björkhagen skiljer sig mellan de olika respondenterna. Det 
är också tydligt att många respondenter inte har tillräckligt 
med kunskap om verktygets utförande för att kunna uttala 
sig om det. 

Landskapsarkitekterna har kunskap om verktyget 
och har använt det i tidigare projekt. Däremot anser de 
att grönytefaktorn inte tillför något utöver deras ”vanliga” 
arbete. 

Grönytefaktorn är ingen nyhet för mig eftersom vi har 
jobbat så länge och redan har med det här tänket. Det 

kan vara bra som ett verktyg för att lägga tyngd vid vissa 
värden gentemot beställaren. I vissa fall kräver verktyget 

dock mer tid än vad det ger utdelning. För vår del blir 
utgången ofta densamma, oavsett om vi har det här faktor-

erna att räkna med.
Landskapsarkitekter, Mälark

Dessutom ser de flera brister med verktyget. Exempel-
vis tycker de att fasadgrönska ger för många poäng i  
mallen (se bilaga 1) eftersom fasaden endast är grön 
under en viss del av året, medan resten av året ger den 
inga tjänster alls. Annan kritik är att det inte finns någon 
ingående värdering för vilken typ av yta beräkningarna 
berör. En grönyta kan tillföra många olika kvaliteter, vilket 
inte lyfts i verktyget. 

Särskilt vid ombyggnation är det viktigt att se till ytornas 
innehåll. Vid ytberäkning av befintliga buskytor lades i 

Björkhagenprojektet ingen värdering vid innehåll. Oavsett 
om ytan omfattade en artrik plantering med olika typer 
buskar, eller var ensartad yta med föråldrade buskar i 

behov av förnyelse, gavs ytan ett högt värde som bevarad 
naturmark.  För att kunna uppnå samma värde krävdes vid 
ombyggnation en växtbädd med minst 800mm växtjord, 

ett onaturligt krav i en naturlig miljö där en stor del av be-
fintlig jord med levande organismer då måste fraktas bort.

Landskapsarkitekter, Mälark

Dessutom skiljer sig möjligheterna till att vinna poäng för 
olika värden vid nyproduktion och vid befintlig mark. Exem-
pelvis är det svårare att tillsätta sedumtak och andra gröna 
ytor på redan befintliga byggnader, jämfört med ny- 
producerade. Detta kan ge en felvärdering av området 
tycker landskapsarkitekterna. De ser att det i Björkhagen 
redan finns många gröna värden, men att flera av dessa 

riskerar att missas i beräkningarna av grönytefaktorn.
Även om landskapsarkitekterna är skeptiska till att 

använda grönytefaktorn tycker de att den skulle kunna 
användas som argumentationsunderlag för att frambringa 
naturens värden.

Grönytefaktorn kan vara användbart för att belysa
 ytterligare värden som kan ges om vi väljer att gestalta på 
ett visst sätt och med en särskild inriktning. Det fungerar 
också som ett verktyg för att argumentera för den värde-

grund vi arbetar utifrån. Grönytefaktorn synliggör vinsterna 
och kan användas som ett hjälpmedel vid projektering 

eller som styrmedel inför exploatering eller ombyggnation 
om den anpassas till det ändamålet.

Landskapsarkitekter, Mälark

Projektledaren på Stockholmshem har en mer ekonomisk 
syn på verktyget. Han tycker att grönytefaktorn är kostsam, 
men ser ändå att den skulle kunna vara användbar för att 
påvisa naturens värde.

Grönytefaktorn har ju gjort att projektet kostat mer än vad 
man tänkt sig. Men man har accepterat det eftersom det är 
en pilot. Men diskussionen kommer att fortsätta - hur ska 

vi förhålla oss till ekosystemtjänster? 
Projektledare, Stockholmshem

Kommunikatören har en mer analytisk bild av verktyget. 
Hon tycker att den kan vara en bra vägledning men långt 
ifrån en ”blueprint” när ekosystemtjänster planeras i 
projekt. Det är viktigt att verktyget utvärderas i varje enskilt 
fall och att även extern utvärdering görs för att ge flera 
perspektiv, anser hon.

Grönytefaktorn kan vara en bra vägledning. Men kräver 
att den som jobbar med det har ganska mycket komp-

etens för att kunna räkna med rätt grejer på rätt ställe. Man 
skulle vilja att de som använder den utvärderar den. Och 
kanske att någon med ett renodlat ekosystemtjänstpers-

pektiv kollar på utfallet.
Kommunikatör, Albaeco

Nyttoberäkningar
En nyttoberäkning gjordes på upprustningsförslaget för 
att påvisa ekosystemtjänsternas ekonomiska nytta. Denna 
beräkning färdigställdes dock för sent för att hinna komma 
med i denna studie. Däremot kan verktyget ha kunnat 
påverka kvartersupprustningen i senare skeden, såsom i 
budgetering och projektering. Även om verktyget inte kom 
med i studien undersöktes aktörernas syn på verktyget för 
att få en uppfattning om deras inställning till att värdera 
ekosystemtjänster i pengar.
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Aktörernas syn på nyttoberäkningar som verktyg
Att värdera ekosystemtjänster i pengar, vilket nytto-
beräkningsverktyget syftar till att göra, tycker de flesta 
aktörer kan vara positivt, men vissa meningsskiljaktigheter 
finns. Respondenterna på Stockholmshem lägger stor 
vikt vid att värdera ekosystemtjänster i pengar. De hävdar 
att fastighetsbranschen är väldigt pengastyrd och att ett 
verktyg kan behövas för att tydligt visa de gröna ytornas 
ekonomiska värden. På så sätt skulle fler gröna lösningar 
kunna tillkomma i budgeteringsbeslut.

Fastighetsbranschen är inte så innovativ, vi är ganska 
traditionella. Ser frågorna [om ekosystemtjänster] som 
fördyrande. Dyrare att bygga gröna tak eller svårare att 

förvalta. Om det ser illa ut i kalkylerna så stryker man det 
först. Därför borde man räkna på det. 
Hållbarhetsstrateg, Stockholmshem

Vidare anser projektledaren att vilka förslag som kommer 
med i ett projekt oftast handlar om vad byggherren har 
för budget att röra sig på och hur villig byggherren är att 
betala.

Vi måste förhålla oss till ekonomi, produktionskostnaden 
är budgeterad. Det är viktigt at samverkan med olika 

aktörer fungerar i projekteringen för att de ekonomiska 
ramarna ska hållas och för att uppnå ett hållbart resultat 

samtidigt som grönytefaktorer och ekosystemtjänster ska 
finnas med i projektet.

Projektledare, Stockholmshem

Denna problematik togs även upp av miljökonsulterna. De 
ansåg att detta är ett allmänt problem inom byggbranchen 
idag. Det vill säga att byggherren inte har ett intresse av 
att bekosta något som de osäkert kan tjäna på.

Ett annat skäl är lite så som byggandet ser ut i Sverige. 
Det är ju att man bygger nånting och sen säljer du bort 
det. Så du är egentligen inte så intresserad av vad som 

händer i förlängningen.
Miljökonsulter, U&We

Att värdera ekosystemtjänster kan däremot medföra vissa 
risker, vilket både verksamhetsutvecklaren på Stockholms-
hem och kommunikatören påpekar. De anser att värdering 
i pengar aldrig kan inkludera hela värdet av ekosystemtjän-
ster. Därför krävs också andra metoder för att fånga hela 
värdet.

På lång sikt kan det också finnas risker [med att värdera 
ekosystemtjänster i pengar]. Om man är rik och kan köpa 
sig fri kan man ju göra vadsomhelst. Man måste få folk att 
förstå att det är viktigt ändå. Men vi ska ju vara affärsmäs-
siga. För ett kommunalt bostadsbolag är det inte dåligt att 

värdera i pengar.
Verksamhetsutvecklare, Stockholmshem

Det finns tillfällen då det absolut kan vara användbart [att 
värdera ekosystemtjänster i pengar], men man måste göra 
det med tillförsikt. Aldrig glömma att oavsett kommer man 

inte att kunna fånga hela värdet. 
Kommunikatör, Albaeco

Miljökonsulterna har en annorlunda vinkling vad gäller 
ekonomisk nytta från ekosystemtjänster. Snarare än nytta 
för byggherren pekar de på den nytta som boende kan få 
från ekosystemtjänster. Denna behöver inte nödvändigtvis 
värderas i pengar. Det centrala för dem är att få boende att 
förstå att de kan tjäna på att ha fler ekosystemtjänster i sin 
omgivning. Att de exempelvis kan få bättre hälsa eller ökad 
livskvalitet.

Egentligen kanske inte så viktigt [att värdera ekosystem-
tjänster i pengar]. Det viktiga är att man kvantifierar dem 
så långt det går eftersom då börjar folk förstå värdet och 

nyttan, det är det centrala.
Miljökonsulter, U&We

Även kommunikatören tar upp aspekten om att det inte är 
själva pengavärdet som är intressant att undersöka. 

Det handlar också om folks välmående. Grönska gör jät-
testor skillnad för välmående.

Kommunikatör, Albaeco

Hon menar liksom verksamhetsutvecklaren att det inte 
är möjligt at “köpa till oss” dessa värden och att en siffra 
säger väldigt lite om vad ekosystemtjänster är värda.

Rent krasst kanske man skulle kunna värdera ekosys-
temtjänster i pengar, till exempel sjukvård, stress, och så 
vidare. Men att få en exakt siffra är inte intressant. Det 

finns ett djupare värde.
Kommunikatör, Albaeco

PROCESSEN
Utöver verktygen hade processen för framtagningen av 
upprustningsförslaget betydelse i arbetet med ekosystem-
tjänster i Björkhagen. Här beskrivs de olika aktörernas roll 
under processens gång och vilket ansvar de själva ansåg 
sig ha för att bedriva arbetet med ekosystemtjänster.

Stockholmshems roll
Jag frågade aktörerna om vad de anser sig själva ha för 
ansvar gällande arbete med ekosystemtjänster i kvarteren i 
Björkhagen. Hållbarhetsstrategen på Stockholmshem tyck-
er att hon har ansvar att höja kunskapen och att motivera 
och inspirera om ekosystemtjänster på Stockholmshem så 
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att de beaktas i beslut. Också verksamhetsutvecklaren på 
Stockholmshem tycker att hon har ett ansvar att få in eko-
systemtjänster i beslutsfattande på Stockholmshem, men 
ser svårigheter att få ledningen att ta begreppet på allvar.

Projektledaren på Stockholmshem tycker att hans ans-
var är att dra igång projektet och få fram en förstudie. Att 
arbeta med ekosystemtjänster ser han mest som hållbar-
hetsstrategens och verksamhetsutvecklarens ansvar. Pro-
jektledaren anser vidare att oavsett hur mycket de arbetar 
med ekosystemtjänster så är det i slutänden lednings- 
gruppen på Stockholmshem som fattar beslut om projek-
tets budget och vad som godkänns i förslaget. Därför ser 
han att  ledningen har ett stort ansvar för att ekosystem-
tjänster integreras i upprustningen. Projektledaren tycker 
vidare att det är en fråga om att skapa ett intresse för 
ekosystemtjänster på alla nivåer på Stockholmshem.

Om man har en ledning som inte tagit detta på allvar så 
måste man få Stockholmshem uppifrån och ner att begripa 
varför detta är viktigt. Man måste utbilda personalen, […] 
Vi har hela tiden slagits för utemiljön. Men det är lednin-

gen som fattar beslut.
Projektledare, Stockholmshem

Detta nämns även av verksamhetsutvecklaren, som sett 
flera projekt där det funnits mycket grönt i förslagen men 
som sedan behövts strykas i projekteringsstadiet.

I början av ett projekt finns det ofta mycket grönt och så 
stryks allt i slutändan.

Verksamhetsutvecklare, Stockholmshem

Landskapsarkitekternas roll
Då landskapsarkitekterna hade ansvar för framtagning av 
upprustningsförslaget fick de även ett stort ansvar  
gällande arbetet med ekosystemtjänster. De hade till 
uppgift att vid boendedialogerna ta hänsyn till boendes 
synpunkter (med och utan anknytning till ekosystem-
tjänster). De hade också ansvar för att göra beräkningen 
av grönytefaktorn på upprustningsförslaget. Med hjälp av 
dessa verktyg skulle alltså landskapsarkitekterna kunna få 
med fler ekosystemtjänster i förslaget.

Landskapsarkitekterna ansåg att de har kunskap 
kring begreppet i deras arbetsroll, men tyckte inte att de 
behöver använda begreppet i alla projekt.

I och med vår roll som landskapsarkitekter så har vi en 
kunskap kring begreppet. Sen nyttjar vi kanske inte alltid 

begreppet i alla projekt, så som det kanske gör i strategis-
ka dokument och dylikt där man vill förankra betydelsen av 

det här innehållet. Men vi arbetar utifrån det tankesättet.
Landskapsarkitekter, Mälark

c/o Citys roll
c/o City, som representerades av Miljöförvaltningen, 
U&We och Albaeco, hade som ansvar att hjälpa 
Stockholmshem och landskapsarkitekterna att arbeta med 
ekosystemtjänster i upprustningsförslaget. Deras roll var 
att underlätta kommunikation av ekosystemtjänster både 
internt på Stockholmshem och externt mellan Stockholms-
hem och boende. 

Vad gäller intern kommunikation tycker Miljökonsulterna 
att det funnits ett bristande engagemang på Stockholms-
hem vid framtagningen av upprustningsförslaget. De hade 
gärna sett en vilja till mer innovativa lösningar för ekosys-
temtjänster i kvarteren i Björkhagen.

Det hade varit intressant om man hade gått igenom hur 
man skulle kunna förbättra ytterligare i befintliga områden, 
men dit kom vi inte. [...] Vi kände att viljan inte fanns där 

faktiskt [från Stockholmshem].
Miljökonsulter, U&We

Å andra sidan tillkom aldrig några förslag för innovativa 
gröna lösningar från c/o City. Det fanns alltså en vilja från 
både c/o City och Stockholmshem att få fram fler eko-
systemtjänster men ingen av parterna agerade utifrån den 
vilja som fanns.

Omkringliggande aktörers roller
Under flera av intervjuerna kom samtalet in på vikten av att 
ha ett perspektiv som sträcker sig över större ytor än den 
som studeras, vilket i detta fall är kvarteren i Björkhagen. 
Stockholmshem äger kvartersmarken och den intilliggande 
marken är allmän platsmark och sköts av Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning. För att få ett perspektiv över mark-
gränser undersökte jag om stadsdelsförvaltningen arbetar 
med ekosystemtjänster och om det finns något intresse för 
samarbete över gränserna. En parkingenjör på Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning som har hand om den omkring- 
liggande allmänna marken intervjuades. Enligt park- 
ingenjören sker idag inget arbete med ekosystemtjänster 
på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och att samarbetet 
med Stockholmshem är svagt. Däremot tror park- 
ingenjören att det finns intresse både för ekosystemtjän-
ster och för mer samarbete över markgränser.

Parkförvaltare har lite dåligt med kunskap [om ekosystem-
tjänster]. Flertalet vet nog inte vad det är. Men det finns 

nog intresse av att lära sig mer.
Parkingenjör, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Även projektledaren på Stockholmshem är positiv till mer 
samarbete med stadsdelsförvaltningen, men ser också 
svårigheter.

Dialog är bra. Men vi har ju olika budgetar. Jag har försökt 
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att få nån slags samsyn, till exempel med snöröjning. Men 
de gör andra upphandlingar än Stockholmshem. 

Projektledare, Stockholmshem

Anledningen till att lite samarbete sker är enligt park-
ingenjören att det är svårt att kommunicera förvaltning och 
dylikt. Dessutom har olika organisationer olika budgetar 
och olika utgångspunkter.

Vi har försökt att samarbeta. Byta ytor. Men det går inte så 
bra. Informationen gick inte fram.

Parkingenjör, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Enligt miljökonsulterna på U&We skulle troligtvis mer 
samarbete underlätta arbeten med ekosystemtjänster. För 
kvarteren i Björkhagen skulle åtgärder kunna göras utanför 
Stockholmshems mark. Ett exempel är bullerdämpande 
åtgärder från den intilliggande tunnelbanan. Med en grön 
bullervägg skulle ljud från tunnelbanan kunna dämpas 
vilket skulle höja trivseln i kvarteren. Ett annat exempel 
är hantering av dagvatten. Naturlig dagvattenhantering 
i omkringliggande områden skulle troligtvis nyttja även 
Björkhagenkvarteren.

Staden skulle kunna engagera sig också och ha en grön 
bullervägg mot tunnelbanan som rejält skulle lyfta kvalitén 

i boendeområdet.
Miljökonsulter, U&We

En annan anledning till att arbeta över markgränser är att 
hitta förhandlingslösningar som bättre avväger kostnader 
och intäkter från gröna lösningar. Enligt miljökonsulterna 
finns idag problemet att de som bekostar lösningar inte 
alltid är de som tar del av vinsten, vilket projektledaren på 
Stockholmshem håller med om.

Där skulle man kunna hitta lite såna förhandlingslösningar 
med den som får intäkten. Man får se till att det inte bara 

är en som tar kostnaden.
Miljökonsulter, U&We

Om Stockholmshem sätter ut en bikupa till exempel, då 
kanske stadsdelsförvaltningen skulle vara med och betala.

Projektledare, Stockholmshem

Samtidigt hävdar parkingenjören att det mesta hänger på 
ekonomin. De kan inte göra mycket “extra” för utemiljön 
eftersom det inte finns någon ekonomi till det.

Det är viktigt att arbeta med grönytor. Men det saknas ju 
pengar.

Parkingenjör, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Miljökonsulterna talar vidare om att det skulle behövas 

strategier för gröna lösningar som innefattade hela stads-
delar.

Man skulle vilja ha en strategi för hela stadsdelen och 
sätta det i ett sammanhang.

Miljökonsulter, U&We
Förvaltningens och boendes roll
Jag frågade aktörerna om hur de ser på förvaltnings-
perspektivet, det vill säga skötsel av ekosystemtjänster i 
kvarteren efter upprustningen. Alla respondenter tycker att 
förvaltningsperspektivet är viktigt och påverkar kvarterens 
utformning på lång sikt.

Anläggningen är ju dynamisk, den förändras hela tiden 
över tid. Där förvaltningsskedet tar vid, det fortsätter ju att 

påverka hur gården utvecklas.
Landskapsarkitekter, Mälark

När det gäller förvaltning av utemiljön i kvarteren är alla 
respondenter på Stockholmshem ense om att vissa prob-
lem finns. De berättar att under senare år har organisa-
tionen för förvaltning på Stockholmshem förändrats. 
Tidigare fanns en särskild parkavdelning på Stockholms-
hem med parkförvaltare. År 2013 upplöstes parkavdel-
ningen och istället blev kundförvaltare på respektive 
förvaltningsområde ansvariga för utemiljön. Enligt respon-
denterna från Stockholmshem har kundförvaltarna inte lika 
god kunskap om utemiljön som parkförvaltarna hade.

Våra kundförvaltare är ansvariga för utemiljön. Tidigare 
hade vi parkförvaltare som kunde de här frågorna. Man 
kunde ha en dialog. Kundförvaltaren har inte utbildning 

kring gröna frågor.
Hållbarhetsstrateg, Stockholmshem

Från att gått från fyra stycken parkförvaltare till att 27 
kundförvaltare som inte kan nånting. Såhär har det sakta 
men säkert gått. Det är bara att beklaga för Stockholms-

hems del.
Projektledare, Stockholmshem

Landskapsarkitekterna konstaterar att skötselinsatserna 
är lägre idag än vad de varit tidigare, vilket påverkar deras 
arbete. Exempelvis måste de ibland skapa utformnings-
förslag som är enklare att sköta. Förvaltarna har ett stort 
ansvar för kvarterens gröna ytor, menar landskaps- 
arkitekterna. Det är ju till förvaltningen som kvarters- 
upprustningen överlämnas när den är klar. 

När det här området [Björkhagen] planerades så fanns det 
ju många trädgårdsmästare som jobbade och skötte det, 
sen har ju förvaltningsinsatserna minskat till ett minimum. 
Då tar ju vegetationen över. Så vi måste anpassa det vi 

föreslår till att det kräver lägre skötselinsatser.
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Landskapsarkitekter, Mälark

Landskapsarkitekterna menar vidare att ett problem är 
att det finns en kunskapsbrist hos förvaltningspersonalen 
såväl som hos beställarna på Stockholmshem. De anser 
att högre kunskapskrav bör ställas.

Detta är absolut ett problem. Både att de ansvariga bestäl-
larna på Stockholmshem inte har egen kunskap om vad 
de kan förvänta sig av hur gårdarna ska skötas. De har 
inte kravbilden klar för sig. Det går ju bra att ha extern 

personal som gör det, men då ska man veta att de gör det 
på rätt sätt.

Landskapsarkitekter, Mälark

Det är viktigt att det är kravspecificerat hur olika ytor ska 
skötas och att det följs upp. Det kräver även kunnig 

personal i förvaltningsskedet.
Landskapsarkitekter, Mälark

Jag frågade alla aktörer om vad de tycker om brukaravtal, 
det vill säga att boende ansvarar för delar av utemiljön, 
exempelvis en rabatt eller en odlingslåda. Alla respon-
denter ställer sig positivt till engagemang och delaktighet. 
Däremot tycker både projektledaren och landskaps- 
arkitekterna att det krävs tid och kunskap. Dessutom, 
menar projektledaren, finns det en risk att skötseln för-
svinner så fort engagerade boende försvinner. Då måste 
det finnas någon annan som kan ta vid.   

Det ska sopas, det ska städas. Vem fasen har tid med det? 
Projektledare, Stockholmshem

Det låter ju väldigt tjusigt med brukaravtal. Man ska ju 
försöka få tag på “eldsjälarna”. Men när eldsjälarna tröttnar 
eller flyttar så faller ju allt. Det kräver ett merjobb, mer än 

man tror.
Projektledare, Stockholmshem

När det gäller odling är projektledaren mer positiv till 
brukaravtal.

Att sköta en utemiljö är ganska komplext. Då måste man 
veta vad det är man håller på med. Annars är det ju bort-
kastat, om man inte vet hur man ska sköta det. […] Med 
odling är det enklare. Där finns det i regel intresserade 
människor. Odling i sig är inga komplicerade saker. Då 

kan man smälla upp pallkragar, så att det kommer igång.
Projektledare, Stockholmshem

Verksamhetsutvecklaren tyckte att det borde finnas enklare 
sätt för boende att hjälpa till med skötsel av kvarteren. Hon  
anser att brukaravtal är ett föråldrat system.

Brukaravtal är ett stenålderssystem.
Verksamhetsutvecklare, Stockholmshem

Landskapsarkitekterna lyfter också fram möjligheterna att 
med enklare medel tillåta boende att sköta kvarteren.

På öppet hus berättade en boende att de hade fått lökar 
från föreningen att själva dela ut och plantera. Det mottogs 
väldigt bra. Kul för de boende att få vara med. Det kan ju 

alltså göras med mindre medel, det måste inte vara en hel 
plantering.

Landskapsarkitekter, Mälark

Vad gäller förvaltning tror miljökonsulterna att det finns 
särskild potential i bostadsföretag som både agerar 
byggherrar och förvaltare, vilket Stockholmshem gör. Då 
kan förvaltningen enklare följas upp eftersom byggherren 
“stannar kvar”.

Byggherrarna som också förvaltar är ju de som kan vara 
mest intresserade av naturbaserade lösningar. Och det 
skulle ju kunna vara Stockholmshem i allra högsta grad.

Miljökonsulter, U&We

Även projektledaren anser att det är lättare för Stock-
holmshem att förvalta än det är för privata byggherrar. 
Däremot ser han att mer komplicerad förvaltning är en 
belastning för Stockholmshem.

Vi är ju ett kommunalt bolag och kan kanske acceptera 
sånt här. Men privata bolag, bostadsrättsföreningar, hur 

ser de på detta? Hur ser de på dyrare skötsel?
Projektledare, Stockholmshem

När jag frågade några boende om delaktighet i skötseln av 
gårdarna, exempelvis odling eller skötsel av rabatter, fick 
jag blandade svar. Några skulle kunna tänka sig att bli mer 
engagerade i sina gårdar, medan andra är mer skeptiska. 
Nästan ingen av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att 
betala mer för sitt boende för att få tillgång till mer grönska 
eller odling. 

När jag pratade med boende var det ingen som kände 
till begreppet ekosystemtjänster. Däremot är grönska i 
närområdet viktigt för de flesta, främst för de estetiska 
värdenas skull. Flera boende tycker särskilt att det behövs 
mer blommor på gårdarna och om det fanns mer fruktträd 
och bärbuskar skulle de flesta av de tillfrågade plocka. 
De flesta ser också positivt på möjligheten till att plocka 
grönsaker och örter på gårdarna.

Exempel på citat från boende finns i bild 31.

FRÅN PILOTPROJEKT TILL PRAXIS
Slutligen frågade jag aktörerna hur de trodde att c/o Citys 
pilotprojekt skulle kunna tas vidare till framtida projekt. 
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Aktörerna är positiva till framtida arbete med eko- 
systemtjänster. Däremot återstår frågan om vem som i så 
fall skulle vara den utförande aktören för strategier och 
verktyg. 

I framtiden kommer det nog att bli en självklarhet [med 
ekosystemtjänster]. Det krävs att vi sätter det i ett system 

och får in det i vår standard. Nu är det fortfarande på 
pilotnivå hela tiden. Jag vill att man alltid ska tänka på 

grodorna.
Hållbarhetsstrateg, Stockholmshem

I Björkhagen bidrog c/o City med expertis om ekosystem-
tjänster, men i framtiden kommer experthjälp att behövas 
från annat håll.

Nu har vi ju haft resurserna från c/o City. I framtiden får vi 
ta in nån annan som kan.

Hållbarhetsstrateg, Stockholmshem

Enligt hållbarhetsstrategen finns alltså en vilja till att arbeta 
mer med dessa frågor i framtiden, men fortfarande finns 
inte tillräckligt med standardiserade metoder och 
arbetssätt.

Jag önskar att det fanns ett program som sa “det här ska 
man tänka på”. Hur kan vi tillföra, hur kan vi öka.

Hållbarhetsstrateg, Stockholmshem

Frågan är även vilka metoder och arbetssätt som 
behövs i framtiden. Enligt kommunikatören handlar 
mycket i slutändan om arkitekternas kunskaper och hur 
engagerade de är i dessa frågor. Hon menar att landska-
psarkitekterna redan verkade ha god kunskap om ekosys-
temtjänster och att det kanske skulle kunna räcka i vissa 
fall.

Det beror ju på hur landskapsarkitekterna jobbar med 
ekosystemtjänster från början. De verkar ju redan ha bra 

kunskap.
Kommunikatör, Albaeco

Flera av respondenterna anser att arbetet med ekosystem-
tjänster skulle underlättas i framtiden om det fanns fler krav 
gällande ekosystemtjänster för urban design i allmänhet 
och för kvartersmark i synnerhet. Miljökonsulterna pekar på 
trögheten som finns i många byggbolag och att krav skulle 
snabba på utvecklingen av arbetet med ekosystemtjänster.
Byggbolagen är ju väldigt konservativa och då gäller det 

att kommunerna sätter krav.
Miljökonsulter, U&We

Landskapsarkitekterna jämför sådana krav på ekosys-
temtjänster med program som finns för vissa särskilda 
boenden. Där finns styrning för hur exempelvis utemiljön 
ska se ut.

Det behövs större krav på gårdsmiljöer. Många beställare 
har till exempel program för vårdboenden, eftersom man 

vet att utemiljön har betydelse för sjuka och äldre. De 
kanske har lite mer specifika krav på innehåll och funktion-
er, såsom dofter och färger. Den styrningen är positiv och 
finns även för vissa bostadsföretag, men där är det inte tal 
om ekosystemtjänster, kanske mer om upplevelsevärden 

för de boende, samt utformning för förvaltnings-
perspektivet och materialval.
Landskapsarkitekter, Mälark

Projektledaren håller med om att mer krav behövs. Han 
jämför med kraven som finns på nyproduktion och att 
liknande krav skulle finnas vid kvartersupprustning.

I nyproduktionen har ju staden ställt krav. Här finns ju inga 
krav från staden.

Projektledare, Stockholmshem

Kommunikatören har däremot även ett kritiskt öga mot 
kravställning. Även om hon är positiv till fler politiska incita-
ment så anser hon att det allra viktigaste är att ett intresse 
och engagemang finns hos de involverade aktörerna.

Det räcker inte med en ny lag. Det måste finnas intresse 
också.

Kommunikatör, Albaeco

Illustration: Helena Ryhle
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Förut bodde en gubbe här som tog hand om hallonbuskarna längst 

husväggen. Han brukade säga till barnen att de skulle äta av hallonen. 

Det var jättemysigt! Men nu tror jag att han har flyttat eller så.

Kvinna 39 år, Skydraget

När jag flyttade in 1950 fanns det rosbuskar utanför mitt hus, det 
tyckte jag mycket om. Så rosbuskar skulle de kunna plantera igen. 

Man 89 år, Skyfallet

Jag tycker att det vore trevligt om det fanns blom-

mor under hela säsongen, alltså både på våren 

och på sommaren. Nu finns några blommor men 

de försvinner ganska fort. Jag skulle vilja ha ett 

omlopp av olika sorters blommor.

Kvinna 63 år, Skyfallet

Det är inte viktigt [med grönska] men det blir roligare 

skulle jag säga. Det är viktigt att ha grönområden nära, 

men kanske inte lika viktigt precis intill huset. Jag skulle 

uppskatta blommor för kulörens skull. 

Man 22 år, Skydraget

Bild 31: Citat från boende i de två kvarteren.  
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Bild 32, 33 och 34: Foton på de två kvarteren och intilliggande lekpark, 50-tal. 
Källa: Ahlborn (2008). 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I detta kapitel diskuteras analysen och slutsatser dras. Genom att dra slutsatser om verk-
tygen, andra påverkanfaktorer och ge utvecklingsförslag besvaras studiens tre forsknings-
frågor. Slutligen diskuteras studiens begränsningar och förslag på framtida studier.

PROJEKTET I BJÖRKHAGEN
Det finns flera aspekter som varit annorlunda i projektet i 
Björkhagen jämfört med ett vanligt upprustningsprojekt. 
c/o Citys medverkan bidrog till att belysa och intro- 
ducera begreppet ekosystemtjänster till Stockholmshem 
och boende samt pröva nya verktyg. Detta skapade en 
annorlunda planeringsprocess för framtagningen av 
upprustningsförslag till kvarteren i Björkhagen.

Begreppet ekosystemtjänster
Med hjälp av c/o City uppmärksammades begreppet 
ekosystemtjänster i upprustningsprojektet i Björkhagen-
kvarteren. Bara vetskapen om att pilotprojektet skulle 
uppmärksamma ekosystemtjänster kan ha medfört att 
Stockholmshem och landskapsarkitekterna lade mer fokus 
på detta, med eller utan verktyg och c/o Citys expertis. 
Med andra ord, bara faktumet att upprustningen varit ett 
pilotprojekt till c/o City påverkade troligtvis både mängden 
och uppfattningen om ekosystemtjänster i förslaget. 

Att c/o City involverats i Stockholmshems upprustning-
sprojekt pekar på att det finns en vilja hos Stockholms-
hem att lära sig och arbeta mer med ekosystemtjänster i 
kvartersupprustning. Bara genom ett sådant initiativ  kan 
aktörerna på Stockholmshem ha fått upp ögonen för arbe-
tet med ekosystemtjänster. 

Under intervjuerna visade det sig däremot att det fanns 
en splittrad inställning till att arbeta med ekosystemtjän-
ster. Hållbarhetsstrategen och verksamhetsutvecklaren var 
måna om att driva arbetet framåt, medan projektledaren 
och landskapsarkitekterna inte var lika drivande i dessa 
frågor, även om de var positiva till arbetet. 

Möjligtvis såg de oengagerade aktörerna bristande 
potential i att använda begreppet ekosystemtjänster. Detta 
kan bero på övertygelsen att arbete med sådana frågor 
redan har pågått länge (men i en annan form), eller att det 
finns andra arbetssätt som på ett bättre sätt gynnar miljö- 
och hållbarhetsfrågor i urban design. Däremot ansåg  
engagerade aktörer att oengagemang kan bero på okun-
skap.

Verktygen
Fallstudien visar att två av tre verktyg påverkade mäng-
den ekosystemtjänster i upprustningsförslaget, nämligen 
boendedialogen och grönytefaktorn. Det tredje verktyget, 
nyttoberäkningar, introducerades för sent i processen för 
att påverka förslaget. Däremot kan nyttoberäkningarna ha 
påverkat i senare skeden av projektet.

Det är svårt att avgöra hur mycket verktygen påverkade 
upprustningsförslaget och vilka ekosystemtjänster som 
kom med tack vare dem. Ur boendedialogen uppmärk-
sammades flera ekosystemtjänster men dessa skulle ha 
kunnat tillkomma i upprustningsförslaget även utan dialog. 
Detsamma gäller för beräkning av grönytefaktorn. Även 
om värdena förbättrades för grönytefaktorn vid den andra 
beräkningen så är det tveksamt om verktyget påverkade 
landskapsarkitekternas val i upprustningsförslaget. Med 
andra ord, även utan boendedialog och grönytefaktor hade 
upprustningsförslaget kunnat få ett liknande utfall. 

De tre verktygen kan däremot ha påverkat på andra 
sätt än själva utformningen av upprustningsförslaget. 
Boendedialogen kunde verka i ett pedagogiskt och 
kommunikativt syfte samt frambringa de ekosystemtjän-
ster som boende värderade. Grönytefaktorn gav en mer 
kvantitativ bild av ekosystemtjänster och kunde hjälpa 
landskapsarkitekterna att se värden som kanske annars 
gått dem förbi. På så sätt kunde även verktygen komplet-
tera varandra.

Boendedialog
Vid jämförelse av boendes synpunkter under dialogen 
och det slutgiltiga upprustningsförslaget kan flera likheter 
skönjas. Exempelvis innehåller upprustningsförslaget 
fjärilsbuskar, odling, vackra blommor och upprustning 
av pergolor, vilka även var önskemål från boende under 
dialogen. Att boendes synpunkter stämmer överens med 
upprustningsförslaget stärker min observation att boende 
verkade vara nöjda med förslaget vid det andra dialogtill-
fället. Förslagen från dialogen tillför mestadels kulturella 
tjänster. Däremot förekommer försörjande tjänster (odling) 

Illustration: Helena Ryhle
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och reglerande tjänster (förbättrat lokalklimat och polliner-
ing från blommor). 

Hållbarhetsstrategen på Stockholmshem menade att 
boende mest ser estetiska värden i grönska, vilket kan 
bekräftas i Björkhagenprojektet. Däremot trodde hållbar-
hetsstrategen att dialog kan hjälpa till att påvisa värden 
som annars är svårare att identifiera, såsom reglerande 
tjänster. Efter mina observerationer vid dialogtillfällena i 
Björkhagen kan det bekräftas att boende fick mer kun-
skap om olika värden från naturen under tillfällena. Några 
boende som i början var skeptiska till nyttan hos ekosys-
temtjänster ändrade uppfattning efter att ha fått större 
förståelse för begreppet.

Förståelse skapades särskilt när begreppet sattes i 
relation till boendes egen nytta. Då kunde konkret utform-
ning och händelser sättas i ett perspektiv, såsom fågel-
badet som en äldre kvinna berättade om. Tack vare att 
boende berättade om egna erfarenheter kring natur och 
grönska kunde landskapsarkitekterna få med det i upprust-
ningsförslaget. 

För att få fram fler tjänster skulle kommit med i upprust-
ningsförslaget från boendedialogen hade boende troligtvis 
behövt mer kunskap om ekosystemtjänster innan dialog-
tillfället. Dessutom hade en ännu grundligare genomgång 
av olika tjänster kunnat göras under dialogen för att få fram 
fler tjänster. Emellertid skulle boendedialogen kunna syfta 
till att främst fånga kulturella ekosystemtjänster, medan 
andra verktyg kan komplettera med de andra tjänsterna. 

Landskapsarkitekterna tyckte att fokus på eko- 
systemtjänster inte får överta andra prioriteringar i dia-
logen. De syftade troligtvis på att den största vikten under 
en boendedialog ska ligga på att ge boende möjlighet att 
påverka förslaget. Om för stort fokus ligger på information 
om ekosystemtjänster kanske boendes delaktighet i andra 
frågor försummas. 

Att ge boende möjlighet att påverka förslaget och 
samtidigt fokusera på ekosystemtjänster kan å andra sidan 
vara givande för alla parter. Detta eftersom kunskapen om 
ekosystemtjänster kan påverka boendes åsikter, som i sin 
tur kan påverka upprustningsförslaget. Dessutom, även 
utan kunskap om begreppet, så innehöll boendes förslag 
och synpunkter flera ekosystemtjänster. Genom att upp-
märksamma dessa kunde landskapsarkitekterna påverka 
förslaget ur ett ekosystemtjänstperspektiv.

Om mer dialog skett mellan landskapsarkitekterna 
och c/o City innan dialogtillfällena, vilket kommunikatören 
nämnde, hade alla parter kunnat få en klarare bild av 
boendedialogens syfte.

Grönytefaktor
Den första beräkningen av grönytefaktorn som gjordes av 
Miljöförvaltningen gav en hög faktor men låga andelar i 
balansräkningen. Detta betyder att den befintliga marken i 
kvarteren har många ekosystemtjänster men att balansen 

mellan olika kvaliteter är dålig. 
Den första beräkningen visade vilka ekosystemtjänster 

som borde prioriteras i kvarteren och kunde användas som 
underlag för landskapsarkitekternas utformande av up-
prustningsförslaget. Frågan är dock hur mycket den första 
beräkningen påverkade utformningen av upprustnings-
förslaget. Under intervjun med landskapsarkitekterna fram-
kom att de delvis tvivlade på verktyget. Landskapsarkitek-
terna tyckte att grönytefaktorn är lättare att tillämpa på 
nyproducerade områden eftersom de är mer anpassade till 
verktygets beräkningsfaktorer än vad befintlig bebyggelse 
är. De menade att ytorna i Björkhagenkvarteren är så pass 
unika att flera faktorer i grönytefaktorn inte är möjliga att 
applicera där. På så vid ger beräkningsfaktorerna orättvisa 
värden. 

Dessutom fanns meningsskiljaktigheter mellan 
landskapsarkitekterna och Miljöförvaltningen vad gäller 
tolkning i beräkningarna. En stor skillnad var benämningen 
”bevarad naturmark” som är en av faktorerna i beräkn-
ingsmallen (se bilaga 1). Miljöförvaltningen tolkade att alla 
befintliga planteringsytor i kvarteren var av sorten bevarad 
naturmark, medan landskapsarkitekterna endast ansåg 
att ytor med naturmarkskaraktär motsvarade denna sort. 
Dessa olika tolkningar medförde att de två beräkningarna 
inte blev jämförbara. 

Grönytefaktorn kan däremot användas för andra syften 
än själva resultaten från beräkningarna. Med hjälp av 
beräkningarna kan verktyget användas till att påvisa och 
uppmärksamma ekosystemtjänster på den undersökta 
ytan. I så fall är grönytefaktorn snarare en vägledning för 
arbetet med ekosystemtjänster än en jämförande siffra. 

Om detta vore syftet kan det å andra sidan ifrågasättas 
varför siffror behövs överhuvudtaget. Detta var något som 
landskapsarkitekterna kritiserade. Troligtvis hade syftet 
med grönytefaktorn behövt tydliggöras i början av projektet 
för att få fram ett gott resultat. Dessutom hade landska-
psarkitekterna och Miljöförvaltningen behövt diskutera 
tolkning av ytor i beräkningsmallen.

Nyttoberäkningar
Ekonomiska nyttoberäkningar tillkom för sent i processen 
för att kunna användas i denna studie. Syftet med nyt-
toberäkningarna var att pedagogiskt förklara den ekonom-
iska nyttan med att investera i gröna lösningar, vilket skulle 
kunna påverka beslut om budgetering för upprustningen 
av kvarteren. 

Om nyttoberäkningar hade gjorts på den befintliga 
kvartersmarken hade verktyget kunnat påverka mängden 
ekosystemtjänster i upprustningsförslaget och varit en del 
av denna studies resultat. Om så vore fallet hade projek-
tansvariga kunnat få en tidig bild av hur ekosystemtjänster 
skulle kunna ge ekonomiska vinster. Beräkningarna hade 
alltså kunnat skapa fler incitament för gröna lösningar i 
upprustningsförslaget. 
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Projektledaren konstaterade under intervjun att i och 
med arbete med ekosystemtjänster “tillkommer flera 
miljoner kronor”. Om en nyttoberäkning kunnat påvisa 
ekosystemtjänsters ekonomiska fördelar redan tidigt i 
processen hade kanske projektledaren blivit mer positiv till 
de kostnader som tillkommer i dagsläget. 

Miljökonsulterna hävdade att det inte fanns tillräckligt 
med engagemang från Stockholmshem att tidigt utföra 
nyttoberäkningar, vilket kan ha varit anledningen till att 
beräkningarna istället gjordes i ett senare skede. En 
annan anledning kan ha varit en bristande dialog mellan 
Stockholmshem och miljökonsulterna som medförde att 
verktyget kom in så sent i processen.

Från intervjuerna framkom att aktörerna på Stock-
holmshem var positiva till ekonomisk värdering av ekosys-
temtjänster eftersom en sådan skulle kunna skapa incita-
ment för företaget att satsa på gröna lösningar. Troligtvis 
finns alltså potential till vidare utveckling av verktyget för 
framtida projekt.

Det framkom även ur intervjuerna att aktörerna hade 
olika bild av för vem nyttoberäkningen skulle göras. 
Respondenterna på Stockholmshem tyckte att verktyget 
skulle vara användbart för att påvisa företagets möjliga 
ekonomiska vinster från gröna lösningar. Miljökonsulterna 
hade snarare ett boendeperspektiv när de talade om 
ekonomisk nytta. De ansåg att själva pengapriset inte är 
det viktiga, utan snarare vad som skulle kunna utkomma i 
det långa loppet, såsom hälsoförbättringar. 

Här finns en avgörande fråga om beräkningarnas syfte. 
Frågan är om syftet är att hjälpa Stockholmshem i deras 
budgetering eller att påvisa för boende att de kan tjäna 
på gröna lösningar. Givetvis kan samma syfte gälla för 
båda parter, det vill säga att Stockholmshem kan tjäna på 
boendes nytta och därmed sin egen. Däremot måste i så 
fall en förståelse finnas från Stockholmshem att ekonomisk 
nytta är möjlig att vinna i ett längre tidsperspektiv.

Att projektledaren tyckte att verktygen för ekosystem-
tjänster var ekonomiskt kostsamma handlar också om  
tidsperspektiv. Det skulle behövas en större förståelse för 
att något som kostar pengar idag kanske lönar sig i fram-
tiden, både för företag och boende.

Processen
Ur analysen framkom att det fanns en splittrad uppfattning 
om ansvar och förväntningar om ekosystemtjänster hos 
aktörerna i Björkhagen. Det fanns alltså brister gällande 
rollfördelning, kommunikation och samverkan i processen.

Eftersom landskapsarkitekterna ansvarade för att ta 
fram ett upprustningsförslag så fick de även ett stort ans-
var i arbetet med ekosystemtjänster. Detta trots att de inte 
var den mest drivande aktören i arbetet.

De som var mest engagerade från Stockholmshem  
under intervjuerna vad gäller arbete med ekosystemtjän-
ster var hållbarhetsstrategen och verksamhetsutvecklaren. 

De hade däremot en låg delaktighet i utförandet av verk-
tygen. Här åskådliggörs ett problem gällande arbetsroller 
och utförande. De som var mest engagerade i arbetet med 
ekosystemtjänster hade inte någon utförande roll, vilket 
ledde till att de inte blev lika delaktiga i processen. Detta 
bero på segmenterade arbetsroller i organisationen.  
Aktörer som inte arbetar med ”hållbarhetsfrågor” ser inte 
som deras uppgift att ta sig an arbetet med ekosystem-
tjänster. Samtidigt är det dessa som blir de verkställande 
aktörerna.

Däremot hade kanske hållbarhetsstrategen och verk-
samhetsutvecklaren kunnat vara mer delaktiga i processen. 
De hade kunnat bistå med expertis i dessa frågor tillsam-
mans med c/o City.

c/o City var den drivande aktören för arbetet med 
ekosystemtjänster i Björkhagen. De bistod med de tre 
verktygen och expertis gällande ekosystemtjänster. Däre-
mot hade ett större driv kunnat finnas även från dem. De 
hade kunnat ge fler förslag, kunskap och inspiration till mer 
innovativa lösningar för mer ekosystemtjänster i kvarteren. 
Sådana förslag hade exempelvis kunnat komma från  
nyttoberäkningarna genom att tillskriva ekonomiska värden 
för gröna innovativa lösningar. Å andra sidan fanns enligt 
miljökonsulterna inget intresse från Stockholmshem för 
sådana lösningar.

Respondenterna tyckte att ledningen på Stockholms-
hem har ett stort ansvar eftersom de fattar avgörande 
beslut vad gäller upprustningen i Björkhagen. Beslut om 
upprustningsförslaget omfattar inte denna studie och 
därför kan inga slutsatser dras om detta. Ändå fick jag 
intrycket av att ledningens betydelse påverkade inställ-
ningen till att arbeta med ekosystemtjänster i framtag-
ningen av upprustningsförslaget. Det verkade som att 
det i vissa fall kunde kännas betydelselöst att arbeta med 
gröna lösningar då de ändå troligtvis skulle uteslutas vid 
beslutsfattandet.

För att undvika en sådan inställning vid framtag- 
ningen av upprustningsförslaget skulle mer samarbete 
med ledningen redan i stadiet för framtagningen av försla-
get kunna gynna processen. Då skulle beslutsfattare kunna 
få en större förståelse till varför vissa förslag tagits fram. 
Med andra ord, om ledningen hade varit involverad i  
arbetet med ekosystemtjänster i ett tidigt skede hade  
kanske fler tjänster tillkommit i upprustningsförslaget.

Något som framkom under flera intervjuer var att 
förvaltning av utemiljön var bristande på Stockholmshem. 
Flera hävdade att gröna lösningar ibland förvaltas på fel 
sätt eftersom personalen har dålig kunskap om hur de 
ska skötas. Av denna anledning tillkännagav landskap-
sarkitekterna att de ibland måste anpassa sin utformning 
till enklare skötsel, vilket kan påverka mängden ekosystem-
tjänster i området. En anledning till brister i förvaltnings-
skedet kan vara att det “glöms bort” eftersom det är det 
sista steget i projektet.
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Det verkar alltså finnas ett behov av att uppfölja förvalt-
ningen på Stockholmshem. Däremot, vilket miljö- 
konsulterna nämnde, sköter Stockholmshem både projek-
tering och förvaltning, vilket borde underlätta förvaltandet 
av ekosystemtjänster. Liksom ledningen kanske även 
förvaltare borde involveras i ett tidigt skede i projektet. 
Då skulle också förväntningar kunna tydliggöras från varje 
part.

Även boende skulle kunna involveras i större utsträckn-
ing. Från intervjuer med boende framkom att flera boende 
var positiva till skötsel av utemiljön.

I fallstudien undersöktes även om intresse fanns för 
Stockholmshem att samarbeta med Skarpnäcks stads-
delsförvaltning som är ansvariga för omkringliggande 
områden. Detta eftersom ekosystemtjänsterna sträcker sig 
över de kvartersgränser som studerats. Både Stockholms-
hem och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning var positiva till 
mer samarbete över markgränserna. Ett samarbete hade 
troligtvis gynnat ekosystemtjänster i kvarteren och i  
områden runtomkring. 

Miljökonsulterna ansåg att det fanns flera åtgärder 
för ekosystemtjänster som hade kunnat göras utanför 
kvartersmarken men som ändå gynnat kvarteren. Exem-
pelvis hade en grön bullerlösning kunnat föreslås längs 
tunnelbanespåret intill kvarteren. Enligt miljökonsulterna 
hade en sådan lösning ökat kvaliteten för boende. Om 

gemensamma lösningar mellan kvartersmark och allmän 
mark hade gjorts hade troligtvis fler ekosystemtjänster 
kunnat uppstå. 

Miljökonsulterna nämnde även ekonomiska fördelar 
med ett bredare perspektiv. Ett problem idag är att aktörer 
som står för kostnader av gröna lösningar inte alltid får ta 
del av vinsten. Om aktörer över olika markytor hade haft 
en gemensam ekonomisk plan skulle fler gröna lösningar 
kunna genomföras.

Från pilotprojekt till praxis
I framtida projekt för kvartersupprustning kommer c/o City 
inte att vara med. För att få med ekosystemtjänster måste 
alltså Stockholmshem eller motsvarande markägare kunna 
använda verktyg och metoder för ekosystemtjänter på 
egen hand. 

Respondenterna var i huvudsak nöjda med projektet i 
Björkhagen och c/o Citys medverkan. De var positiva till 
fortsatt arbete med ekosystemtjänster. Däremot finns  
ingen tydlig strategi för vem som skulle utföra dessa 
verktyg i framtida projekt. För boendedialogen och nytto-
beräkningarna finns heller inga tydliga mallar att utgå från.

Flera respondenter tyckte att det behövs mer lagstift-
ning och krav för ekosystemtjänster i kvartersmiljö för att 
det ska kunna bli praxis att arbeta med detta. Idag finns 
ingen tydlig lagstiftning för ekosystemtjänster. Miljö- 
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konsulterna tyckte att krav på ekosystemtjänster skulle 
kunna jämföras vid krav som finns för vissa markanvisn-
ingstävlingar. I en markanvisningstävling kan krav ställas 
på att ekosystemtjänster ska prioriteras i förslagen. En 
liknande uppfattning hade landskapsarkitekterna, som jäm-
förde krav för ekosystemtjänster med program för exem-
pelvis vårdboenden som ställer särskilda krav på utemiljön 
av hälsomässiga skäl.

Men fler krav beöver inte vara en avgörande faktor. 
Kommunikatören menade att även om tydligare krav ställs 
så behövs fortfarande ett intresse och engagemang från 
alla parter. Politiska krav skulle kunna driva arbetet med 
ekosystemtjänster i kvartersmiljö framåt men oavsett krav 
behövs en vilja till att arbeta med dessa frågor.

EKOSYSTEMTJÄNSTER I KVARTERSUPPRUSTNING
Genom fallstudien i Björkhagen kan några lärdomar dras 
om ekosystemtjänster i kvartersupprustning generellt.

Ur analysen framkom att det i Björkhagen fanns brister 
gällande rollfördelning, förväntningar, kommunikation och 
samverkan. Alltså visar fallstudien att bättre strategier, 
metoder och arbetssätt skulle behövas för att i större 
utsträckning implementera ekosystemtjänster i kvarters-
upprustning.

I fallstudien visade det sig att respondenterna hade 
olika inställning till att arbeta med begreppet ekosystem-
tjänster. Det kan finnas flera orsaker till detta, såsom okun-
skap eller att begreppet är trassligt att arbete med, som 
miljökonsulterna konstaterade. Några aktörer såg även 
svårigheten i att “sätta en siffra” på naturen. Även i kapitel 
4 beskrives sådana invändningar mot begreppet. Enligt 
Scröter m.fl. (2014) finns kritik om att ekosystemtjänster 
främjar ekonomisk produktion av naturen som bidrar till 
kommersialisering och omöjligt kan fånga en förstående 
bild av naturens sociala värden. Användning av begreppet 
kan alltså fortfarande förekomma kontroversiellt.

I kapitel 4 hittas däremot flera fördelar till att arbeta 
med ekosystemtjänster. Exempelvis kan det skapa ett ge-
mensamt språk mellan olika dicipliner och öka förståelsen 
för ekosystemens värden (Brandon och Lombardi, 2005). 
Därför är det viktigt att vid arbete med ekosystemtjänster 
säkerställa att alla medverkande aktörer har kunskap om 
begreppet, så att de utefter den kan dra egna slutsatser 
om det är ett användbart begrepp eller ej. 

Vad gäller verktygen framkom ur analys och diskussion 
att deras funktioner ifrågasattes av flera aktörer. Det var 
även ibland oklart vem som ansvarade för att utföra dem. 

För verktyget grönytefaktor finns en tydlig mall att utgå 
från när beräkningar görs. I kapitel 4 beskrevs projektet 
för Södra Värtan. Även där tyckte medverkande aktörer att 
brister fanns vid beräkning av grönytefaktorn. 

Landskapsarkitekterna tyckte även att grönytefaktorn 
lämpar sig bättre vid exploatering. Då städer idag växer 
och förtätas i hög hastighet bör givetvis verktyg för eko-

systemtjänster användas vid nyproduktion. Däremot utgörs 
den största delen av staden av redan befintlig bebyggelse. 
Därför är det nödvändigt att kunna använda verktyg för 
ekosystemtjänster även vid upprustning av bebyggelse. 
Det är alltså av stor vikt att verktygen kan anpassas till att 
användas vid nyproduktion såväl som befintlig bebyggelse.

Boendedialogen kritiserades inte lika mycket som 
grönytefaktorn i Björkhagen. Detta verktyg verkar alltså 
vara fördelaktigt att använda vid kvartersupprusning. För 
befintlig bebyggelse finns det ju även många boende 
som har bott i området en längre tid och kan bidra med 
kunskap om området.

Däremot skulle boendedialogen kunna bli mer stand-
ardiserad. För boendedialog finns idag ingen mall för hur 
verktyget ska utföras och av vem. Utifrån fallstudien var det 
oklart vem verktyget skulle användas av då c/o City inte är 
med. Därför skulle verktyget behöva paketeras så att de 
kan användas i framtida kvartersupprustning.

Det bör också tydliggöras för vilket syfte boende-
dialogen används. I kapitel 4 beskrevs ett exempel från 
Nationalstadsparken. Där fokuserade dialogarbetet för 
ekosystemtjänster på naturpedagogik och kommunika-
tion, vilket skulle kunna vara ett syfte. Om mer kvantitativa 
uttryck för ekosystemtjänster önskas behöver då dialogen 
kompletteras med andra verktyg. 

Något annat som skulle kunna förbättra arbetet med 
ekosystemtjänster vid kvartersupprustning är dialog mellan 
involverade aktörer. I Björkhagen visade det sig finnas en 
bristande dialog, både inom Stockholmshems organisation 
och mellan dem och c/o City. Om dialog hade påbörjats 
tidigt i processen hade fler ekosystemtjänster kunnat 
komma med i förslaget och ansvarsfördelningen hade  
kunnat delas upp på ett lämpligare och mer rättvist sätt. 

I kapitel 4 beskrevs Riksbyggens verktyg för eko-
systemtjänster. Där har hållbarhetsstrategen en tidig dialog 
med projektledare för att tydliggöra vilka ekosystem- 
tjänster som ska tas i anspråk i projektet. En sådan strategi 
skulle Stockholmshem och andra byggherrar kunna lära 
av. Med hjälp av dialogen får aktörerna möjlighet att lyfta 
blicken från egna arbetsroller och ansvarsfördelningen blir 
tydligare. Dessutom skulle fler innovativa lösningar kunna 
framkomma då. 

Utifrån fallstudien behöver förvaltningsperspektivet 
ett större fokus i arbete med ekosystemtjänster vid 
kvartersupprustning. Förvaltningsperspektivets betydelse 
beskrevs även i kapitel 4. Enligt Tzoulas m.fl. (2007) har vi 
människor ett ansvar att sköta gröna ytor och ekosystem i 
staden eftersom det är vi som ofta har format dem. För att 
arkitekter och byggherrar ska vilja och våga satsa på gröna 
lösningar krävs alltså att förvaltningspersonalen har kun-
skap om hur de ska tas om hand. Dessutom, om förvaltare 
är delaktiga i ett tidigt skede av planeringsprocessen av 
upprustningen kan det vara lättare att avgöra hur förval-
tarna ställer sig till mängden skötsel i slutändan.
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Även på Riksbyggen fanns problem vad gäller 
förvaltning. En anledning kan vara att förvaltningen är 
det sista steget i processen och därför glöms bort. Det 
verkar finnas ett behov av att uppfölja förvaltningen både 
på Stockholmshem och på Riksbyggen. Däremot, vilket 
även miljökonsulterna nämnde, sköter Stockholmshem 
såväl som Riksbyggen både projektering och förvaltning, 
vilket borde underlätta förvaltandet av ekosystemtjänster. I 
denna fallstudie fanns en positiv inställning till att bjuda in 
boende till skötsel av utemiljön i kvarteren, såsom odling 
och rabattskötsel. Flera aktörer ansåg att boendes möj-
ligheter till att påverka skötseln bör bli enklare. 

För att få fram fler ekosystemtjänster i förslaget hade 
en grundligare inventering kunnat göras i ett tidigt skede. 
Miljökonsulterna påpekade att flera innovativa lösningar, 
såsom bullerdämpning mot tunnelbanan, hade kunnat 
komma med i förslaget om en inventering hade gjorts 
tidigt. Att göra en djupare analys av platsens ekosystem 
skulle framförallt kunna stärka de stödjande ekosystem-
tjänsterna i området eftersom dessa är svåra att identifiera 
utan expertis i ekologi. Detta var även något som Natur-
vårdsverket (2015) menade var bristande i exemplet om 
Riksbyggens verktyg. Det vill säga att en för övergripande 
analys riskerar medföra att vissa aspekter av ekosystem-
tjänster går förlorade.

Även i kapitel 4 intygas att fokus ligger på kulturella 
och försörjande tjänster. Anledningen till att olika sorters 
tjänster inkluderas olika mycket beror enligt den allmänna 
teorin på en begränsad förståelse för vad för slags nyttor 
grönytor skapar. Reglerande ekosystemtjänster skapas av 
komplexa interaktioner i urbana social-ekologiska system 
och inte av enskilda ekosystem (Andersson m.fl., 2007), 
vilket gör dem svårare för boende att identifiera.

Ytterligare en aspekt är samarbete över markgränser. 
Att ha ett bredare perspektiv som involverar aktörer i 
omkringliggande områden kan gynna ekosystemtjänster 
och leda till en mer rättvis kostnadsfördelning. Att ha ett 
bredare tidsperspektiv vore också gynnsamt i och med 
klimatförändringar.
I kapitel 4 beskrevs skalans betydelse i arbetet med 
ekosystemtjänster. Beroende på vilken skala som studeras 
kan olika beslut fattas och det är viktigt att rätt skala tas i 
anspråk för det studerade området. I exemplen om Riks- 
byggen och Södra Värtan togs också det bredare per-
spektivet i anspråk. I Riksbyggens analys inkluderas ett 
större perspektiv där både lokal nivå och omgivningen 
inkluderas. Aktörer i projektet Södra Värtan föreslog 
samarbete med intilliggande områden för att inspireras till 
lösningar och idéer.

Flera aktörer i Björkhagen ansåg att fler krav behövs 
för ekosystemtjänster i kvartersupprustning. Hänvisat 
till kapitel 4 finns idag nationella och kommunala mål-
sättningar men dessa fokuserar inte på kvarters- och 
gårdsmiljöer. Därför föreslås en tydligare lagstiftning och 

kravställning på ekosystemtjänster i bostadskvarter. Där-
emot, oavsett lagar och krav, så är engagemang och vilja 
från samtliga aktörer det mest effektiva för utveckling.

Utvecklingsförslag
Samtliga förslag sammanfattas nedan:

• Tydliggör verktygens syfte och tillämpning
• Ha tidig intern dialog
• Gör grundlig inventering av möjliga/befintliga          

 ekosystemtjänster
• Involvera förvaltningsperspektivet
• Involvera boende
• Inbjud till ett bredare perspektiv och ha mer sam-  

 arbete över markgränser
• Ställ krav på ekosystemtjänster i bostadskvarter

UPPSATSENS BEGRÄNSNINGAR
Denna studie har baserats på intervjuer, observationer 
och litteraturstudier. Det finns flera fördelar med dessa 
metoder men även några nackdelar. Den största ut-
maningen under studiens gång har varit att ha ett objektivt 
öga till vad som hände och sades. Som nämndes i kapitel 
3 krävs att intervjuaren och observatören är transparent 
och reflekterande till vad den ser och hör. 

Resultaten i denna studie bygger till stor del på de 
deltagande aktörerna. Om dessa aktörer hade varit andra 
personer hade troligtvis resultaten blivit annorlunda. Efter 
att ha jämfört resultaten från den här studien med andra 
liknande exempel ur teorin kan däremot en stärkt bild ges 
av att aktörernas åsikter och ageranden i den här studien 
har likheter med andra studier. Detta syns exempelvis i 
attityden kring grönytefaktorn. I Björkhagen såväl som i 
andra projekt där grönytefaktorn använts tyckte aktörer att 
verktygen ibland var onödigt och hade flera brister.

Även platsen, alltså kvarteren i Björkhagen, påverkade 
troligtvis studiens resultat av flera anledningar. För det 
första är Björkhagen en förort som redan innehåller mycket 
natur och grönska, både mellan och omkring kvarteren. 
Därför tyckte både medverkande aktörer och boende att 
det redan finns tillräckligt med grönska och att arbetet med 
ekosystemtjänster därför var onödigt. Däremot kan sådana 
argument bero på kunskapsbrist om ekosystemtjänster. 
Ett område med mycket grönska kan också behöva fler 
ekosystemtjänster, men kanske av andra anledningar än de 
som är mest synliga för ögat. Om ett område med mindre 
natur och grönska hade studerats hade kanske involverade 
aktörer varit mer engagerade och upprustningsförslaget 
kontrasterat den befintliga marken mer.

Kvarteren i Björkhagen har också en ganska unik 
utformning. De består av ovanligt mycket naturmark med 
flera naturinslag i bebyggelsen såsom bergsknallar och 
tallar. Dessa unika egenskaper kan ha försvårat utförandet 
av verktygen i detta fall. Däremot, som nämndes ovan, 
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bör verktyg för ekosystemtjänster kunna fungera även på 
platser med unika egenskaper.

Dessutom kan boende i området ha påverkat resul-
taten. Om ett annat område studerats hade säkerligen 
andra synpunkter uppkommit. 

Den tidsmässiga avgränsningen påverkade studien på 
flera olika sätt. För det första innebar tidsavgränsningen att 
projektet i Björkhagen inte kunde studeras från början till 
slut. Om studien hade sträckt sig över projekteringsstadiet 
och till sist överlämnandet till förvaltningen hade det 
varit möjligt att få en tydligare bild av hur verktygen och 
andra faktorer påverkade ekosystemtjänster i kvarteren i 
Björkhagen. 

Även årstidsmässiga förhållanden ha påverkat studien. 
Intervjuerna genomfördes mestadels under mars då 
landskapet fortfarande är kalt och livlöst. Detta kan ha varit 
en anledning till att inte fler gröna lösningar diskuterades. 
Om intervjuer och observationer i större grad hade utförts 
under vår och sommar kanske andra resultat hade fram-
kommit.

Antalet intervjuer var också begränsade i studien. Fler 
aktörer från Stockholmshem hade kunnat intervjuas, såsom 

representanter från ledning och förvaltning. Då hade fler 
perspektiv från organisationen kunnat fås. Dessutom hade 
fler aktörer från andra projekt kunnat intervjuas för att tillgå 
en bredare bild av arbetet med ekosystemtjänster.

Om ännu ett fall hade studerats hade jämförelser 
kunnat göras med det i Björkhagen vilket tydligare hade 
visat verktygens och andra faktorers påverkan på arbetet 
med ekosystemtjänster. Ett annat fall hade kunnat vara 
ett liknande Björkhagen, alltså upprustning av bebyggda 
kvarter. I det jämförda fallet hade då uppsättningen av 
aktörer troligtvis varit liknande de i Björkhagen, men de 
individuella personerna hade skiljt, vilket möjligtvis hade 
påverkat resultatet annorlunda. Andra fysiska förhållanden 
hade givetvis också påverkat. 

Det hade även kunnat vara ett fall för nyproduktion 
för att studera hur verktygen skiljer sig vid nyproducerad 
bebyggelse jämfört med befintlig.
Verktygen som studerats i denna studie hade också 
kunnat testas och analyserats på fall som skiljer sig från 
Björkhagen. 
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YTA: FAKTOR: ANTAL: AREA:
FAKTOR-
BERÄKN. 
AREA:

BALANSRÄKNING:

Delfaktorer grönska B S K L

BSK Bevarad naturmark 1,5 - 5297 7946 1 1 1

BSK Ej underbyggd markgrönska 1,5 - 0 0 0 0 0

BSK Växtbädd > 800 mm djup 1,4 - 0 0 0 0 0

BSK Växtbädd 600-800 mm djup 0,3 - 0 0 0 0 0

BSK Växtbädd 200-600 mm djup 0,1 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med > 300 mm djup växtbädd 0,3 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med 110-300 mm djup 
växtbädd

0,1 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med 50-110 mm djup växt-
bädd

0,05 - 0 0 0 0 0

BSK Grönska på väggar 0,4 - 0 0 0 0 0

BSK Grönskande balkonger 0,3 - 0 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet

B DIversitet i fjällskiktet 0,05 - 0 0 0

B Naturligt arturval 0,5 - 2172 1086 1

B Diversitet på gröna tunna sedumtak 0,1 - 0 0 0

B Grönskande balkonger med häng- eller 
klätterväxter

0,3 - 0 0 0

B Fjärilsrabatt 1,0 - 0 0 0

B Buskar generellt 0,2 - 1477 295 1

B Bärande buskar 0,4 - 863 345 1

B Karaktärsträd 3,0 13 325 975 1

B Befintliga träd 3,0 6 300 900 1

B Nya stora träd (stam > 30 cm) 2,4 0 0 0 0

B Nya mellanstora träd (stam 20-30 cm) 1,5 0 0 0 0

B Nya små träd (stam 16-20 cm) 1,0 0 0 0 0

B Bärande träd 0,4 23 575 230 1

B Holkar, bikupor 0,5 0 0 0

B Baggholkar 2,0 0 0 0 0

B Faunadepåer 2,0 0 0 0 0

B Biologiska gestaltningselement/habitat-
stärkande åtgärder

2,0 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/rekreativa & 
sociala värden

S Ytor för social aktivitet 1,2 - 2177 2612 1

S Odlingsytor 0,5 - 74 37 1

S Tak, balkonger, terrasser och växthus för 
odling

0,5 - 0 0 0

S Gemensamma takterasser 0,2 - 0 0 0

S Synliga gröna tak 0,05 - 0 0 0

BILAGA 1 - BERÄKNING AV GRÖNYTEFAKTORN 
FÖR DE TVÅ KVARTEREN I BJÖRKHAGEN

Denna bilaga visar ifyllda tabeller för att beräkna grönytefaktorn för kvarteren Skyfallet och 
Skydraget. Tabellen är en mall från Stockholms stad för grönytefaktor på kvartersmark. 
Tabell 1 och 2 visar siffror för befintlig kvartersmark och togs fram av Miljöförvaltningen på 
Stockholms stad. Tabell 3 och 4 visar siffror för det framtagna upprustningsförslaget och 
togs fram av landskapsarkiteterna på Mälark. 

Bilaga 1, tabell 1: Beräkning av grönytefaktorn i kvarteret Skyfallet, befintlig mark.
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S Blomsterprakt i fältskiktet 0,2 - 0 0 0

S Buskar upplevelsevärden 0,1 - 2134 213 1

S Buskar med ätliga bär och frukter 0,2 - 8 2 1

S Träd, upplevlesevärden 0,4 39 975 390 1

S Fruktträd 0,2 23 575 115 1

S Pergolor o. dyl. 0,3 - 0 0 0

S Habitatstärkande åtgärder, upplevel-
sevärden

0,2 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/klimat - tem-
peraturreglering

K Träd placerade så att de ger lövskugga 0,4 16 400 160 1

K Pergolor, lövgångar mm som ger lövs-
kugga

0,5 - 0 0 0

K Gröna tak eller flerskiktad markgrönska 0,05 - 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska och ljudkvalitet -

L Vegetationsklädd mark 0,1 - 5359 536 1

L Grönska på väggar, växtsubstrat på 
väggen

0,3 - 0 0 0

L Grönska på väggar, klätterväxter 0,1 - 0 0 0

L Gröna tak 0,05 - 0 0 0

Delfaktorer vatten -

BSK Vattenytor i dammar, bäckar och diken 1,0 - 0 0 0 0 0

BSK Öppna hårdgjorda ytor 0,3 - 0 0 0 0 0

BSK Halvöppna hårdgjorda ytor 0,2 - 57 11 1 1

SK Hårdgjorda ytor med fogar 0,05 - 0 0 0 0

SK Täta ytor 0,0 - 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/biodiversitet

B Biologiskt tillgängliga permanenta vat-
tenytor

4,0 - 0 0 0

B Fuktstråk med tillfälligt kvardröjande 
vatten

2,0 - 0 0 0

B Förd. av dagvatten från hårdgjorda ytor i 
ytvattensamlingar och fuktstråk

0,2 - 0 0 0

B Avvattning av hårdgjorda ytor till omgi-
vande grönska på mark, regnbäddar mm

0,2 - 0 0 0

B Förd. av dagvatten från hårdgjorda ytor 
i magasin

0,1 - 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/rekreativa & 
sociala värden

S Vattenspeglar 0,5 - 0 0 0

S Biologiskt tillgängliga vatten - upplevel-
sevärden

1,0 - 0 0 0

S Fontäner o.dyl. 0,3 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/klimat - tempera-
turreglering

K Vattensamlingar för torrperioder 0,5 - 0 0 0

K Uppsamling i magasin av regnvatten för 
bevattning

0,05 - 0 0 0

K Fontäner o.dyl. 0,3 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten och ljudkvalitet

L Fontäner o. dyl. 0,3 0 0 0 0

Total summa (eko-effektiv yta) : 15854 7 8 3 1

Hela tomtens yta : 11593

UPPNÅDD FAKTOR : 1,37
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YTA: FAKTOR: ANTAL: AREA:
FAKTOR-
BERÄKN. 
AREA:

BALANSRÄKNING:

Delfaktorer grönska B S K L

BSK Bevarad naturmark 1,5 - 1898 2847 1 1 1

BSK Ej underbyggd markgrönska 1,5 - 0 0 0 0 0

BSK Växtbädd > 800 mm djup 1,4 - 0 0 0 0 0

BSK Växtbädd 600-800 mm djup 0,3 - 0 0 0 0 0

BSK Växtbädd 200-600 mm djup 0,1 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med > 300 mm djup växtbädd 0,3 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med 110-300 mm djup växtbädd 0,1 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med 50-110 mm djup växtbädd 0,05 - 0 0 0 0 0

BSK Grönska på väggar 0,4 - 0 0 0 0 0

BSK Grönskande balkonger 0,3 - 0 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet

B DIversitet i fjällskiktet 0,05 - 0 0 0

B Naturligt arturval 0,5 - 0 0 0

B Diversitet på gröna tunna sedumtak 0,1 - 0 0 0

B Grönskande balkonger med häng- eller 
klätterväxter

0,3 - 0 0 0

B Fjärilsrabatt 1,0 - 0 0 0

B Buskar generellt 0,2 - 92 18 1

B Bärande buskar 0,4 - 313 125 1

B Karaktärsträd 3,0 0 0 0 0

B Befintliga träd 3,0 2 100 300 1

B Nya stora träd (stam > 30 cm) 2,4 0 0 0 0

B Nya mellanstora träd (stam 20-30 cm) 1,5 0 0 0 0

B Nya små träd (stam 16-20 cm) 1,0 0 0 0 0

B Bärande träd 0,4 0 0 0 0

B Holkar, bikupor 0,5 0 0 0

B Baggholkar 2,0 0 0 0 0

B Faunadepåer 2,0 0 0 0 0

B Biologiska gestaltningselement/habitatstär-
kande åtgärder

2,0 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/rekreativa & sociala 
värden

S Ytor för social aktivitet 1,2 - 0 0 0

S Odlingsytor 0,5 - 0 0 0

S Tak, balkonger, terrasser och växthus för 
odling

0,5 - 0 0 0

S Gemensamma takterasser 0,2 - 0 0 0

S Synliga gröna tak 0,05 - 0 0 0

S Blomsterprakt i fältskiktet 0,2 - 0 0 0

S Buskar upplevelsevärden 0,1 - 313 31 1

S Buskar med ätliga bär och frukter 0,2 - 0 0 1

S Träd, upplevlesevärden 0,4 2 50 20 1

S Fruktträd 0,2 0 0 0 0

S Pergolor o. dyl. 0,3 - 0 0 0

S Habitatstärkande åtgärder, upplevel-
sevärden

0,2 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/klimat - tempera-
turreglering

Bilaga 1, tabell 2: Beräkning av grönytefaktorn i kvarteret Skydraget, befintlig mark.
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K Träd placerade så att de ger lövskugga 0,4 0 0 0 0

K Pergolor, lövgångar mm som ger lövskugga 0,5 - 0 0 0

K Gröna tak eller flerskiktad markgrönska 0,05 - 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska och ljudkvalitet -

L Vegetationsklädd mark 0,1 - 1898 190 1

L Grönska på väggar, växtsubstrat på väggen 0,3 - 0 0 0

L Grönska på väggar, klätterväxter 0,1 - 0 0 0

L Gröna tak 0,05 - 0 0 0

Delfaktorer vatten -

BSK Vattenytor i dammar, bäckar och diken 1,0 - 0 0 0 0 0

BSK Öppna hårdgjorda ytor 0,3 - 0 0 0 0 0

BSK Halvöppna hårdgjorda ytor 0,2 - 0 0 0 0

SK Hårdgjorda ytor med fogar 0,05 - 0 0 0 0

SK Täta ytor 0,0 - 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/biodiversitet

B Biologiskt tillgängliga permanenta vattenytor 4,0 - 0 0 0

B Fuktstråk med tillfälligt kvardröjande vatten 2,0 - 0 0 0

B Förd. av dagvatten från hårdgjorda ytor i 
ytvattensamlingar och fuktstråk

0,2 - 0 0 0

B Avvattning av hårdgjorda ytor till omgivande 
grönska på mark, regnbäddar mm

0,2 - 0 0 0

B Förd. av dagvatten från hårdgjorda ytor i 
magasin

0,1 - 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/rekreativa & sociala 
värden

S Vattenspeglar 0,5 - 0 0 0

S Biologiskt tillgängliga vatten - upplevel-
sevärden

1,0 - 0 0 0

S Fontäner o.dyl. 0,3 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/klimat - temperatur-
reglering

K Vattensamlingar för torrperioder 0,5 - 0 0 0

K Uppsamling i magasin av regnvatten för 
bevattning

0,05 - 0 0 0

K Fontäner o.dyl. 0,3 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten och ljudkvalitet

L Fontäner o. dyl. 0,3 0 0 0 0

Total summa (eko-effektiv yta) : 3532 4 3 1 1

Hela tomtens yta : 4085

UPPNÅDD FAKTOR : 0,86
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Bilaga 1, tabell 3: Beräkning av grönytefaktorn i kvarteret Skyfallet, upprustningsförslaget.

YTA: FAKTOR: ANTAL: AREA:
FAKTOR-
BERÄKN. 
AREA:

BALANSRÄKNING:

Delfaktorer grönska B S K L

BSK Bevarad naturmark 1,5 - 1100 1650 1 1 1

BSK Ej underbyggd markgrönska 1,5 - 3991 5987 0 0 0

BSK Växtbädd > 800 mm djup 1,4 - 0 0 0 0 0

BSK Växtbädd 600-800 mm djup 0,3 - 0 0 0 0 0

BSK Växtbädd 200-600 mm djup 0,1 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med > 300 mm djup växtbädd 0,3 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med 110-300 mm djup 
växtbädd

0,1 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med 50-110 mm djup växt-
bädd

0,05 - 45 2 1 1 1

BSK Grönska på väggar 0,4 - 109 44 1 1 1

BSK Grönskande balkonger 0,3 - 0 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet

B DIversitet i fjällskiktet 0,05 - 0 0 0

B Naturligt arturval 0,5 - 310 155 1

B Diversitet på gröna tunna sedumtak 0,1 - 45 5 1

B Grönskande balkonger med häng- eller 
klätterväxter

0,3 - 0 0 0

B Fjärilsrabatt 1,0 - 85 85 1

B Buskar generellt 0,2 - 1628 326 1

B Bärande buskar 0,4 - 405 162 1

B Karaktärsträd 3,0 4 100 300 1

B Befintliga träd 3,0 23 1150 3450 1

B Nya stora träd (stam > 30 cm) 2,4 0 0 0 0

B Nya mellanstora träd (stam 20-30 cm) 1,5 5 125 188 1

B Nya små träd (stam 16-20 cm) 1,0 15 375 375 1

B Bärande träd 0,4 7 175 70 1

B Holkar, bikupor 0,5 14 70 35 1

B Baggholkar 2,0 2 10 20 1

B Faunadepåer 2,0 4 20 40 1

B Biologiska gestaltningselement/habitat-
stärkande åtgärder

2,0 70 350 700 1

Tilläggsfaktorer grönska/rekreativa & 
sociala värden

S Ytor för social aktivitet 1,2 - 442 532 1

S Odlingsytor 0,5 - 326 168 1

S Tak, balkonger, terrasser och växthus för 
odling

0,5 - 0 0 0

S Gemensamma takterasser 0,2 - 0 0 0

S Synliga gröna tak 0,05 - 22 1 1
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S Blomsterprakt i fältskiktet 0,2 - 694 139 1

S Buskar upplevelsevärden 0,1 - 800 80 1

S Buskar med ätliga bär och frukter 0,2 - 60 12 1

S Träd, upplevlesevärden 0,4 20 500 200 1

S Fruktträd 0,2 3 75 15 1

S Pergolor o. dyl. 0,3 - 10 3 1

S Habitatstärkande åtgärder, upplevel-
sevärden

0,2 0 350 70 1

Tilläggsfaktorer grönska/klimat - tem-
peraturreglering

K Träd placerade så att de ger lövskugga 0,4 3 75 30 1

K Pergolor, lövgångar mm som ger lövs-
kugga

0,5 - 33 17 1

K Gröna tak eller flerskiktad markgrönska 0,05 - 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska och ljudkvalitet -

L Vegetationsklädd mark 0,1 - 3991 399 1

L Grönska på väggar, växtsubstrat på 
väggen

0,3 - 0 0 0

L Grönska på väggar, klätterväxter 0,1 - 109 11 1

L Gröna tak 0,05 - 45 2 1

Delfaktorer vatten -

BSK Vattenytor i dammar, bäckar och diken 1,0 - 0 0 0 0 0

BSK Öppna hårdgjorda ytor 0,3 - 166 50 1 1 1

BSK Halvöppna hårdgjorda ytor 0,2 - 406 81 1 1

SK Hårdgjorda ytor med fogar 0,05 - 1967 98 1 1

SK Täta ytor 0,0 - 3670 0

Tilläggsfaktorer vatten/biodiversitet

B Biologiskt tillgängliga permanenta vat-
tenytor

4,0 - 0 0 0

B Fuktstråk med tillfälligt kvardröjande 
vatten

2,0 - 0 0 0

B Förd. av dagvatten från hårdgjorda ytor i 
ytvattensamlingar och fuktstråk

0,2 - 0 0 0

B Avvattning av hårdgjorda ytor till omgi-
vande grönska på mark, regnbäddar mm

0,2 - 500 100 1

B Förd. av dagvatten från hårdgjorda ytor 
i magasin

0,1 - 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/rekreativa & 
sociala värden

S Vattenspeglar 0,5 - 0 0 0

S Biologiskt tillgängliga vatten - upplevel-
sevärden

1,0 - 0 0 0

S Fontäner o.dyl. 0,3 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/klimat - tempera-
turreglering

K Vattensamlingar för torrperioder 0,5 - 0 0 0

K Uppsamling i magasin av regnvatten för 
bevattning

0,05 - 0 0 0

K Fontäner o.dyl. 0,3 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten och ljudkvalitet

L Fontäner o. dyl. 0,3 0 0 0 0

Total summa (eko-effektiv yta) : 15600 20 17 9 3

Hela tomtens yta : 11345

UPPNÅDD FAKTOR : 1,38
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Bilaga 1, tabell 4: Beräkning av grönytefaktorn i kvarteret Skydraget, upprustningsförslaget.

YTA: FAKTOR: ANTAL: AREA:
FAKTOR-
BERÄKN. 
AREA:

BALANSRÄKNING:

Delfaktorer grönska B S K L

BSK Bevarad naturmark 1,5 - 25 38 1 1 1

BSK Ej underbyggd markgrönska 1,5 - 953 1430 1 1 1

BSK Växtbädd > 800 mm djup 1,4 - 0 0 0 0 0

BSK Växtbädd 600-800 mm djup 0,3 - 0 0 0 0 0

BSK Växtbädd 200-600 mm djup 0,1 - 259 26 1 1 1

BSK Grönt tak med > 300 mm djup växtbädd 0,3 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med 110-300 mm djup växtbädd 0,1 - 0 0 0 0 0

BSK Grönt tak med 50-110 mm djup växtbädd 0,05 - 0 0 0 0 0

BSK Grönska på väggar 0,4 - 18 7 1 1 1

BSK Grönskande balkonger 0,3 - 0 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet

B DIversitet i fjällskiktet 0,05 - 0 0 0

B Naturligt arturval 0,5 - 0 0 0

B Diversitet på gröna tunna sedumtak 0,1 - 0 0 0

B Grönskande balkonger med häng- eller 
klätterväxter

0,3 - 0 0 0

B Fjärilsrabatt 1,0 - 73 73 1

B Buskar generellt 0,2 - 293 59 1

B Bärande buskar 0,4 - 76 30 1

B Karaktärsträd 3,0 1 25 75 1

B Befintliga träd 3,0 0 0 0 0

B Nya stora träd (stam > 30 cm) 2,4 0 0 0 0

B Nya mellanstora träd (stam 20-30 cm) 1,5 8 200 300 1

B Nya små träd (stam 16-20 cm) 1,0 11 275 275 1

B Bärande träd 0,4 6 150 60 1

B Holkar, bikupor 0,5 8 40 20 1

B Baggholkar 2,0 0 0 0 0

B Faunadepåer 2,0 2 10 20 1

B Biologiska gestaltningselement/habitatstär-
kande åtgärder

2,0 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/rekreativa & sociala 
värden

S Ytor för social aktivitet 1,2 - 0 0 0

S Odlingsytor 0,5 - 50 25 1

S Tak, balkonger, terrasser och växthus för 
odling

0,5 - 0 0 0

S Gemensamma takterasser 0,2 - 0 0 0

S Synliga gröna tak 0,05 - 0 0 0

S Blomsterprakt i fältskiktet 0,2 - 118 24 1

S Buskar upplevelsevärden 0,1 - 150 15 1

S Buskar med ätliga bär och frukter 0,2 - 19 4 1

S Träd, upplevlesevärden 0,4 19 475 190 1

S Fruktträd 0,2 5 125 25 1

S Pergolor o. dyl. 0,3 - 5 2 1

S Habitatstärkande åtgärder, upplevel-
sevärden

0,2 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska/klimat - tempera-
turreglering
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K Träd placerade så att de ger lövskugga 0,4 0 0 0 0

K Pergolor, lövgångar mm som ger lövskugga 0,5 - 0 0 0

K Gröna tak eller flerskiktad markgrönska 0,05 - 0 0 0

Tilläggsfaktorer grönska och ljudkvalitet -

L Vegetationsklädd mark 0,1 - 1212 121 1

L Grönska på väggar, växtsubstrat på väggen 0,3 - 0 0 0

L Grönska på väggar, klätterväxter 0,1 - 18 2 1

L Gröna tak 0,05 - 0 0 0

Delfaktorer vatten -

BSK Vattenytor i dammar, bäckar och diken 1,0 - 0 0 0 0 0

BSK Öppna hårdgjorda ytor 0,3 - 260 78 1 1 1

BSK Halvöppna hårdgjorda ytor 0,2 - 0 0 0 0

SK Hårdgjorda ytor med fogar 0,05 - 625 31 1 1

SK Täta ytor 0,0 - 1844 0

Tilläggsfaktorer vatten/biodiversitet

B Biologiskt tillgängliga permanenta vattenytor 4,0 - 0 0 0

B Fuktstråk med tillfälligt kvardröjande vatten 2,0 - 0 0 0

B Förd. av dagvatten från hårdgjorda ytor i 
ytvattensamlingar och fuktstråk

0,2 - 1070 214 1

B Avvattning av hårdgjorda ytor till omgivande 
grönska på mark, regnbäddar mm

0,2 - 1670 334 1

B Förd. av dagvatten från hårdgjorda ytor i 
magasin

0,1 - 250 25 1

Tilläggsfaktorer vatten/rekreativa & sociala 
värden

S Vattenspeglar 0,5 - 0 0 0

S Biologiskt tillgängliga vatten - upplevel-
sevärden

1,0 - 0 0 0

S Fontäner o.dyl. 0,3 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/klimat - temperatur-
reglering

K Vattensamlingar för torrperioder 0,5 - 0 0 0

K Uppsamling i magasin av regnvatten för 
bevattning

0,05 - 0 0 0

K Fontäner o.dyl. 0,3 0 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten och ljudkvalitet

L Fontäner o. dyl. 0,3 0 0 0 0

Total summa (eko-effektiv yta) : 3501 4 3 1 1

Hela tomtens yta : 3966

UPPNÅDD FAKTOR : 0,88
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BILAGA 2 - UPPRUSTNINGSFÖRSLAG FÖR KVAR-
TEREN I BJÖRKHAGEN

Denna bilaga visar ritningar på de första upprustningsförslagen för kvarteren i Björkhagen. 
Dessa utformades av landskapsarkitekterna.

Bilaga 2, bild 1: Upprustningsförslag för kvarteren i Björkhagen, översikt. 
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Bilaga 2, bild 2: Upprustningsförslag för kvarteren i Björkhagen, södra delen av kvarter Skyfallet. 

70



Bilaga 2, bild 3: Upprustningsförslag för kvarteren i Björkhagen, norra delen av kvarter Skyfallet . 
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Bilaga 2, bild 4: Upprustningsförslag för kvarteren i Björkhagen, kvarter Skydraget. 
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BILAGA 3 - INTERVJUMALLAR

Denna bilaga visar mallen som användes för samtliga intervjuer. Eftersom intervjuerna var 
semistrukturerade ändrades frågorna något beroende på respondent. För transkriberat 
material till samtliga intervjuer, vänligen kontakta författaren. Bilagan visar även mallen för 
de genskjutsintervjuer som gjordes med några boende i kvarteren.

INTRODUKTION

1. Vilken roll har du som …. i upprustningen av de två kvarteren i Björkhagen?
2. Känner du till begreppet ekosystemtjänster? Om ja: var, när och hur har du stött på begreppet? (Om nej,  
 berätta kort om vad ekosystemtjänster är.) 
3. Om jag säger ekosystemtjänster, vad tänker du på då?

VÄRDERING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER

4. Hur viktigt tycker du det är att använda mark och vegetation till ekosystemtjänster i upprustningen av kvarteren i  
 Björkhagen?
5. Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med ekosystemtjänster i Björkhagen?
6. Tycker du att arbetet med ekosystemtjänster är länkat till hållbar stadsutveckling i Björkhagen och i Stockholm?
7. Hur tycker du att arbetet med ekosystemtjänster är länkat till hållbar stadsutveckling?
8. Är det viktigt att försöka värdera ekosystemtjänsterna i pengar?
9. Är det viktigt att visa på vem som betalar för och vem som drar nytta av de uppkomna ekosystemtjänsterna?

BOENDEDIALOG FÖR EKOSYSTEMTJÄNSTER

10. I februari genomfördes en boendedialog där c/o City var med för att prata om ekosystemtjänster med de  
 boende med syftet att nå deras bild för hur de värderar ekosystemtjänster på innergårdarna. Har du tagit del av  
 resultatet från denna dialog?
11. Vilka synpunkter från de boende under boendedialogen kommer ni att föra fram i projekteringen?
12. Vad krävs för att ni ska vilja/kunna ta hänsyn till synpunkter?
13. Under våren kommer två ytterligare medborgarträffar att arrangeras. Kommer de boende kunna påverka projek- 
 teringen även på dessa träffar?
14. Tycker du att boendedialog är användbar som metod i arbetet med ekosystemtjänster?
15. Vilka möjligheter ser du med att använda boendedialog som metod i upprustningen i Björkhagen?
16. Ser du några hinder för Stockholmshem att använda boendedialog för ekosystemtjänster i framtiden?
17. Kommer ni att använda boendedialog för ekosystemtjänster igen?

GRÖNYTEFAKTORN

18. Känner du till metoden beräkning av grönytefaktor?
19. Tycker du att beräkning av grönytefaktor är användbart i arbetet med ekosystemtjänster för Stockholmshem?  
 Varför/varför inte?
20. Vilka möjligheter ser du med att använda grönytefaktorn för upprustningen i Björkhagen?
21. Ser du några hinder för Stockholmshem att använda grönytefaktorn i Björkhagen?
22. Tror du att ni kommer att fortsätta använda grönytefaktorn som metod i framtida projekt?

NYTTOBERÄKNINGAR

23. Känner du till metoden nyttoberäkning för ekosystemtjänster?
24. Tycker du att nyttoberäkningar är användbara i arbetet med ekosystemtjänster för Stockholmshems arbete?  
 Varför/varför inte?
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25. Vilka möjligheter ser du med att använda nyttoberäkningar för upprustningen i Björkhagen?
26. Ser du några hinder för Stockholmshem att använda nyttoberäkningar i Björkhagen?
27. Tror du att ni kommer att fortsätta använda nyttoberäkningar som metod i framtida projekt?

ANSVAR

28. Hur stort ansvar anser du dig ha för att mark och vegetation används till ekosystemtjänster i Björkhagen?
29. Vilken typ av ansvar anser du dig ha? (T ex ekonomiskt, idéskapande, förverkligande av idéer, kunskapsmässigt,  
 etc.)
30. Många ekosystemtjänster kräver förvaltning. Vem tycker du bär ansvaret för att ekosystemtjänsterna i   
 Björkhagen förvaltas på rätt sätt?
31. Hur kan förvaltningen säkerställas för framtiden?
32. Har ni på Stockholmshem något samarbete med stadsdelsförvaltningen i ert arbete med ekosystemtjänster?  
 Varför/varför inte?

NUVARANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FRAMTIDA FÖRÄNDRINGAR FÖR ARBETE MED EKOSYSTEMTJÄN-
STER

33. Hur tror du att intresset för att använda mark och vegetation till ekosystemtjänster vid stadsbyggnad kommer  
 att förändras de kommande 5-10 åren?
34. Hur stor kapacitet upplever du att ni på Stockholmshem har för att arbeta med ekosystemtjänster generellt (tid,  
 pengar, kunskap, etc.)?
35. Vilka är de största utmaningarna med att arbeta med ekosystemtjänster för upprustningen i Björkhagen, eller i  
 andra projekt inom Stockholmshem?
36. Hur tror du att du skulle motiveras att lägga mer resurser på arbetet med ekosystemtjänster på Stockholms 
 hem?

ÖVRIGT 

37. Är det något du vill tillägga?
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1. Bor du i något av kvarteren Sky-
fallet eller Skydraget? 
Visa på  kartan. 

2. Brukar du spendera tid på din 
gård?
I så fall, vad gör du när du är på 
gården?

3. Vad tycker är bra på din gård? 

4. Finns det något du tycker är 
dåligt på din gård?

5. Vad saknar du/finns det något 
du skulle vilja förändra på din 
gård?

6. Känner du till begreppet ekosys-
temtjänster? Om nej, förklara vad 
det är.

GENSKJUTSINTERVJUER MED BOENDE

Bakgrund

Intervjutid och datum: ____________________________________

Intervjuplats: ___________________________________________

Ålder __________                 Kön: Man  Kvinna  Annat 
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7. Varför tycker du att det är viktigt 
med grönska på gårdarna (tex träd, 
buskar, rabatter, gräsmattor, etc)? 
Finns det någon grönska du skulle 
vilja ha mer/mindre av?

8. Skulle du uppskatta mer grön-
ska på gårdarna? Skulle du spen-
dera mer tid på gårdarna om det 
fanns mer grönska?

9. Skulle du kunna tänka dig att 
sköta rabatter eller odla på din 
gård?

10. Skulle du kunna tänka dig att 
betala en högre hyra för att ha fler 
ekosystemtjänster på din gård?
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