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SAMMANFATTNING

Ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp inom fysisk planering och kan beskrivas som 
de olika gratistjänster människan får från jordens olika ekosystem. Utan dessa gratistjänster 
skulle jorden inte vara en beboelig plats för människan. Därför är tjänsterna vi får från 
naturen livsavgörande för vår och andra arters existens. Men trots att ekosystemtjänster 
är av oerhört värde för mänskligheten och dess socioekonomiska samhälle saknas det 
idag kunskap om detta område - inte minst inom fysisk planering. Dessa tjänster saknar, 
vad man kallar, ett marknadsvärde vilket har lett till att det är svårt att uppskatta det 
”riktiga värdet” av de tjänster vi får från naturen. Hur sätter man ett värde på exempelvis 
fördelarna med pollinering, stadsodlingar, de psykiska och fysiska fördelarna med 
urbana grönytor samt den naturliga vatten- och luftrening som ständigt sker? Det är 
ingen lätt fråga att besvara. Okunskap om ekosystemens olika tjänster kan få förödande 
konsekvenser i en allt mer globaliserad värld med ekonomier som ständigt växer. Där 
majoriteten av världens befolkning bor i städer som växer både på bredden och på höjden 
samtidigt som jorden står inför globala klimatförändringar med varmare klimat, kraftigare 
nederbörd et cetera. Ekosystemtjänster har visat sig användbara i många av dessa fall, 
om de används på rätt sätt. Ekosystemtjänster renar exempelvis vår luft i täta städer, de 
reglerar temperaturer i städer, de kyler byggnader under heta sommardagar, de har ett 
rekreativt värde för människor och har även visat sig effektiva för att motverka stress och 
andra psykiska sjukdomar. Fördelarna är många och kunskap om hur de kan användas 
på bästa sätt kan ge stora samhällsvinster. Fysisk planering är ett av de främsta medlen 
för att kunna hantera och nyttja ekosystemtjänsterna på lämpligast sätt. Men trots detta 
saknas det idag kunskap bland planerare inom detta område. Med min uppsats hoppas 
jag därför kunna bidra till att väcka fler planerares, arkitekters, politikers och andra aktörers 
intresse för att förstå värdet av att använda ekosystemtjänster inom stadsplanering.

Trevlig läsning!

Nyckelord
Ekosystemtjänster, Ekosystem, Stadsplanering, Hållbar utveckling
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ABSTRACT

Ecosystem services are a quite new notion within urban planning and it can be described 
as those services the human get for free from the Earth´s different ecosystems. Without 
these free services the Earth would have been uninhabitable. Thereof the services we 
get from the nature are vital for our own and for other species existence. However, 
despite the great value and impact ecosystem services have to humanity and our 
socioeconomic society there is lack of knowledge within this field  and urban planning 
is not an exception. Ecosystem services do not have any market value and this has lead 
to difficulties to understand the ”real value” of the services we get from the nature. For 
instance, how do we value pollination, the benefits of urban farming, the physical and 
mental benefits of urban green areas or the value of natural purification of water and air 
et cetera? It is not an easy question to answer. Lack of people´s knowledge regarding 
the benefits of ecosystem services can have devastating consequences. Especially in 
a globalised world where the majority of the people in the world live in cities and at 
the same time when the Earth is facing global warming. However, ecosystem services 
have proved to be very efficient if they are used the right way. For example, ecosystem 
services purify the air from impurities and regulate the temperature in our cities, cooling 
down buildings during hot summer days, they also have a recreational value and have 
proved to cure stress and other diseases. The benefits are many and if we possess the 
knowledge of these services and are able to control them in the very best way it can give 
back social benefits. Urban planning is one of the main means to manage and use the 
ecosystem services in the best way. Despite this, many urban planners don´t have enough 
with knowledge within this field. My wish with this dissertation is to contribute and share 
my knowledge to other planners, architects, politicians and other operators who work 
with urban planning in a daily basis. I want to grow a seed of interest and write about 
the importance of why we shoud be using ecosystem services within urban planning. 

Enjoy the reading!

Keywords
Ecosystem services, Ecosystem, Urban planning, Sustainable development
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1.0 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp, framförallt inom stadsplanering. Begreppet fick 
sitt första internationella genomslag 2001 genom Millennium Ecosystem Assessment (MA) - ett 
forskningsprogram upprättat på FN:s initiativ. Syftet med initiativet var att värdera konsekvenserna 
för människans välbefinnande utifrån de ekosystemförändringar som sker och arbeta fram metoder 
som kan säkra en hållbar utveckling (MA 2005:ii). Ekosystemtjänster definieras som de förmåner 
människan får gratis från naturens olika ekosystem (TEEB, 2008:12; MA, 2003:3). Det kan exempelvis 
vara klimatreglerande funktioner såsom temperatur och dagvatten, rekreation, pollinering, färskvatten, 
föda et cetera. Varje år ökar inflyttningen till städer och idag bor majoriteten av världens befolkning 
i urbana miljöer (FN, 2008:1). När städer växer ökar trycket på exploatering vilket resulterar i 
högre täthet, minskad tillgång till grönytor vilket ändrar det lokala urbana ekosystemet. Dessa 
förändringar kan leda till stress för de biotiska och abiotiska systemen, exempelvis förändringar i 
vattnets kretslopp, förlust av flora och fauna samt mark- och vattenföroreningar (Grimm, 2008:759). 
Ökad täthet innebär att fler människor ska dela på stadens yta vilket kan skapa konsekvenser. 
I städer utsätts människan för bullerstörningar av all aktivitet som pågår, urbana miljöer fungerar 
som stressfaktorer och påverkar den mentala hälsan negativt och brist på grönytor påverkar även 
det sociala livet i staden. Det i samband med ökande klimatförändringar gör urbana områden 
extra känsliga för människan (Maas et al., 2009:586; Kaczynski & Henderson, 2007:320,342; 
Grahn och Stigsdotter, 2003:1,15). Inte nog med att ekosystemen ger människan olika värdefulla 
gratistjänster menar The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity (TEEB)  att människans 
existens är helt beroende av fungerande ekosystem och dess tjänster (MA, 2003:1; TEEB, 2008:12). 

Sett utifrån dessa faktorer vill jag med denna uppsats öka min kunskap inom området. Mitt intresse för 
ekosystemtjänster växte först när jag hösten 2014 var med på en hållbarhetskonferens som hölls av 
Sweden Green Building Council i Stockholm. Det var en dag med seminarier om hållbar stadsplanering. 
Ett av seminarierna handlade om ekosystemtjänster inom stadsplanering där de visade upp C/O 
City - ett initiativ framtaget av Stockholms Stad, Malmö Stad, White arkitekter samt flera andra 
aktörer. Tillsammans hade de skapat en guide för hur man kan synliggöra och värdera naturens olika 
ekosystemtjänster inom stadsplanering. Jag har alltid haft ett stort intresse för miljöfrågor och hållbar 
stadsplanering men aldrig riktigt förstått hur man kan jobba praktiskt med ett ”svävande” begrepp 
som hållbarhet. Ju mer jag fick höra talas om ekosystemtjänster desto mer övertygad blev jag att detta 
är ett område som kommer bli allt mer populärt i framtiden. Det beror främst på att det är ett konkret 
och praktiskt verktyg för planerare att använda sig utav för att planera för ett mer hållbart samhälle. 
I och med att ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp råder det också brist på kunskap inom 
detta område i yrkesvärlden. Utifrån denna bakgrund vill jag därför dyka djupare in i detta ämne för att 
dels öka min egen kunskap inom området men också för att kunna inspirera andra yrkesverksamma.
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1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att kartlägga omfattningen utav ekosystemtjänster inom fysisk planering 
i de svenska kommunerna. Vidare är syftet med uppsatsen att undersöka hur kommuner använder 
ekosystemtjänster inom stadsplanering som ett verktyg i planprocessen. Syftet är dessutom att 
undersöka vilka argument det finns inom planeraryrket och forskning för att använda ekosystemtjänster 
i stadsplanering.  

1.3 Frågeställning

Följande frågor är centrala i denna uppsats och har utformats för att uppfylla syftet:

  1. Hur vanligt förekommande är det att ekosystemtjänster används som ett verktyg 
     inom stadsplanering i Sveriges kommuner?

 2.  Hur arbetar kommuner med ekosystemtjänster inom stadsplanering? 

	 3.	Vilka	argument	finns	det	för	att	ekosystemtjänster	ska	användas	inom	
     stadsplanering?

1.4 Avgränsning

I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till att undersöka till vilken utsträckning ekosystemtjänster 
används inom stadsplanering i Sveriges kommuner. I och med det är kommunerna som har planmonopol 
över den fysiska planeringen i Sverige kommer jag därav endast undersöka kommuner. Fråga (1) kommer 
att besvaras genom en surveyundersökning och frågeformulär som metod. För fråga (2) har jag begränsat 
mig till att endast undersöka två kommuner, Stockholms Stad och Nacka kommun. Frågan kommer 
att besvaras genom fallstudier och intervjuer med en representativ person från respektive kommun. 
Valet av dessa två kommuner baseras på att de båda utmärker sig i sitt arbete att jobba praktiskt med 
ekosystemtjänster inom stadsplanering samt dess fördelaktiga geografiska läge utifrån mig som författare.
Fråga (3) baseras på ett urval av kommentarer från planerare och vetenskaplig litteratur.

1.5 Disposition

Kapitel 1: Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel. I det inledande kapitlet redogörs bakgrund, 
problemformulering, syfte och frågeställningar. Detta ligger som grund för forskningsöversikten 
samt den analys som redogörs i slutet av uppsatsen.

Kapitel 2: I det andra kapitlet presenteras den forskningsstrategi som använts och de metoder som 
tillämpats för att svara på de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. En avvägning görs 
mellan olika tänkbara metoder samt en redogörelse varför valda metoder använts.
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Kapitel 3: Den teoretiska utgånspunkten som är det tredje kapitlet introducerar läsaren till ämnet 
och ger en bakgrund till vad ekosystemtjänster är samt vad för olika slags ekosystemtjänster som 
finns och hur de delas upp.

Kapitel 4: Det fjärde kapitlet presenterar tidigare forskning som gjorts inom ämnet ekosystemtjänster. 
Här behandlas studier som gjorts på de fördelar ekosystemtjänster har i samband med fysisk planering.

Kapitel 5: Det femte kapitlet behandlar den undersökning som gjorts utifrån de frågeställningar som 
formulerats. Den är individuellt skriven av författaren till uppsatsen. I denna del presenteras resultaten 
av de två metoder som använts för undersökningen i uppsatsen. I den första delen kommer jag att 
presentera resultatet från enkätundersökningen som skickades till Sveriges 290 kommuner. Därefter 
beskrivs resultaten från intervjuerna med Nacka kommun och Stockholms Stad.

Kapitel 6: I detta kapitel anlayseras och diskuteras de resultat som undersökningen gett. En metodkritik 
följer också för att se på vad som kunde gjorts annorlunda och de valda metodernas styrkor och 
svagheter. 

Kapitel 7: Kapitel sju sammanfattar den litteratur som legat till grund för denna uppsats och ämnet 
ekoystemtjänster.

Kapitel 8: Kapitel åtta inkluderar alla de 94 kommunernas svar på den enkätundersökning som 
skickades ut.
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2.0 FORSKNINGSSTRATEGI OCH METOD

I detta kapitel kommer val av forskningsdesign samt val av metod presenteras för denna undersökning. 
Jag kommer även redogöra varför jag valde just de två olika forskningsstrategierna och de två olika metoderna. 
Under metoddelen kommer jag även beskriva hur jag gick tillväga praktiskt med metoderna. Metodkritiken där 
varje vald metods för- och nackdelar diskuteras kommer att presenteras i kapitel 6 “Slutsats och diskussion”.

Forskningsstrategi är ett brett sätt att närma sig forskningen kring det som undersöks. Det kan 
beskrivas som det ramverk som sätts i ett försök att hitta svar på undersökningen (Denscombe, 
2009:421). Utifrån uppsatsens syfte och frågeställning har jag valt att ha med två olika 
forskningsstrategier, surveyundersökning och fallstudie. Den förstnämnda är en mer kvantitativ 
forskningsstrategi som används för att göra en bredare kartläggning av min undersökning. 
Den andra forskningsstrategin är mer kvalitativ där syftet är att dyka djupare in i det undersökta.

2.1 Surveyundersökning som forskningsstrategi 

En surveyundersökning betyder att forskaren är intresserad av att göra en omfattande kartläggning 
och detaljerad granskning av en bestämd undersökningsenhet som kan mätas eller registreras. 
Det som karakteriserar denna strategi är att forskaren kan få en bred och omfattande vinkel på 
det som undersöks där surveyundersökning används just för att ge en överblick i rådande stund 
där “allt tas in”. Syftet är att skapa en ögonblicksbild av verkligheten och på så sätt uppdatera 
och bringa kunskap inom det undersökta området. Det intressanta är att forskaren då kan 
studera utvecklingen för att se om och hur det studerande området har ändrats genom tiden. 
En fördel med denna strategi är att forskaren är fri att använda ett flertal olika metoder exempelvis 
frågeformulär, intervjuer eller observation för att samla in data (Denscombe, 2009:25-26).

Det finns ett flertal olika typer av surveyundersökningar såsom postenkäter, survey via internet, intervju 
ansikte mot ansikte och telefonintervjuer (Denscombe, 2009:27-29). Den form av surveyundersökning 
jag valde med tanke på den tidsgräns arbetet har och den tidsåtgång som jag ansett som mest 
tidseffektivt har därför blivit att göra en survey via internet. Coupar (2000) och Dillman (2007) beskriver 
denna typ av surveyundersökning som det snabbaste och billigaste alternativet för insamling av 
data (Denscombe, 2009:27). Att göra en postenkät skulle ta för lång tid och vara för dyrt utifrån 
de förutsättningar jag som författare har. I och med att en del av uppsatsens syfte är att kartlägga 
omfattningen av användandet av ekosystemtjänster inom stadsplanering i de svenska kommunerna 
skulle det inneburit att jag behövt skicka postenkäter till alla Sveriges 290 kommuner. Tidsåtgången 
skulle bli för långdragen genom att behöva skicka och invänta svar. Även sammanställningen av de 
som svarade skulle ta för lång tid. Samma sak gäller även för intervju ansikte mot ansikte. Denscombe 
(2009) menar att svarsfrekvensen är mycket högre samt ger fylligare data vid denna variant av survey 
än andra varianter (Denscombe, 2009:29). Men det skulle vara omöjligt för mig som forskare att både 
tidsmässigt och kostnadsmässigt besöka 290 kommuner inom denna studies ramar. Att anordna ett 
Skype-möte var heller aldrig aktuellt då jag skulle behövt samordna och boka in ett möte med 290 
olika personer vilket återigen skulle ta för lång tid. En annan möjlighet var att använda mig utav 
telefonintervjuer. Trots att det är ett relativt snabbt sätt att göra en survey på  skulle en sammanställning 
ta lång tid (Denscombe, 2009:30). Utifrån dessa alternativ föll mitt val tillslut på att göra en survey 
via internet genom att använda mig av ett frågeformulär som skickas till varje kommun via e-post. 
En nackdel med denna variant av surveyundersökning är att svarsfrekvensen, likt vid postenkäter, 
kan bli låg. En forskare ska vara nöjd om denna får 20 procent som svarsfrekvens (Denscombe, 
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2009:27). Det som kan påverka svarsfrekvensen är bland annat enkätens layout, det vill säga dess 
lättläslighet samt färg och form. Även urvalsramen av människor är svårare bestämma då det inte alltid 
är självklart att forskaren kan styra vem som kommer att svara på enkäten (Denscombe, 2009:27-28).

2.2 Fallstudie som forskningsstrategi 

Fallstudier är en forskningsstrategi vars fokus ligger i att få en djupgående redogörelse av ett 
specifikt fall. Utmärkande för en fallstudie är att den inriktar sig på bara en undersökningsenhet 
och har således ett smalare fokus på undersökningsenheten snarare än ett brett fokus som 
vid exempelvis masstudie. Fördelen med att använda fallstudie är att undersökningsenheten 
undersöks på djupet och i detalj och på så sätt kan värdefull information och andra insikter 
som annars hade varit svåra att upptäcka synliggöras (Denscombe, 2009:59-60). Syftet med 
denna strategi handlar om att gå in på djupet snarare än bredden för att i detalj kunna studera 
förhållanden, specifika fall och processer eller för att kunna, som Denscombe (2009) menar, 
“[…] belysa det generella genom att titta på det enskilda” (Denscombe, 2009:60). Möjligheten 
för forskaren att använda olika metoder uppmuntras likaså. Detta skiljer sig avsevärt mot 
surveyundersökningar på grund av att fallstudier tillåter fler möjligheter att identifiera komplexiteten 
i en given undersökningsenhet och reda ut denna. Forskaren tillåts utöver själva resultaten 
i sig även få svar på och förklara varför resultatet blev som det blev (Denscombe, 2009:61).
En av nackdelarna med denna strategi är de generaliseringar som kan göras utifrån det resultat 
forskaren kommer fram till. Därför är det viktigt att forskaren uppmärksammar om fallet i sig är 
unikt eller om det resultatet kan generaliseras och om det liknar andra fall (Denscombe 2009:72). 

Att välja undersökningsenhet för fallstudie ska grunda sig på att det är utmärkande på något 
sätt, att enheten inte är slumpmässigt vald och att den representerar specifika kännetecken som 
är betydande för frågeställningen (Denscombe, 2009:63-64). Därav har jag valt två kommuner 
Stockholms Stad och Nacka kommun, som båda två utmärker sig genom den omfattning 
de använder ekosystemtjänster inom stadsplanering. Anledningen till mitt val av dessa två 
kommuner beror på att de dels att är utmärkande inom detta område samt deras geografiska 
läge då jag bor relativt nära dessa. Det geografiska läget är en viktig faktor då jag har en 
begränsad tidsram och att ha kontakt med en närbelägen kommun gör arbetet mer tidseffektivt.

2.3 Metod

Denscombe (2009) beskriver en metod som det systematiska tillvägagångssätt en undersökning 
utförs på för att samla in och producera data. Det är forskarens mikroskop som hjälper 
denna att bland annat få en tydligare bild av det som undersöks (Denscombe, 2009:183, 
421). Att välja metod handlar enligt Denscombe (2009) om att välja ett tillvägagångssätt 
som passar den valda undersökningen på bästa sätt, det vill säga “rätt sak på rätt plats”. 
Valet baseras utifrån vad forskaren vill uppnå, det vill säga själva syftet med undersökningen, 
samt vad som lämpar sig bäst i praktiken för den enskilda forskaren (Denscombe, 2009:184).
Min undersökning baseras på surveyundersökning och fallstudie. Det gör det möjligt för mig 
som forskare att använda mig av olika slags metoder för att samla in data. För att jag ska kunna 
besvara frågeställningen och undersöka ämnet ur olika synvinklar har jag valt att triangulera, det 
vill säga, valt att kombinera ett flertal olika metoder. En kombination av flera metoder hjälper 
forskaren att närma sig ämnet då denna får olika perspektiv och synvinklar på det undersökta 
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(Denscombe, 2009:184). Metoder kan delas upp i kvalitativa och kvantitativa kategorier. 
Kvantitativa metoder används för att svara på frågor som “hur mycket” eller “hur många” medans 
kvalitativa metoder mer används för att gå djupare in på ämnet genom att studera en egenskap 
eller en företeelse (Bjereld et al., 2009:118). Jag har utifrån min frågeställningen därför valt att 
använda mig både av en kvantitativ metod, frågeformulär, samt en kvalitativ metod, intervju.

2.3.1 Frågeformulär

Ett frågeformulär lämpar sig bäst att använda då forskaren är intresserad av att undersöka ett 
stort antal respondenter, kvantitativ data. Denna metod är därför bra om forskaren vill skapa 
en bred täckning av data. Syftet med frågeformulär som metod är att skapa standardiserad 
data för att kartlägga något som det inte finns svar på. Metoden är också lämplig då 
forskaren tillåter en fördröjning från utskick tills det att svaren erhålls (Denscombe, 2009:208). 
För att kunna svara på frågeställningen om hur vanligt förekommande det är att använda 
ekosystemtjänster inom stadsplanering i Sveriges 290 kommuner lämpar sig därför denna metod bra.

2.3.2 Tillvägagångssätt - Frågeformulär

Jag valde att använda mig av gratistjänsten “Google Forms” där ett frågeformulär enkelt går att skapa. 
Viktigt att tänka på är att ett forskningsmässigt frågeformulär ska vara uppbyggt genom identiskt 
uppsatta frågor vars syfte är att samla data som sedan kan analyseras (Denscombe, 2009:207). Utifrån 
detta ställde jag sju frågor som alla hade en koppling till varandra och där syftet med frågorna var att 
undersöka varje kommuns arbete med ekosystemtjänster och till vilken utsträckning de arbetar med det. 
De sju frågorna återfinns i bilaga “Frågeformulär” men nedanför visar jag en sammanfattning av dem:  

Vid skapandet av frågor är det viktigt att hålla isär frågor som ger svar på fakta och åsikter (Denscombe, 
2009:209). I och med att frågeformuläret ska svara på forskningsfrågan “Hur vanligt förekommande 
är det att ekosystemtjänster används som ett verktyg inom stadsplanering i Sveriges kommuner?”  
är det därför mer intressant för mig som forskare att ställa frågor som besvaras med fakta och 
inte åsikter. Formuläret består av både fasta och öppna frågor. Fasta frågor är frågor där svaren 
är förhandsbestämda av mig som forskare och respondenten kan endast välja bland bestämda  
svarsalternativ (se fråga 2, 3, 4, 6, 7). Öppna frågor tillåter respondenten själv att formulera svaret 

1. Vilken kommun jobbar du i? 
2. Vilken titel har du som svarar på denna enkät? 
3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med ekosystemtjänster inom 
stadsplanering i dagsläget? 
4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga. Hur kommer 
det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning? 
5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort vad för olika 
slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1-4 på fråga 3. Var i planprocessen arbetar 
Er kommun med ekosystemtjänster?
7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med ekosystemtjänster inom 
stadsplanering? 
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utan att påverkas av mig som forskare (se fråga 1, 5). Fördelen med fasta frågor är att svaren tillåter 
mig som forskare att kvantifiera svaren och de kan därför mätas, jämföras och analyseras. Nackdelen 
är däremot utebliven förklaring eller utveckling av respondentens svar (Denscombe, 2009:221-222). 
Av det skälet valde jag att ha med öppna frågor så att respondenten skulle kunna utveckla sina svar.
Urvalet av de personer jag valde att skicka frågeformuläret till baserades på två olika urvalsvarianter, 
subjektivt urval och snöbollsurval. Valet av dessa urvalsvarianter styrdes utifrån hur jag på bästa sätt 
skulle kunna komma i kontakt med personer jag tror skulle ge mig bäst information. Denscombe 
(2009) beskriver subjektivt urval som “Mot bakgrund av det jag redan vet om undersökningstemat 
och de människor eller företeelser som jag studerar, vem eller vad kommer sannolikt att ge den bästa 
informationen?”. Med denna variant handplockar jag personer medvetet utifrån viss kännedom att de 
utgör bäst relevans för att svara på frågan (Denscombe, 2009:37). På varje kommuns hemsida letade jag 
sedan upp lämpliga personer med en titel relaterad till fysisk planering såsom planarkitekt, stadsarkitekt 
eller miljöplanerare. I de fall jag inte hittade mailadress till en lämplig person valde jag att skicka mitt 
frågeformulär till kommunens allmänna mailadress så att de i sin tur skulle kontakta lämplig person. Detta 
beskrivs enligt Denscombe (2009) som ett snöbollsurval - då en person hänvisar till en annan tills det att 
relevant person nås. Forskaren styr alltså inte medvetet valet av kontaktpersoner (Denscombe, 2009:37). 
Av Sveriges 290 kommuner svarade 94 av dessa på frågeformuläret. Det ger en svarsfrekvens på 32 % - en 
relativt hög siffra då forskare oftast brukar få 20 % svarsfrekvens med vald metod (Denscombe, 2009:27).

2.3.3 Intervju

Som nämndes ovan använde jag en kvantitativ metod, frågeformulär, för att undersöka och 
kartlägga ett brett område där det idag saknas kunskap på, nämligen att ta reda på i vilken 
utsträckning Sveriges 290 kommuner jobbar med ekosystemtjänster inom stadsplanering. 
Syftet med att använda en kvalitativ metod som intervju grundar sig istället på att jag som forskare 
är intresserad av att gå in mer på djupet i ett specifikt fall som är karakteriserande för mitt ämne 
(Denscombe, 2009:60). Efter sökning på internet och läst ett flertal dokument hittade jag två kommuner 
som är utmärkande när det kommer till att använda ekosystemtjänster praktiskt inom stadsplanering, 
nämligen Stockholms Stad och Nacka. Att mitt val föll på just dessa två kommuner beror på att de dels är 
utmärkande inom detta ämne samt att de ligger nära mig geografiskt sett, i skrivande stund, vilket är en fördel. 
Det gör att intervjuerna är genomförbara utifrån tid och resekostnader (Denscombe, 2009:233). Utifrån 
kommunernas utmärkande arbete med ekosystemtjänster utgör dessa bra underlag för att skaffa 
mig tillräckligt med empiri och data för att svara på en del av uppsatsens syfte och frågeställning.  

Trots att intervjuer ofta ses som en konversation, vilket de på sätt och vis är, menar Silverman (1985) 
att det ändå finns skillnader mellan en vanlig konversation och intervjuer. En intervju grundar sig på 
ett eller flera antaganden och kunskaper om den konversation som hålls (Silverman, 1985:237-238). 
När det kommer till intervjuer finns det en del regler gällande forskningsetik enligt Denscombe (2009). 
Det betyder bland annat att intervjun ska ske med öppna kort. Informanten ska vara medveten om att 
det först och främst handlar om en intervju, att bandinspelning kan användas och att detta kan komma 
att dokumenteras. Informanten ska alltid samtycka till detta. Forskaren ska alltså inte utnyttja spontana 
konversationer som forskningsdata och inte spela in en konversation i hemlighet (Denscombe 2009:231).
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Mitt val av intervju som metod grundar sig framförallt på uppsatsens frågeställning. Två av 
frågeställningarna lyder enligt följande:  

 - Hur arbetar Stockholms Stad och Nacka kommun med ekosystemtjänster inom stadsplanering? 

	-	Vilka	argument	finns	det	för	att	ekosystemtjänster	ska	användas	inom	stadsplanering?

För att kunna besvara ovanstående frågeställningar krävs det en metod som går in mer på djupet, det 
vill säga att hitta en kunnig nyckelperson inom området som kan dela med sig av sina erfarenheter, 
åsikter och synpunkter. Enligt Denscombe (2009) är intervjuer den metod som är mest lämplig om 
jag som forskare är intresserad av att få insikt om just människors åsikter, uppfattningar, erfarenheter 
och känslor. Genom att undersöka frågan på djupet, det vill säga kvalitativt, får forskaren tillgång 
till djupgående och detaljerad data (Denscombe, 2009:233,267). Andra fördelar med vald metod 
enligt Denscombe (2009) är att forskaren får värdefulla insikter inom ämnet och tillgång till kunskap 
som kanske bara just informanten (nyckelpersonen) besitter. Intervjuer är också den metod som är 
mest flexibel gällande den utrustning som kan behövas gällande insamling utav data men också 
gällande upplägget. Exempelvis kan frågorna under själva intervjun alltid justeras och förklaras och 
konversationen/ språket kan anpassas. I och med att intervjuer ofta är en överenskommelse om tid, 
plats och samtalsämne mellan forskaren och informanten garanteras nästan alltid en 100 procentig 
svarsfrekvens. Denscombe (2009) menar även att intervjuer kan ha en positiv terapeutisk effekt då 
informanten får en möjlighet att uttrycka sig och denna vet att det är någon som lyssnar. Det kan 
bringa nöje hos informanten att kunna bidra med sina kunskaper (Denscombe, 2009: 267-268).

2.3.4 Tillvägagångssätt - Intervju 

Som forskningsintervju har jag valt att använda mig utav semistrukturerad intervju med liknande 
frågor till båda informanterna. Denna variant av intervju tillåter mig som forskare att vara flexibel 
gällande frågornas ordningsföljd och låta respondenten utveckla sina synpunkter och prata fritt om 
ämnet. Denscombe (2009) menar att det är bättre att låta respondenten uttrycka sig fritt för att få 
svar på komplexa frågor. Ostrukturerade intervjuer kan liknas vid semistrukturerade men är än mer 
långtgående gällande respondentens frihet att yttra sig. Forskaren introducerar oftast ett ämne och 
låter respondenten prata fritt om detta. I mitt fall lämpar sig inte detta då jag är ute efter att få svar 
på specifika frågor. En annan variant av intervjuer är strukturerade intervjuer som kan liknas vid ett 
frågeformulär, fast det görs ansikte mot ansikte. Denna variant karakteriseras av redan uppgjorda 
frågor med en fast ordningsföljd och en begränsad uppsättning svarsalternativ. Svaren, på grund av 
frågornas struktur, ger data som kan standardiseras och mätas kvantitativt (Denscombe, 2009:234-235). 
Denna variant av intervju valde jag också bort då jag (1) redan använder mig av frågeformulär som 
metod (2) att jag anser att informanten sitter på sådan kunskap som gör att förhandsbestämda frågor 
skulle riskera att missa en del kunskap informanten besitter inom ämnet. Båda intervjuerna skedde via 
telefon på grund av tidsbrist för bägge informanterna. Vid båda tillfällena gjordes  anteckningar från 
det som sades. En sammanfattning av dessa intervjuer finns i bilaga “Intervjuer” i slutet av uppsatsen.
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2.3.5 Relation mellan valda metoder

Utifrån vad som skrivits ovan tänkte jag visa, med hjälp av en simpel matris jag konstruerat, båda 
metodernas styrkor (grön färg) och svagheter (röd färg). Syftet med denna matris är att visa hur jag 
beslutade mig för mitt val av metoderna och hur den ena metodens styrkor kompletterar den andra 
metodens svagheter och vice versa. Den vågräta raden visar de två metoderna, frågeformulär och 
intervju. Under “Egenskap” listas fem olika egenskaper utifrån vilka båda metoderna jämförs med 
varandra. Frågeformulär har en betydligt lägre svarsfrekvens jämfört med intervjuer som nästintill 
alltid ger en 100 procentig svarsfrekvens. Frågeformulär är en metod som används när kvantitativa 
frågor skall undersökas och intervjuer när forskaren skall dyka in på djupet av det undersökta. 
Det är svårare för forskaren att kontrollera sanningshalten för en kvantitativ undersökning som ett 
frågeformulär än det är med en kvalitativ undersökning som en intervju. Dock går det fortare att 
samla material genom ett frågeformulär än det gör med en intervju (Denscombe, 2009:228,267-268).

EGENSKAP FRÅGEFORMULÄR INTERVJU

Svarsfrekvens

Kvalitativt (djup)

Kvantitativt (bredd)

Tillförlitlighet (san-
ningshalt)

Tidsåtgång

Tabell 1. Visar relationen mellan de två valda metoderna ”frågeformulär” och 
”intervju” samt deras för- och nackdelar.
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3.0 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT

Rienecker och Jorgensen beskriver teori som ett “System av lärosatser (eller antaganden) inom ett 
ämnesområde som […] bildar förståelseram(ar) för ämnet.” (Rienecker & Jorgensen 2014:206). Teorier 
används därmed för att generalisera alla fenomen av samma art och forskaren är intresserad av att förstå 
ämnesområdet i sig snarare än fenomenet i sig (Rienecker & Jorgensen 2014:207). Därför kommer detta 
kapitel att ge dig som läsare en allmän bild av vad ekosystemtjänster är, hur det definieras, vad för olika 
slags ekosystemtjänster det finns samt ge en kort historisk beskrivning av begreppet och hur det utvecklats.

3.1 Ekosystem och ekosystemtjänster  

3.1.1 Begreppets uppkomst och utveckling

Innan jag börjar med att gå in på vad ekosystemtjänster är för något kommer jag börja med att 
presentera två andra viktiga begrepp, ekologi och ekosystem. Båda begreppen fungerar som grund 
för att förstå innebörden av ekosystemtjänster.

Ordet ekologi härstammar från de två grekiska orden oikos som betyder hus/boning och ordet logos 
som betyder lära. Slår man ihop dessa ord kan det sammanfattas som “läran om huset”. Läran om 
naturen som hus betyder att man studerar alla de organismer och alla de processer som verkar 
inuti detta hus och relationerna mellan organismerna och deras miljö (Odum & Barret, 1971:2).
Ordet ekosystem i sig är antikt men innebörden av begreppet, själva konceptet, är relativt nytt. 
Arthur Tansley betraktas oftast som grundaren till den vetenskapliga innebörden av begreppet. 
År 1935 definierade han ett ekosystem som komplexiteten av organismer men också den 
komplexitet av fysiska faktorer som formar det vi kallar för naturen (Tansley, 1935:299). Tansley 
menar att ekosystem finns i alla slags varianter och storlekar. Det som är mest utmärkande 
är det faktum att det är ett system i sig som sköter sig självt. Ekosystem kan vara allt från en 
gräsmatta till en sjö till en skog (Fitter et al., 2010:4). FN har en liknande definition av begreppet. 
De beskriver ett ekosystem som “a dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities 
and their nonliving environment interacting as a functional unit” (FN, 1992:3). Liknande Tansleys 
definition så definierar FN ekosystem som en växelverkan mellan organismer och deras miljö. 

Eugene Odum - en känd ekolog inom fältet, bygger sin definition av ekosystem på Tansleys 
formulering. Han beskriver ett ekosystem som:

  ”Any unit that includes all of the organisms (i.e. the community) 
  in a given area interacting with the physical environment so that 
  a flow of energy leads to clearly defined trophic structure, biotic 
  diversity and material cycles (i.e. exchange of materials between 
  living and non-living parts within the system) is an ecological 
  system or ecosystem.” 
               (Odum & Barret, 1971:8) 
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The Economics of Ecosystems and Biodiversity (2011) förkortat TEEB är ett internationellt 
forskningsprojekt som startades på initiativ av G8-länderna vars syfte var att synliggöra naturens 
värde. De delar samma definition som ovan nämnda och beskriver ett ekosystem som en interaktion 
mellan naturens funktioner och dess komponenter som växter, djur, mikroorganismer, vatten, luft 
med mera (TEEB, 2011:1) 

För att sammanfatta kärnan i dessa fyra definitioner beskrivs alltså ett ekosystem som en struktur 
som genom interaktion mellan organismer och deras omgivande miljö tillsammans bygger upp ett 
system som vi valt att definiera som ekosystem.

3.1.2 Ekosystemtjänster  - Vad är det?

Föregående rubrik gav bakgrund till vad ett ekosystem är. Denna del bygger vidare på det och 
jag ska istället presentera ett nytt begrepp - ekosystemtjänster - och förklara vad det innebär.

Ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp som kommit att bli mer populärt bara de senaste 
åren. Begreppet fick sitt första internationella genomslag genom Millennium Ecosystem Assessment 
(MA) - ett forskningsprogram upprättat på FN:s initiativ 2001. Syftet med initiativet var att värdera 
konsekvenserna för människans välbefinnande utifrån de ekosystemförändringar som sker och 
arbeta fram metoder som kan säkra en hållbar utveckling (MA 2005:ii). Utifrån MA startades 
TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) - ett internationellt forskningsprojekt inom 
ekosystemtjänster. Både MA och TEEB beskriver ekosystemtjänster på liknande sätt och menar 
att ekosystemtjänster är de förmåner människan får från ekosystem (TEEB, 2008:12; MA, 2003:3).

Daily - en framstående forskare inom fältet definierar ekosystemtjänster som“[…] the conditions 
and processes through which natural ecosystems, and the species that make them up, sustain and 
fulfill	human	life” (Daily, 1997:3). Översatt till svenska kan det läsas som “de tillstånd och processer 
genom vilka naturliga ekosystem, och de arter som utgör dem, upprätthåller och berikar det 
mänskliga livet” [egen översättning]. Daily menar att ekosystemtjänster upprätthåller biodiversiteten 
och livnär mänskligheten genom de varor vi får gratis såsom material, mat, energi, läkemedel med 
mera (Daily, 1997:3). Men utöver de olika varor finns det även ett flertal ekosystemtjänster som har 
livsuppehållande funktioner för människan såsom ren luft, naturlig rengöring av vatten, pollinering 
så att växter och grödor sprids och gror, naturlig återvinning och naturens naturliga cyklar. De kan 
också ha en fungerande effekt som estetiska och kulturella värden (TEEB, 2008:12).

Daily menar att människans existens beror på naturliga cyklar. Exempelvis, om störningar inträffar 
och påverkar de insekter som hjälper till att pollinera kan det få katastrofala sociala och ekonomiska 
konsekvenser för människan och dess samhälle. Om kolcykeln, kolets kretslopp störs kan det få 
förödande konsekvenser för vår existens då klimatförändringen skulle kunna bringa oförutsedda 
konsekvenser. Människan har länge levt under naturens villkor utan att stört den alltför mycket men 
sedan industrialiseringen i världen tog fart har de globala störningarna ökat mer och mer i takt med 
samhällsutvecklingen och därmed påverkat den biologiska mångfalden negativt, vilket i sin tur även 
påverkat många ekosystemtjänster negativt (Daily, 1997:5).

Liksom TEEB och MA menar Costanza et al. (1997) att ekosystemtjänster definieras som de 
fördelar mänskligheten får direkt eller indirekt från ekosystemens olika funktioner (Bolund &  
Hunhammar,1999:295). De indirekta funktionerna är funktioner som inte har ett marknadsvärde. 
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Det är funktioner som människan inte kan konsumera direkt utan de behövs endast för att bära upp 
ekosystemet i sig. Det kan innebära exempelvis pollination och rening av vatten och luft. Direkta 
funktioner är sådant som har ett marknadsvärde såsom vatten, råmaterial, medicinska växter et cetera 
(McPherson et al., 2014:504). Costanza et al. (1997) utmärker sig dock i sin definition och menar att 
ekosystemtjänster har olika täckningsgrader. Ekosystemtjänster kan enligt honom delas upp i två 
kategorier - globala och lokala tjänster. Det som avgör vilken kategori en viss tjänst hamnar i beror 
på den effekt ekosystemtjänsten har på sin omgivning. Kan tjänsten överföras från ett område till 
ett annat område räknas det som en global tjänst. Kan tjänsten bara nyttjas på plats är det en lokal 
tjänst (Bolund & Hunhammar,1999:295). 

För att sammanfatta begreppet ekosystemtjänster kan det alltså definieras som de gratistjänster 
naturen ger människan vilka är behövliga för att upprätthålla människans existens. 

3.2 Olika slags ekosystemtjänster 

MA definierar ekosystemtjänster som de förmåner människan får från ekosystemen (MA, 2005:5). 
Men vad är det för förmåner som menas? Utifrån tidigare nämnda definitioner av vad ekosystemtjänster 
är har ekosystemtjänster grupperats i fyra olika kategorier (Gómez-Baggethun et al., 2013:178). 
Enligt TEEB och MA delas ekosystemtjänster in i stödjande (supporting services), reglerande 
(regulating services), kulturella (cultural services) och försörjande (provisioning services) (MA, 
2005:50; TEEB 2011:3-4). Dessa fyra olika kategorier framgår av bilden nedanför. Den gröna rutan 
visar de fyra olika ekosystemtjänsterna och hur de stödjande tjänsterna ligger till grund för de tre 
andra. Mer om detta förklaras på nästa sida. Under varje kategori av de fyra ekosystemtjänsterna 
listas olika slags tjänster. Pilarna i sin tur visar hur dessa tjänster påverkar människan på olika sätt (blåa 
rutan) och tjockleken på pilarna beskriver den styrka dessa olika tjänster påverkar sociekonomiska 
faktorer i människans samhälle.

1. Visar de fyra olika kategorierna av ekosystemtjänster och hur de på olika sätt inverkar på socioekonomiska 
faktorer i människans samhälle. Källa: (MA, 2005:vi)
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3.2.1 Stödjande ekosystemtjänster

Om man tänker sig en hierarki av dessa fyra olika tjänster kan de stödjande tjänsterna ses som 
själva plattformen eller grunden till de andra tre. Hit räknas de tjänster som är nödvändiga för att 
upprätthålla människans och andra arters liv. De genererar sällan direkta tjänster för människan 
utan dessa tjänster klassas som indirekta precis som Costanza et al. (1997) beskriver det. De har 
med andra ord inget marknadsvärde, där tjänsten i sig går att utvinna och sälja utan tjänsterna 
ses egentligen mer som ekosystemens “underleverantörer” för allt liv (MA, 2005:40; Bolund & 
Hunhammar,1999:295).

Exempel på stödjande indirekta ekosystemtjänster

Gemensamt för stödjande ekosystemtjänster är att de i praktiken inte är tjänster i sig just på grund 
av de indirekta funktioner de har. Men de har ändå valts att klassas som tjänster. 

Fotosyntes: Den process då gröna växter och alger omvandlar solljus till koldioxid, vatten samt syre.

Upprätthållande av markens bördighet: Naturens förmåga att frigöra näringsämnen samt förse 
mark med organiskt material.

Vattnets kretslopp: Är livsnödvändigt för alla levande organismer (TEEB, 2011:4).

Näringsämnets kretslopp: Det finns runt 20 essentiella näringsämnen, exempelvis nitrogen och 
fosfor som genom näringsämnets kretslopp cirkulerar genom ekosystemen (MA, 2005:40).

Habitat: Förser en art med allt denna behöver för att överleva.

Biologisk och genetisk mångfald: Utgör grunden för de växt- och djurarter som levererar reglerande, 
försörjande och kulturella tjänster (TEEB, 2011:4).

       Vattnets kretslopp                    Fotosyntes          Biologisk och genentisk2.
mångfald
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3.2.2 Reglerande ekosystemtjänster

De reglerande tjänsterna beskrivs ofta som naturens egna ingenjörskonst. Precis som namnet avslöjar 
reglerar dessa tjänster naturen på olika sätt - ofta från oönskade effekter för att ge människan 
en bättre och behagligare livsmiljö (MA, 2005:40; TEEB, 2011:4). Världen står inför utmanande 
klimatförändringar och konsekvenserna av dessa väntas bli allt mer påtagliga därför kommer de 
reglerande ekosystemtjänsterna att spela en allt viktigare roll för att undvika oönskade klimateffekter 
(C/O City, 2014:16).

Exempel på reglerande ekosystemtjänster

Temperatur- och klimatreglering: Ekosystemtjänster kan reglera klimatet och även temperaturen på 
en lokal och global skala. Vegetation binder koldioxid och kan på så sätt motverka växthuseffekten 
i och med att växterna binder koldioxiden som finns i luften. Andelen koldioxid i atmosfären 
har ett direkt samband med jordens temperatur. Ökat koldioxidutsläpp på jorden ger varmare 
temperaturer då solens strålar inte filtreras ut från jordens atmosfär utan stannar kvar (MA, 
2005:40). Gómez-Baggethun et al. (2013) konstaterar  bland annat att vattenområden har en 
reglerande effekt på den lokala nivån. Vattenområden fungerar som kylskåp på sommaren då 
de absorberar värme och under vinterhalvåret har de motsatt effekt då de utsöndrar värme. 
På liknande sätt sänker även vegetation temperaturen lokalt genom den skugga den ger upphov 
till. Vegetation har också en absorberande effekt när det gäller solens strålar och dess värme. 
Vattnet i växterna absorberar värmen och på så sätt har vegetation en kylande effekt på det lokala 
klimatet också. Den kylande effekten fås genom det vatten som avdunstar från växterna. Det är 
därför användbart att använda vegetation som fasad på byggnader i syfte att kyla byggnader. Träd 
har exempelvis visat sig vara framgångsrika att använda inom främst stadsmiljöer där hårdgjorda 
ytor oftast dominerar i syfte att kyla den lokala omgivningen. Förutom detta har träden även en 
skyddande effekt mot extremt väder såsom värmeböljor och lindrar de konsekvenser som kan 
uppstå genom extremt skyfall (Gómez-Baggethun et al., 2013:180). 

3. På bilden syns Musée du quai 
Branly i centrala Paris som visar 
hur vegetation kan användas som 
en vertikal trädgård. Växterna 
både kyler byggnaden mot heta 
sommardagar och ger ett estetiskt 
värde i stadsmiljön. Källa: (Vertical 
Garden Patrick, 2016). 
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Bullerreglering: Mänskliga aktiviteter såsom trafik och byggnation genererar buller vilket påverkar 
människans hälsa såsom stress, framförallt i storstäder. Vegetation har en dämpande effekt på 
ljudvågor då dessa ljudvågor absorberas, reflekteras och bryts av. Växter påverkar buller olika 
mycket beroende på art, höjd, bredd, densitet och bladens storlek. En rad med träd i stadsmiljö ger 
tätare densitet än ett ensamt träd och minskar därav buller mer (Gómez-Baggethun et al., 2013:181). 

Luftrening: Träd och annan vegetation har en förmåga att reglera luftkvalitén på en lokal skala 
genom att binda olika partiklar och föroreningar som finns i atmosfären (MA, 2005:40; TEEB, 
2011:4). Framförallt är det urbana områden som är utsatta för luftföroreningar såsom svaveldioxid, 
kvävedioxid, ozon och kolmonoxid. De har en negativ effekt på människors hälsa och kan öka fallen av 
hjärt- och kärlsjukdomar. Gómez-Baggethun et al. (2013) påpekar dock att växternas effekt att binda 
föroreningar från luften dels styrs av tid på dygnet och tid på året. Under natten sker ingen upptagning 
av dessa partiklar och föroreningar då bladens filter är ”stängda”. Även de ljusfattiga månaderna 
under vinterhalvåret har liknande påverkan på växterna (Gómez-Baggethun et al., 2013:181). 

Vattenrening och reglering: Våtmark är ett exempel på en ekosystemtjänst som hjälper till att 
rena vatten på naturlig väg. Det sker genom de mikroorganismer som genom biologisk aktivitet 
bryter ned organiskt avfall som hamnar där (TEEB, 2011:3). Projekt har också utförts där man låtit 
vegetation hjälpa till med att rena dagvatten genom filtrering och nedbrytning av föroreningar 
vilket har visat sig väldigt kostnadseffektivt jämfört med konventionella dagvattensystem (C/O City, 
2014:16). 

Pollinering: Är en ekosystemtjänst som främst insekter men också fåglar och fladdermöss hjälper till 
med. TEEB (2011) konstaterar att pollinering av växter är en förutsättning för spridning av grödor, 
grönsaker och frön vilket har ett stort ekonomiskt och socialt värde för människans samhälle (TEEB, 
2011:4).

4.  Temperaturreglering       Pollinering                     Luftrening
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3.2.3 Kulturella ekosystemtjänster

MA (2005) beskriver de kulturella ekosystemtjänsterna som de icke-materiella nyttor människan 
får från ekosystemen (MA, 2005:40).

Exempel på kulturella ekosystemtjänster

Rekreation och turism: För många människor fungerar platser med mycket grönska exempelvis parker, 
skogar och sjöar som en plats för rekreation. MA (2005) pekar på att dessa platser har en dragningskraft 
dit många söker sig för att koppla av. Det visar sig att dessa platser kan ha en stressminskande effekt 
på hälsan. Parker fungerar också som turistmål som kan ge värdefulla ekonomiska intäkter till staden 
- se på Central Park i New York till exempel (MA, 2005:40). Gómez-Baggethun et al. (2013) hävdar att 
just den rekreativa effekten av ekosystemtjänster är den viktigaste främst i de urbana områdena då den 
fungerar som en fristad till den stressfyllda vardagen i staden (Gómez-Baggethun et. al., 2013:184).

Estetik: Ekosystemen berikar människans vardag och fyller det med mening och känslor. Att utnyttja 
de estetiska värdena från naturen är bra för den mentala hälsan och det har även ett ekonomiskt 
värde i sig. Vegetation kan också öka tryggheten samt bidra till mer attraktiva stadsmiljöer (MA, 
2005:40; Gómez-Baggethun et al., 2013:184-185).

Platsvärde och social sammanhållning: Gröna ytor fungerar också som mötesplatser där 
människor väljer att träffas och utföra diverse aktiviteter (MA, 2005:40). Det kan exempelvis 
vara allt från att fiska, grilla till att spela fotboll eller ha picknick. TEEB (2011) menar att mer 
grönytor är bra för folkhälsan då man kan möjliggöra för olika sportaktiviteter (TEEB, 2011:4). 
Andra sociala fördelar med grönytor, framförallt i urbana områden, är att det kan skapa ett mer 
aktivt grannskapsdeltagande i lokala frågor och därmed öka intresset för närmiljön vilket också 
har en betydande roll vid skapande av platsidentiteter (Gómez-Baggethun et al., 2013:185).

Andligt och kulturellt värde: I många kulturer världen över är naturen synonymt med andliga upplevelser 
där naturen på olika sätt fyller en religiös mening eller fungerar som en andlig plats (TEEB, 2011:4).

Pedagogiska värden: Ekosystemtjänster har också en formell och informell funktion för människan i 
form av utbildning i många samhällen (MA, 2005:40). Konst, vetenskap och kultur är områden som 
hämtat inspiration från naturen (TEEB, 2011:4).

     5. Mötesplats             Rekreation och tursim           Pedagogiskt värde
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3.2.4 Försörjande ekosystemtjänster

TEEB (2011) klassar de försörjande ekosystemtjänsterna som de materiella nyttor människan får från 
ekosystemen vilka gör det möjligt för henne att överleva. Dessa tjänster är materiella resurser som 
vi kan nyttja, förbruka och förädla. Utan dessa skulle vi och många andra arter inte kunna existera 
(TEEB, 2011:3). Både MA (2005) och TEEB (2011) sammanfattar de försörjande ekosystemtjänsterna 
som kanske de mest essentiella för människan. Hit räknas mat, färskvatten, råmaterial, energi och 
läkemedel (MA, 2005:40;TEEB, 2011:3).

Som beskrivits hittills finns det fyra olika kategorier av ekosystemtjänster och många av dessa tar vi för 
givet exempelvis pollination, naturens egna cyklar och kretslopp då de sköter sig själva. Även ständig 
tillgång till mat och färskvatten tar vi ofta för givet och inser inte heller det kulturella och rekreativa 
värdet tjänsterna ger tillbaka. Ekosystemen och dess tjänster är, som beskrivits, livsnödvändiga och 
betydelsefulla för vår existens men hur ska vi kunna inse värdet av dessa? Nästa rubrik kommer gå 
in på betydelsen av värdet av ekosystemtjänster och varför de utgör stor betydelse för människan.

3.2.4 Försörjande ekosystemtjänster

Den gemensamma faktorn utifrån läst litteratur är hur stor betydelse ekosystemen och dess 
tjänster har för människans existens. Azapagic (2010) påstår att “Humanity depends on healthy 
ecosystems: they support or improve our quality of life, and without them, the Earth would be 
uninhabitable.”  (Azapagic, 2010:141). Översatt kan det läsas som att mänsklighetens överlevnad 
grundar sig på friska ekosystem då de stödjer och förbättrar vår livskvalité och utan dem skulle 
jorden vara en obeboelig plats utan liv [egen översättning]. På samma sätt hävdar Fitter et al. 
(2010) att alla de olika ekosystemtjänsterna som ekosystemen ger människan är avgörande för 
vår överlevnad. De utgör en grundsten i människans samhälle och en grundsten för fortsatt social 
och ekonomisk utveckling (Fitter et al., 2010:1). MA (2003) väljer att understryka ekosystemens 
betydelse på liknande sätt. Människans existens och fortsatta utveckling beror helt och hållet 
på ekosystemens olika processer. Det är under dessa processer människan har kunnat existera 
som art och fortplantat sig (MA, 2003:1). TEEB (2008) sammanfattar ekosystemens värde som 
extremt viktiga och att förlust av ekosystem är ett hot mot jordens invecklade system och 
funktioner, som byggts upp under miljontals år. Indirekt utgör förlust av ekosystem och biologisk 
mångfald ett hot mot den mänskliga existensen och människans samhälle (TEEB, 2008:12). 

        6. Energi                           Råmaterial             Färskvatten
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3.2.5 Värdet av ekosystemtjänster

I och med att dessa gratistjänster finns runt omkring oss och i princip sköter sig själva kan det vara 
svårt för människor att förstå betydelsen och den vikt ekosystemtjänster har för oss. John Holdren ger 
ett bra exempel. Föreställ dig att vi åker till månen och låtsas att det är en beboelig plats med samma 
klimat och atmosfär som finns på jorden. Till vår resa till månen får vi bara ta med oss ett visst antal 
arter av djur och växter. Den stora frågan blir - vad tar vi med oss? Tar vi med oss x kanske vi behöver y 
för att x ska kunna vara livsduglig på den nya platsen. Och för att y ska kunna växa behövs z et cetera. 
Kvoten av tillåtna arter till månen skulle snabbt fyllas upp då det skulle krävas kanske hundratusentals 
arter för att vi ska kunna överleva på månen. Men av alla arter vilken är den mest viktiga av dessa? 
Holdren menar är att det inte går att säga. Det är sambandet och interaktionen mellan dessa arter som 
bygger upp ett ekosystem och som i sin tur kan ge människan ekosystemtjänster och en livsduglig 
miljö. Ingen vet alltså hur många arter som krävs för att upprätthålla mänskligt liv (Daily, 1997:3). 
Därav är det viktigt att förstå betydelsen av ekosystemtjänster och hur de fungerar - för det är den 
biologiska mångfalden som skapar grund för allt liv och mänsklighetens välstånd (TEEB 2008:3). 

De senaste 50 åren har människan ändrat ekosystemen i snabbare takt för att kunna möta den 
ökande efterfrågan på mat, färskvatten, energi och material. MA (2005) menar att samtidigt som 
detta berikat människans samhälle har denna handling också degraderat många ekosystemtjänster 
och så mycket som 60% av de ekosystemtjänster som studerats exempelvis färskvatten, luft- och 
vattenrening och många andra reglerande tjänster har degraderats. Det är främst produktionen av 
mat som är den största faktorn bakom degradering av ekosystemtjänster. Matproduktion kräver 
stora arealer och denna aktivitet sker oftast på marker som är värdefulla ur ett biologiskt perspektiv, 
exempelvis regnskogar (MA, 2005:1). Dessa störningar kallas även för ickelinjära störningar, det vill 
säga människan stör naturen på ett icke naturligt sätt vilket stör ekosystemens linjära ändringar. På 
så sätt äventyrar människan hennes egna framtid (MA, 2005:1). Azapagic (2010) styrker detta och 
hävdar att människan riskerar att tömma jordens naturliga resurser och äventyra framtida generationer 
(Azapagic, 2010:141). TEEB (2008) konstaterar att problemet ligger i vår syn på ekosystemen och 
dess tjänster. Trots att människans välbefinnande beror på de gratistjänster hon får från naturen menar 
TEEB att ekosystemtjänster endast ses som kollektiva nyttigheter och därav saknar ett pris och ett 
marknadsvärde (TEEB, 2008:9). Fitter et. al. (2010) påstår att människan generellt sätt undervärderar 
alla ekosystemtjänster och detta beror på att de just saknar ett marknadsvärde (Fitter et. al., 2010:1). 
Gómez-Baggethun et. al. (2013) påpekar att det är omöjligt att prissätta och uppskatta värdet av 
ekosystemtjänsterna med den ekonomiska modell människans samhälle styrs av. Han menar att ett 
pris bestäms av utbud och efterfrågan men frågan blir då hur ekosystemtjänster översätts så de kan 
passa in i dagens ekonomiska modell (Gómez-Baggethun et. al., 2013:190). Det är särskilt svårt när 
det kommer till de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna, hur prissätts till exempel pollinering 
(TEEB, 2008:34)? TEEB (2008) sammanfattar det hela på ett bra sätt “[…] there are no economies 
without environments, but there are environments without economies” (TEEB, 2008:13).

Som nämnts ovan vilar människans existens på fungerande och hälsosamma ekosystem - där 
tjänsterna vi får från dessa förbättrar människans liv på många sätt. Stress är en av de största 
bakomliggande faktorerna till det moderna samhällets ohälsa (Nygren et al., 2002:427). Grahn 
och Stigsdotter (2003) konstaterar till exempel att gröna ytor i städer har ett direkt samband med 
vår hälsa som just stress (Grahn och Stigsdotter, 2003:1,15). På samma sätt menar Kaczynski och 
Henderson (2007) att tillgång till gröna ytor såsom parker resulterar i ökad fysisk aktivitet för de med 
nära anslutning till dessa (Kaczynski & Henderson, 2007:320,342). Maas et al. (2009) argumenterar 
också för att försörjande ekosystemtjänster såsom gröna odlingstak eller kolonilotter, förutom att 
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ge föda, även kan skapa en social mötesplats (Maas et al., 2009:586).  Lovasi et al. (2008) beskriver 
också att reglerande ekosystemtjänster har många hälsosamma fördelar för människan. Ett exempel 
är träd i stadsmiljöer som fångar upp många av de partiklar och föroreningar som ofta förekommer 
i urbana miljöer (Lovasi et al., 2008:647-648).

4.0 KUNSKAPSÖVERSIKT

4.1 Ekosystemtjänster och fysisk planering  

2008 var ett historiskt år sett utifrån ett demografiskt perspektiv. För första gången i människans 
historia bor det fler människor i urbana miljöer än på landsbygden (FN, 2008). Av den litteratur jag 
hittat är det framförallt inom de urbana områdena som forskning av ekosystemtjänster fått starkare 
fäste i. Det beror enligt Grimm et al. (2008) främst på att behovet av dessa tjänster är större i urbana än 
i glesbebyggda områden. Inflyttningen till städer ökar för varje år och resulterar i hög täthet, minskad 
tillgång till naturområden och en växande exploatering av mark vilket ändrar det lokala urbana 
ekosystemet. Ändringen leder till stress för de biotiska och abiotiska systemen som exempelvis 
förändringar i vattnets kretslopp, förlust av flora och fauna samt mark och vattenföroreningar 
(Grimm, 2008:759). Eftersom ekosystemtjänster har stor påverkan på människans livskvalité i 
framförallt urbana områden bör därför ekosystemtjänster inkluderas i fysisk planering (Bolund & 
Hunhammar,1999:293). Men i många delar av världen är ekosystemtjänster ett nytt begrepp och 
har bara under de senaste åren i modern tid fått spridning och betydelse inom stadsplanering (Ellis 
et al., 2006:457-458). Troy och Wilson (2006) är inne på samma spår som Bolund & Hunhammar 
(1999). De påpekar att människan måste bli bättre på att förstå nyttan av ekosystemtjänster, deras 
rumsliga egenskaper och bygga och planera så att vi främjar och inte motverkar dessa tjänster. För 
att ekosystemtjänster ska kunna bli ett praktiskt verktyg för fysisk planering och design är det viktigt 
att gå ifrån begreppet som ett värderingsredskap, då verkligheten kräver praktiska lösningar (Troy 
& Wilson, 2006:435-436). Gómez-Baggethun et. al. (2013) beskriver att fysisk planering är det ett 
av de främsta medlen för att kunna hantera och nyttja ekosystemtjänsterna på smartast sätt. Det 
beror på att det är de rumsliga förhållandena det vill säga den byggda miljön i människans samhälle 
som avgör vilka och hur mycket av ekosystemtjänsterna människor kan ta del av (Gómez-Baggethun 
et. al., 2013:204). Vissa tjänster kan endast nyttjas vid själva källan till tjänsten såsom skugga från 
träd, gröna taks kylande effekt på byggnader eller många av de rekreativa fördelarna människan 
får från grönytor. Andra tjänster kan nyttjas på en mer regional nivå där tjänsten produceras på ett 
ställe men nyttjas långt därifrån. Det kan vara tjänster som pollinering, bullerreducerande tjänster 
som vegetation eller vindskyddande tjänster. De rumsliga förhållandena och uppbyggnaden av 
landskapet påverkar därför direkt och indirekt möjligheten för människan att nyttja ekosystemtjänster  
(Gómez-Baggethun et. al., 2013:204). Även om alla ekosystemtjänster är viktiga menar MA (2005) 
att det främst är de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna som är de viktigaste för urbana 
stadsmiljöer (MA, 2005:40). Bolund och Hunhammar (1999) bekräftar detta och menar att de 
ekosystemtjänster som ger mest nytta för människor i städer är de kulturella ekosystemtjänsterna 
såsom rekreation och de reglerande ekosystemtjänsterna (Bolund & Hunhammar,1999:295).
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4.2 Biotope Area Ratio  

Trots fördelarna med ekosystemtjänster i urbana miljöer frågar sig många fortfarande hur man ska 
värdera och hantera dessa praktiskt i fysisk planering (Lakes & Kim, 2011:94). Ett sätt är att använda sig 
utav “Biotope Area Ratio” (BAR) - ett planeringsinstrument eller planeringsindikator som blev framtaget 
i Berlin i slutet av 1980-talet (Lakes & Kim, 2011:94). Begreppet definieras som: “The BAR describes 
the amount of the ecologically effective surface area in proportion to the total land area […]”  (Lakes & 
Kim, 2011:95). Med hjälp av detta instrument kan planerare kvantifiera och räkna ut hur mycket av en 
yta som är “eko effektiv” - det vill säga man får ett bra instrument på hur man kan värdera den nytta 
dessa tjänster ger människan. BAR räknas ut genom att dividera ytan för all eko effektiv yta med den 
totala ytan. Summan kan sedan användas för att analysera områden och se hur eko effektiv den är  (Lakes 
& Kim, 2011:94-95,97). BAR har visat sig vara en väldigt bra strategisk miljöindikator för att hantera 
och implementera ekosystemtjänster just inom fysisk planering (Scalenghe & Marsan, 2009:9-10). På 
så sätt kan planerare sätta minimikrav för hur mycket inslag av gröna ytor en ny plan skall innehålla.

4.3 Stockholm - Ett case study  

Utav den forskning jag tagit del av har jag hittat många exempel på hur ekosystemtjänster både 
används och påverkar livet för människan i städer. Exempelvis beskriver Gómez-Baggethun et. al. 
(2013) ekosystemtjänsterna i de tre städerna Kapstaden, New York och Barcelona (Gómez-Baggethun 
et. al., 2013:206,215,229). Även Bolund & Hunhammar (1999) har gjort en studie där syftet var att 
analysera ekosystemtjänster inom ett urbant område - där Stockholm valdes som exempel. Syftet 
med denna var också att se på ekosystemtjänsternas betydelse för ett liv i den urbana miljön 
(Bolund & Hunhammar, 1999:293-294). Enligt Lakes och Kim (2011) är Bolunds och Hunhammars 
studie banbrytande (Lakes & Kim, 2011:93). De gjorde en studie där de analyserade Stockholm och 
utifrån denna studie lyckades de identifiera sex olika ekosystemtjänster som var mest relevanta för 
just  Stockholm. Lägg märke till att den är gjord för Stockholm. Bolund & Hunhammar (1999) menar 
att det är svårt att generalisera betydelsen av ekosystemtjänster i alla städer genom att använda 
en stad som praktexempel. Både själva ekosystemtjänsterna och dess värde är platsspecifika och 
kan därför skilja sig från stad till stad. Städer har olika geografiska lokaliseringar, de är uppbyggda 
på olika sätt och de varierar från små byar med några tusen invånare till mega cities med över tio 
miljoner invånare (Bolund & Hunhammar, 1999:294). I det exempel som beskrivs nedan kommer 
jag endast fokusera på den forskning gjord av Bolund & Hunhammar. Valet beror dels på tidsbrist 
men även för att det är ett internationellt exempel inom forskningen och Stockholm är en stad 
som många i Sverige har god kännedom om. Bolund & Hunhammar (1999) utgår från Costanza 
et al:s (1997) forskning där ekosystemtjänsterna delades upp i 17 olika kategorier (Costanza et 
al.,1997:253-254). Bilden på nästa sida visar uppdelningen av dessa 17 kategorier. Utifrån de 17 
olika tjänsterna kom Bolund & Hunhammar (1999) fram till att sex av dessa har större betydelse 
än de andra elva när det gäller urbana områden - exempelvis större städer. Dessa var reglerande 
tjänster som (1) luftrengöring, (2) reglering av mikroklimat, (3) bullerreducerande tjänster, (4) 
dränering av regnvatten, (5) avloppsrening samt (6) kulturella/rekreativa tjänster. Andra tjänster 
som skulle kunna vara av betydelse i en urban miljö generellt är matproduktion men då dessa 
inte ansågs betydelsefulla för Stockholm togs de inte med (Bolund & Hunhammar, 1999:295).
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För varje ekosystemtjänst tittade de på tre aspekter: 
- Vilket slags problem som ekosystemtjänsten är en lösning på? 
- Vilka ekosystem som är involverade i just den tjänsten och hur? 
- Kvantifiering och värdering av tjänsten (Bolund & Hunhammar, 1999:295). 

Luftrengöring 
I städer är luftföroreningar, ofta orsakat av trafik och uppvärmning, ett utbrett problem framförallt för 
invånarnas hälsa. Vegetation hjälper till att reducera luftföroreningar men till vilken omfattning beror 
på den lokala situationen. Hur mycket som kan reduceras beror på växternas möjlighet att filtrera 
luften och deras möjlighet ökar om växten har större och fler blad. Därav är träd effektivare i detta 
syfte jämfört med buskar (Svensson & Eliasson, 1997:14-15). Stolt (1982) slår fast att det finns en 
skillnad mellan barrträds och lövträds förmåga att filtrera luften. Barrträden har en större sammanlagd 
bladyta jämfört med lövträd och filtrerar även under vinterhalvåret. Det leder därmed till en större 
filtreringskapacitet än lövträd. Lövträden å andra sidan har lättare att ta upp vissa föroreningar än 

7. De 17 olika kategorierna av ekosystemtjänster. Källa (Costanza et al., 1997: 254)
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barrträd (Stolt, 1982:10). Värt att tänka på enligt Bolund & Hunhammar (1999) vid planering av 
stadsmiljöer är att blanda barr- och lövträd för att få en sådan bra effekt som möjligt på det lokala 
klimatet. Bolund & Hunhammar (1999) hänvisar också till Bernatzky (1983) som påpekar att en gata 
som pryds av träd har 70 % mindre luftföroreningar på platsen än en gata utan träd (Bolund & 
Hunhammar, 1999:295-296). McPherson et al. (1997) gjorde en beräkning av denna ekosystemtjänst 
i Chicago för att kunna uppskatta dess ekonomiska värde. Uppskattningsvis reducerade träden i 
och runtom Chicago luften med 5500 ton luftföroreningar vilket kan översättas till ett värde på 9 
miljoner dollar om det skulle krävts mänskliga åtgärder (McPherson et al., 1997:53). Tittar man på 
Stockholm utifrån denna ekosystemtjänst är staden överflödig ur ett internationellt perspektiv. Cirka 
10 % av ytan är täckt av skog vilket ger staden en stor fördel när det gäller naturlig luftrengöring för 
invånarna (Bolund & Hunhammar, 1999:296).  

Reglering av mikroklimat på gatu- och stadsnivå
Bolund & Hunhammar (1999) menar att staden i sig påverkar det lokala klimatet och vädret. De hänvisar 
till (Haughton & Hunter, 1994) som gjorde en amerikansk studie där skillnader mellan staden och 
glesbygden kvantifierades. I sin undersökning visade det sig att städernas lufttemperatur i genomsnitt 
var 0.7°C varmare, ibland 1-3 °C varmare och vindhastigheten 10-30 % mindre. Tak, asfalt och andra 
urbana ytor påverkar mikroklimatet på så sätt att de absorberar omgivande värme från sol och andra 
källor och sedan avger värme till luften, speciellt soliga dagar. Det i samband med mindre vind i städer 
skapar vad som brukar kallas för “urban heat island effects” (Bolund & Hunhammar, 1999:296).  Bilden 
nedanför visar en illustration på lufttemperatur över olika ompråden, från landsbygd till citykärnor.

8. Illustration på lufttemperaturen över olika delar i vår fysiska miljö, från landsbygd 
till citykärnor. Källa: (EPA, 2014) 
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Bolund och Hunhammar (1999) beskriver dock att alla slags ekosystem i urbana områden, som i 
stadsmiljöer exempelvis, har en reducerad effekt av “urban heat islands”. Vattenytor i städer kan 
jämna ut lufttemperaturen både under sommar- och vinterhalvåret. Vegetation hjälper också till 
att reducera “urban heat islands” effekter. Bolund och Hunhammar (1999) hänvisar till (Hough, 
1989) som dokumenterat att ett ensamt träd kan avdunsta så mycket som 450 liter vatten per dag 
och för detta “konsumerar” trädet 1000MJ av värme från luften för att avdunstningsprocessen ska 
fungera. På detta sätt kan plantering av stadsträd sänka lufttemperaturen markant, speciellt under 
sommaren (Bolund & Hunhammar,1999:296).  McPherson et al. (1997) visade på sitt exempel i 
Chicago att en plantering av tre träd per byggnadstomt reducerade den totala energin som gick 
åt för att värma och kyla byggnaden minskade med 50-90 dollar per bostad per år. Det beror dels 
på trädens avdunstning av vatten och dess skuggande effekter på sommaren och deras förmåga 
att minska vindhastighet på vintern (McPherson et al., 1997:49). Tittar man på Stockholm regleras 
mikroklimatet till en stor del av vattnet. Även i detta fall har Stockholm en naturlig fördel då det 
kommer till denna ekosystemtjänst. Stockholm är uppbyggt av 14 större öar och är därmed omgivet 
av vatten vilket kan hjälpa till att reglera temperaturen både på sommaren och vintern. Även den 
stora ytan av skog i staden hjälper till att reglera mikroklimatet. Lufttemperaturen är endast 0.6 
°C varmare i Stockholm City jämfört med omgivande förorter (Bolund & Hunhammar, 1999:296). 

Bullerreducerande tjänster
Ett av de största moderna problemen i våra städer är buller från trafik och andra källor. Det har visat 
sig vara kostsamt för samhället också - mellan 0.2-2 % av BNP i EU enligt Kommunförbundet (1998) 
(Bolund & Hunhammar, 1999:296). Det som påverkar effekten av ljudnivåer är dels avståndet mellan 
källan och mottagare. Även markytan har betydelse. En gräsmatta eller mark som innehåller vegetation 
kan minska bullernivåerna med 3 dB(A) jämfört med en plan hård asfalterad yta. Naturvårdsverket 
(1996) menar att en exakt siffra av bullerreducering är svårt att fastslå (Bolund & Hunhammar, 1999:296). 
Det finns idag tekniska lösningar mot bullernivåerna i våra städer som bullerväggar. De visar sig vara 
mest effektiva och minskar nivåerna med 10-15 dB(A). Men Bolund och Hunhammar (1999) menar 
att det gäller att värdera. En teknisk lösning som en bullervägg är 3-5 m hög, kostar cirka 5000 kr/m 
och skapar en skarp kontrast i den urbana miljön. Medans vegetation är mer estetiskt tilltalande och 
betydligt billigare men dock inte lika effektivt. I Sverige och i Stockholm är maxnivå för buller 55 dB(A) 
utomhus och cirka 20 % av befolkningen är idag utsatta för detta. Genom att ersätta hårdgjorda ytor 
med mjukare ytor och mer vegetation skulle nivåerna kunna sänkas (Bolund & Hunhammar, 1999:297).

Dränering av regnvatten 
Städernas dominerande hårdgjorda ytor som betong och asfalt har en direkt påverkande effekt på 
vattenflödet. Vid regn brukar vegetation och dammar normalt sett ta upp mycket av det regnvatten 
som faller ned men i städer som ofta domineras av hårdgjorda ytor har vattnet svårt att tas upp och det 
skapas istället en ytvattenavrinningseffekt som kan orsaka en hel del samhällsproblem. Det kan vara 
ökad risk för översvämningar och försämrad vattenkvalité på grund av att ytvattnet tar upp föroreningar 
som finns på de urbana ytorna. Vegetation tillåter vatten att sippra igenom och motverkar på så sätt en 
eventuell ytvattenavrinningseffekt. Bolund och Hunhammar (1999) hänvisar till (Bernatzky, 1983) som 
konstaterar att områden med vegetation endast låter 5-15% av regnvatten ledas vidare på marknivå 
medans urbana områden utan vegetation tillåter 60 % av regnvattnet ledas vidare på marknivån. Detta 
påverkar både grundvattennivåerna och mikroklimatet i urbana områden. För fysisk planering gäller det 
att planerare är medvetna om fördelarna med att planera för vegetation i städer med hänsysn till risk för 
översvämning och kraftig nederbörd för att på så sätt kunna minska eventuella konsekvenser. Stockholm 
är inte lika beroende som så många andra städer är av dess grundvatten då stadens främsta källa för 
dricksvatten hämtas från sjöar som Mälaren. Stockholm har också en extremt hög andel av grönytor 
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vilket gör att staden inte är särsklit sårbar för kraftig nederbörd (Bolund & Hunhammar, 1999:297).

Avloppsrening 
Avloppsrening kostar stora summor, speciellt för städer med många invånare.  Dålig avloppsrening 
leder till att många näringsämnen hamnar fritt ute i vattnet och orsakar bland annat övergödning. 
I många städer pågår dock storskaliga experiment av våtmarker som ekosystemtjänst för att 
rena avloppsavfall på naturlig väg. Det sker genom omvandling av många näringsämnen av de 
växter och djur som lever i våtmarker. Så mycket som 96 % av all nitrogen och 97 % av all fosfor 
kan hållas kvar i våtmarker istället för att sippra ut i andra ekosystem. På så sätt kan människan 
minska kostnader för avloppsrening (Bolund & Hunhammar, 1999:297). Gren (1995) bekräftar 
det och menar att rening av nitrogen på teknisk väg kan vara fem gånger dyrare än att använda 
sig av våtmarker (Gren, 1995:160). I Stockholm finns få våtmarker som används för att rena 
våtmarker men det är fullt möjligt att anlägga fler våtmarker (Bolund & Hunhammar, 1999:298).

Kulturella och rekreativa tjänster  
Livet i städer är påfrestande och en stressfylld miljö för dess invånare. Ulrich (1991) bevisade att 
människor som utsätts för stress i urbana miljöer reagerade kraftigare än de som utsattes för stress 
i naturliga miljöer (Bolund & Hunhammar, 1999:298). De rekreativa tjänsterna som att kunna leka 
och koppla av är några av de högst värderade ekosystemtjänster för människor som bor i urbana 
områden. Bolund och Hunhammar (1999)  hänvisar till (Botkin & Beveridge 1997) som menar att 
’’Vegetation is essential to achieving the quality of life that creates a great city and that makes it 
possible for people to live a reasonable life within an urban environment’’. I Stockholm visade en 
undersökning på att invånarna värderade de rekreativa tjänsterna mycket och nyttjade dessa frekvent 
(Bolund & Hunhammar, 1999:298).

Matrisen ovanför är framtagen av Bolund och Hunhammar och visar på att ett ekosystem kan 
ge fler än just en ekosystemtjänst. På den vänstra sidan visas sex olika ekosystemtjänster och 
överst visas olika urbana ekosystem. Enligt matrisen bidrar alla ekosystem till reglering av 
mikroklimat samt rekreativa värden. Våtmarker hör till de ekosystem som ger flest tjänster i utbyte. 
När det gäller fysisk planering i urbana områden menar Bolund och Hunhammar (1999) att det 
är viktigt att ta tillvara på mer än bara en tjänst även fast de individuella värdena från tjänsterna 
kan vara låga. Tillsammans kan de ge ett högt urbant värde (Bolund & Hunhammar,1999:298).

9. Matris över urbana ekosystem och ekosystemtjänster som generarer lokala och direkta tjänster relevanta för 
Stockholm. Källa: (Bolund & Hunhammar, 1999:299).
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Ur ett planeringsperspektiv visar det sig att användandet av ekosystemtjänster från ekosystem 
genererar så mycket mer än just ett estetiska värden. Därför är det viktigt för planerare att förstå 
hur man på bästa sätt kan nyttja alla de gratistjänster vi kan få genom naturen inom fysisk planering.

4.4 Gröna tak - Ett praktiskt exempel på en ekosystemtjänst inom fysisk planering   

Ett annat utbrett område inom forskningen gällande ekosystemtjänster och fysisk planering är gröna 
tak. I denna del kommer jag fokusera på gröna tak i sig som en ekosystemtjänst och inte använda 
ett specifikt fall. Jag utgår utifrån en artikel av Oberndorfer et al. (2007) som heter “Green Roofs 
as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services“. Artikeln visar på modern 
forskning som gjorts på fördelarna med gröna tak. Gröna tak började användas allt mer i slutet av 
1900-talet främst i Tyskland för att minska de skador solen hade på taken. Idag har både planerare/
arkitekter och politiker börjat inse fördelarna med gröna tak och i Tyskland uppskattas gröna tak 
växa med 13.5 miljoner m2 per år (Oberndorfer et al., 2007:824). Man kan fråga sig varför just på 
tak? Frazer (2005) menar att det dels är brist på fria ytor, speciellt grönytor i urbana områden och 
att tak då blir ett smart sätt att använda tomma ytor på. I vissa fall utgör takens totala yta så mycket 
som 32% av den plana bebyggda miljön vilket gör att tak fungerar utmärkt att nyttja för andra 
verksamheter (Oberndorfer et al., 2007:823). Fördelarna är många från denna ekosystemtjänst. 
Tjänsten förbättrar hanteringen av dagvatten, reglerar temperaturen inuti byggnader, minskar “urban 
heat island” effekter, dämpar buller och bidrar till biologisk mångfald (Oberndorfer et al., 2007:823).

Dagvattenhantering 
Mentens et al. (2006) beskriver att det är svårt för städer, på grund av ytbrist, att införa konstruerade 
våtmarker, dammar och andra depåer för att ta hand om dagvatten (Mentens et al., 2006:218). 
Gröna tak är därför idealiska ur denna synpunkt menar Oberndorfer et al. (2007) då tak redan 
är befintliga men oftast tomma ytor. Därför har intresse ökat för gröna tak framförallt i urbana 
områden. Gröna tak minskar avrinningen genom att dels lagra vatten men även genom att ta 
upp vatten som sedan genom avdunstning skickas tillbaka till atmosfären. Ett tak i sig som är 
grönt kan minska vattenavrinningen med så mycket som 60-79% (Oberndorfer et al., 2007:828). 
Bilden nedanför visar hur mycket ytvatten tre olika typer av tak låter rinna iväg vid nederbörd. 
Den vita stapeln visar nederbörd i mm, den svarta stapeln visar hur mycket av nederbörden 
ett vanligt tak låter avrinna och den gråa stapeln visar samma men för ett grönt tak. Som 
diagrammet visar tar de gröna taken upp mer av nederbörden än vanliga konventionella tak.

10. Diagram 
över hur mycket 
regnvatten som 
rinner av från ett 
grönt tak respektive 
ett ”vanligt” 
konventionellt tak. 
Källa (Oberndorfer 
et al., 2007:827).



26

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Temperaturreglerande effekt 
Enligt Oberndorfer et al. (2007) minskar gröna tak byggnaders energikonsumtion. Växter ger 
skugga, lagrar vatten som sedan avdunstar vilket ger en kylande effekt (Oberndorfer et al., 
2007:828). Detta bekräftas även av Del Barrio (1998) som menar att vegetation på byggnader 
minskar mängden värme som tränger in i byggnaden och därmed minskar behovet av energi för 
att kyla byggnaden (Del Barrio, 1998:191). En studie gjord i Madrid på ett åttavåningshus visade 
att energikonsumtionen för att kyla byggnaden minskade med 6 % genom att applicera grönt tak. 
För att kyla de fyra första våningarna direkt under det gröna taket minskade energikonsumtionen 
med 25%, 9%, 2% och 1% och i Toronto minskade energikonsumtionen under juli månad för att kyla 
byggnaden med 25% (Oberndorfer et al., 2007:828). Gröna tak motverkar också “urban heat island” 
effekten då växterna täcker yta som annars hade absorberat solens strålar och därmed värmt upp 
mikroklimatet. I Toronto gjordes ett experiment där gröna tak placerades ut med jämna mellanrum 
och studien visade att lufttemperaturen sänktes med 2°C i vissa delar (Oberndorfer et al., 2007:829).

Ökad biologisk mångfald i urbana områden 
Gröna tak har visat sig effektiva för att bidra till att bevara lokala habitat. Många arter har ökat i 
population i urbana områden som ett direkt resultat av detta. De gröna taken fungerar som hem åt 
många insekter, myror, fåglar, fjärilar, humlor och bin, spindlar och gräshoppor exempelvis. Utifrån detta 
har diskussioner förts om att gröna tak är ett tydligt exempel på hur städer kan öka men framförallt 
bevara biologisk mångfald. En närvaro av dessa djur i städer ger människan andra tjänster såsom 
pollinering exempelvis. Utöver ökad biologisk mångfald kan gröna tak också bidra som en försörjande 
ekosystemtjänst genom att tillåta urbana odlingar på tak. Det ger båda mat, som i sig kan säljas och ge 
ekonomiska fördelar men även sociala fördelar då det blir en mötesplats (Oberndorfer et al., 2007:829).

Olika sorters gröna tak
Gröna tak delas upp i antingen “extensive roofs” eller “intensive roofs”. En svensk översättning var 
svår att hitta därför använder jag mig av den engelska benämningen.  Bilderna nedan ger en visuell 
syn av den största skillnaden mellan dessa två. “Intensive green roofs” lägger större vikt på det 
estetiska värdet och kräver väsentligt mycket mer omsorg. Dessa tak kräver djupare jord då trädens och 
buskarnas rötter söker sig djupare. “Extensive green roofs” är motsatsen. De kräver mindre omsorg, 
har ett mindre estetiskt värde och kräver inte alls lika djup jord för att kunna trivas. Fördelen med denna 
variant är att de blir billigare att anlägga och sköta om samt mer flexibla att anlägga på tak då de inte 
kräver lika djup jord som “Intensive green roofs” (Oberndorfer et al., 2007:824). Gröna tak påverkas 
dock av många yttre faktorer som geografiskt läge, klimat som nederbörd, temperatur, solinstrålning 
och vind. Det ultimata alternativet är att använda sig av lokala plantor som trivs på den platsen men 
den stränga miljön uppe på taken gör att många lokala växter inte alltid trivs heller (Oberndorfer 
et al., 2007:825-826). Bilderna nedanför visar på skillnader mellan intensive och extensive roofs.
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11. Extensive roof. Källa (Sealeco 2016).

12. Intensive roof. Källa (Greenroofs 2016).
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4.5 Naturvårdsverket

Naturvårdsverket skapade en guide för att praktiskt kunna värdera olika ekosystemtjänster vid fysisk 
planering. Enligt Naturvårdsverket (2015) behöver människan synliggöra ekosystemtjänsternas 
värde för att ” […] fatta klokare beslut i förhållande till människans behov av fungerande ekosystem” 
(Naturvårdsverket, 2015:7). Det är viktigt för att kunna säkerställa att framtida generationer får 
ta del av dessa med. Guiden ”[…] syftar till att belysa och bygga en förståelse för människans 
beroende av fungerande och friska ekosystem genom att beskriva de värden som är förknippade 
med ekosystemtjänsterna” (Naturvårdsverket, 2015:5).

Naturvårdsverket (2015) menar att värderingar kan delas upp i fyra kategorier: 
- Kvalitativ värdering: Värden uttrycks i ord.
- Semi-kvantitativ värdering: Värden uttrycks i en poängskala. 
- Kvantitativ värdering: Värden uttrycks genom någon fysisk enhet, t.ex. mängden råvaror som   
  produceras under en viss period eller antalet besök till ett rekreationsområde. 
- Monetär värdering: Värden uttrycks i kronor (Naturvårdsverket, 2015:6).

Guiden består av sex delar som bilden nedanför visar:

1. Ge ett klart syfte som är relevant för studiens övergripande mål. Då olika syften ger upphov till 
olika sorters värderingar (Naturvårdsverket, 2015:12).

2. En bred identifiering av ekosystemens tjänster behöver göras (reglerande, försörjande och 
kulturella). Det är även viktigt att se på sambandet mellan två eller flera ekosystemtjänster. Beskriv 
sedan hur ekosystemtjänsterna visas eller påverkas (Naturvårdsverket, 2015:16 ). För att identifiera 
dessa beskriver Naturvårdsverket (2015) att verktyg som GIS, fältstudier samt checklistor kan användas 
(Naturvårdsverket, 2015:20).

3. Beroende på syftet kan avgränsningen behöva ändras. Men viktigt att komma ihåg är de konsekvenser 
som kan följa om vissa ekosystemtjänster väljs bort. Faktorer som påverkar avgränsningen kan 
vara lokala prioriteringar, tidsperspektiv eller typ av ekosystemtjänst (Naturvårdsverket, 2015: 23)

4. Undersök de identifierande ekosystemtjänsterna och se om det är några du missar. Vad är det för 
värden som skapas utifrån dessa tjänster? Värderingen ska grunda sig på tjänstens bidrag till mänskligt 
välbefinnande bland annat. Värdena ska beskrivas i ord (kvalitativt), poäng (semi-kvantitativt), pengar 
(monetärt) eller i fysiska mått (kvantitativt). Valet av detta beror på syftet (Naturvårdsverket, 2015:25).

13. Källa: (Naturvårdsverket, 2015:11)
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5. Uttryck ett “värsta fall”- och “bästa fall”-scenario. Förändringar i framtiden kan påverka olika 
tjänster olika mycket (Naturvårdsverket, 2015:30)

Kvalitativ värdering - hur används och upplevs platsen, vad säger experter om ekosystemtjänsterna 
(Naturvårdsverket, 2015: 31)?

Semi-kvantitativ värdering - poängsättningen kan göras genom en graderingsskala, exempelvis från 
-5 till +5, för att visa på negativa och positiva konsekvenser. Poängsystem tillåter oss att rangordna 
olika ekosystemtjänster. 

Kvantitativ värdering - en eller flera indikatorer används för att bestämma värdet (Naturvårdsverket, 
2015:32)

Monetär värdering - värderingen mäts i pengar. På så sätt kan man göra avvägningar mellan kostnader 
och nytta för en viss åtgärd (Naturvårdsverket, 2015:33)

6. Avslutningsvis sätts analysen in i sitt sammanhang för att förstå värdet (Naturvårdsverket, 2015:36)

4.6 Sammanställning

Detta kapitel gav en inblick i hur ekosystemtjänster används praktiskt runt om i världen inom fysisk 
planering. Kapitlet presenterade också tidigare forskning som valts ut för att kunna tydliggöra 
bakgrunden och förståelsen av ämnet ”ekosystemtjänster inom stadsplanering” samt för att kunna 
besvara uppsatsens syfte och frågeställning. Med en bättre förståelse för vad ekosystemtjänster är 
för något och dess fördelar handlar nästa kapitel om den undersökning jag utfört och resultatet av 
denna.
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5.0 RESULTAT

Detta kapitel kommer att presentera resultaten av de två metoder som använts för min undersökning 
i denna uppsats. I den första delen kommer jag att presentera resultatet från enkätundersökningen 
som skickades till Sveriges 290 kommuner. Därefter beskrivs resultaten från intervjuerna med Nacka 
kommun och Stockholms Stad. I nästa kapitel kommer dessa resultat att diskuteras och analyseras. 

5.1 Frågeformulär till Sveriges kommuner

Den 18 april 2016 skickades ett frågeformulär ut till Sveriges alla 290 kommuner varav 94 av dessa deltog 
och svarade innan deadline som var den 6 maj 2016. Endast fem kommuner svarade på frågeformuläret 
den första dagen medans 55 kommuner totalt svarade under den första veckan. En påminnelse om 
att fylla i formuläret skickades ut till de som ännu inte hade svarat den 25 april.  Det ökade antalet 
svar till 94 totalt. Vid de båda utskicken valde jag att skicka ut dem på förmiddagen då min tanke 
var att respondenterna skulle se mailet när de kom till jobbet. Nedan redovisas en sammanställning 
av resultatet från frågeformuläret. Formuläret består av sju frågor som skulle besvaras. Jag kommer 
gå igenom dem i kronologisk ordning och presentera resultatet i form av diagram samt i textform. 

Värt att notera är att i två fall representerar en och samma person mer än en kommun. Det 
här beror på att två respondenter som svarade för sin kommun även jobbar med planfrågor 
på andra kommuner. Det gällde fallen Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg samt 
Askersund, Lekeberg och Laxå. I dessa fall har två svar skickats in fastän de två svarande företräder 
sju kommuner tillsammans. I fortsättningen av uppsatsen har jag valt att behandla dem som 
sju enskilda svar och inte som två svar. Vidare har jag också behövt justera data för tre olika 
kommuner som skickat in dubbelsvar. Det gäller kommunerna Huddinge, Örebro och Karlskoga.
I dessa tre fall har svaren skiljt sig åt olika mycket. De två svar som skickades in från Huddinge kommun 
skiljer sig inte märkningsvärt åt. I det ena svaret rangordnade den ena respondenten 0 och den andra 
respondentent 1 på fråga tre ”Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med ekosystemtjänster 
inom stadsplanering i dagsläget?”. Se s. 236 och 366 i bilagan för att se skillnaderna. Detsamma 
gäller för Örebro där den ena respondenten svarade 2 respektive 1 på fråga tre. Se s. 337 och 341 
i bilagan för skillnaderna. Mer anmärkningsvärt är de två svaren från Karlskoga på s. 304 samt 320. 
Den ena respondenten graderade Karlskoga kommun högst, 4, på graderingsskalan på fråga tre 
medans den andra respondenten svarade 1 (sällan) på samma fråga. I och med att dessa skillnader 
har registrerats har jag valt att ändå redovisa båda svaren från kommunerna och alltså inte tagit bort 
den ena av dem. Antalet kommuner kommer fortfarande att vara 94 men för sammanställningen av 
exempelvis fråga tre kommer det finnas svar från 97 och inte 94 respondenter.

Fråga 1 - Vilken kommun jobbar Du i? 
Bilden på nästa sida visar en karta över Sveriges alla 290 kommuner. De som är grönmarkerade är 
de 94 kommuner som svarade på frågeformuläret och de som är gråmarkerade är de kommuner 
som inte svarat.
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14. Karta över Sveriges alla 290 kommuner. 
De 94 kommuner som svarade är de som är 
grönmarkerade.

Arboga
Askersund 
Boden
Bollebygd
Borlänge
Borås 
Danderyd
Enköping
Falun
Finspång
Gnosjö
Göteborg
Götene
Habo
Hallstahammar 
Halmstad
Heby
Helsingborg
Herrljunga
Huddinge
Håbo
Hällefors
Höör
Kalmar
Karlsborg 
Karlskoga
Kiruna
Klippan 
Kungsbacka
Köping
Laxå
Lekeberg 
Lessebo
Lidköping
Lindesberg
Ljusnarsberg 
Lomma 
Luleå
Malmö
Mariestad 
Mellerud
Mora
Motala
Mullsjö
Nacka
Nora
Nordanstig

Norrtälje
Nässjö
Nykvarn 
Olofström
Oskarshamn 
Ovanåker
Partille
Ronneby
Rättvik
Salem
Simrishamn
Skellefteå 
Sjöbo
Stockholm
Strömstad
Strömsund
Svedala
Sundsvall
Sunne
Surahammar 
Söderhamn
Söderköping
Södertälje
Tidaholm
Timrå
Torsby
Torsås
Trollhättan
Trosa 
Uddevalla
Upplands Väsby
Valdemarsvik
Vansbro
Vara
Vårgårda
Värnamo
Västerås
Växjö
Ystad
Åmål
Årjäng
Åtvidaberg
Älvkarleby
Älvsbyn 
Örebro
Örkelljunga 
Östersund

Lista över de 94 kommuner som 
svarade på enkätundersökningen.
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Fråga 2 - Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?
Som tabellen nedan visar har majoriteten av de som svarat markerat “Övriga” som den dominerande 
titeln med 36,9%. Därefter följer “Planarkitekt” med 32,6% och planchef med 9,5%. Bland de som 
svarade “Övriga” finns bland annat miljöplanerare, samhällsbyggnadsstrateger, miljöstrateger, 
kommunbiologer, stadsutvecklare, bygg-och miljöchefer, planhandläggare och samhällsplanerare. 
 

Fråga 3 - Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med ekosystemtjänster inom 
stadsplanering i dagsläget? 
 

0 - Inte alls
1- Sällan
2 - Ibland
3 - Mycket 
4 - Väldigt mycket 

De klart dominerande svaren är 0, 1 och 2 som visar på att majoriteten av de kommuner som svarat 
på detta frågeformulär inte jobbar i särskilt stor utsträckning med ekosystemtjänster inom fysisk 
planering. Till de kommuner som svarade “Väldigt mycket” (4) hör: Malmö, Stockholm, Lomma, 
Karlskoga och Upplands Väsby.

På fråga tre fick respondenterna gradera hur mycket kommunerna jobbar med ekosystemtjänster 
inom stadsplanering. De kunde välja mellan 0-4.

Norrtälje
Nässjö
Nykvarn 
Olofström
Oskarshamn 
Ovanåker
Partille
Ronneby
Rättvik
Salem
Simrishamn
Skellefteå 
Sjöbo
Stockholm
Strömstad
Strömsund
Svedala
Sundsvall
Sunne
Surahammar 
Söderhamn
Söderköping
Södertälje
Tidaholm
Timrå
Torsby
Torsås
Trollhättan
Trosa 
Uddevalla
Upplands Väsby
Valdemarsvik
Vansbro
Vara
Vårgårda
Värnamo
Västerås
Växjö
Ystad
Åmål
Årjäng
Åtvidaberg
Älvkarleby
Älvsbyn 
Örebro
Örkelljunga 
Östersund

TITEL %

Övriga 37

Planarkitekt 33

Planchef 10

Stadsarkitekt 8

Planingenjör 6

Landskapsarkitekt 4

Samhällsbyggnadchef 2

2,1 %
4,2 %

6,3 %

8,4 %

9,5 %

32,6 %

36,9 % Övriga
Planarkitekt
Planchef
Stadsarkitekt
Planingenjör
Landskapsarkitekt
Samhällsbyggnadchef

Lista över de 94 kommuner som 
svarade på enkätundersökningen.

TITEL %

Övriga 37

Planarkitekt 33

Planchef 10

Stadsarkitekt 8

Planingenjör 6

Landskapsarkitekt 4

Samhällsbyggnadchef 2

2,1 %
4,2 %

6,3 %

8,4 %

9,5 %

32,6 %

36,9 % Övriga
Planarkitekt
Planchef
Stadsarkitekt
Planingenjör
Landskapsarkitekt
Samhällsbyggnadchef

15. Fördelning av vilka som svarade på enkäten.
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Fråga 4 - Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga. Hur kommer det sig 
att ni inte arbetar med det i större utsträckning?
Totalt svarade 76 kommuner att de inte alls (0), sällan (1) eller ibland (2) jobbar med 
ekosystemtjänster. Med fråga fyra är jag intresserad av att veta hur det kommer sig att 
dessa 76 kommuner svarade som de gjorde. Jag gav sex olika tänkbara svarsalternativ:  

1.Kunskapsbrist     
2.Aldrig hört talas om detta område förut    
3.Ingen prioritet      
4.Tidsbrist 
5.Saknas policy om det i vårt sätt att jobba     
6.Övrigt

16. Diagram över vilken 
utsträckning de svarande 
kommunerna jobbar med 
ekosystemtjänster inom 
stadsplanering. 

TITEL %

0 26

1 25

2 25

3 16

4 5

Landskapsarkitekt 4

Samhällsbyggnadchef 2

0

8

15

23

30

0 1 2 3 4

5

16

2525
26

2,0 %
4,1 %

4,8 %

15,5 %

24,2 % 24,2 %

25,2 %

0
1
2
3
4
Landskapsarkitekt
Samhällsbyggnadchef

Column, bar, and pie charts compare values in a 
single category, such as the number of products sold 
by each salesperson. Pie charts show each category’s 
value as a percentage of the whole.

0 - Inte alls 1- Sällan     2 - Ibland     3 - Mycket     4 - Väldigt mycket

TITEL %

Kunskapsbrist (51,4 %) 38

Saknas policy (47,3 %) 35

Övrigt (32,4 %) 24

Ingen prioritet (25,7 %) 19

Tidsbrist (20,3 %) 15

Aldrig hört talas om (4,1 %) 3

Samhällsbyggnadchef 2

0

10

20

30

40

Kunskapsbrist (51,4 %) Saknas policy (47,3 %) Övrigt (32,4 %) Ingen prioritet (25,7 %) Tidsbrist (20,3 %)

15

19

24

35

38

1,5 %
2,2 %

11,0 %

14,0 %

17,6 %
25,7 %

27,9 %

Kunskapsbrist (51,4 %)
Saknas policy (47,3 %)
Övrigt (32,4 %)
Ingen prioritet (25,7 %)
Tidsbrist (20,3 %)
Aldrig hört talas om (4,1 %)
Samhällsbyggnadchef

Column, bar, and pie charts compare values in a 
single category, such as the number of products sold 
by each salesperson. Pie charts show each category’s 
value as a percentage of the whole.

Kunskapsbrist (51,4 %)

Saknas policy (47,3 %)

Övrigt (32,4 %)

Ingen prioritet (25,7 %)

Tidsbrist (20,3 %)

Aldrig hört talas om (4,1 %)

0 10 20 30 40
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De två klart dominerande orsakerna till att respondenterna svarade som de gjort beror enligt denna 
undersökning på kunskapsbrist och att det saknas policy om det i deras sätt att jobba. Även tidsbrist 
och att det inte var en prioritet var en bidragande orsak på 20,3% respektive 25,7%.  Under kategori 
“Övriga” fanns det blandade svar om varför kommunen inte jobbade med ekosystemtjänster i större 
utsträckning. Nedan redogör jag för några av svaren:

1. “Behovet är mindre på orter som inte är tätbyggda som städer med de problem som följer med 
dem” - Karlsborg kommun 2016.  

2. “Egentligen arbetar vi med ekosystemtjänster mer eller mindre i alla planer men inte under 
den benämningen. Tex naturvärden, rekreativa värden mm tas upp i planer men inte som 
ekosystemtjänster” - Falun kommun 2016.  

3. “Nytt sätt att arbeta” - Sjöbo kommun 2016.  

4. “Vi är alla nya och har inte hunnit sätta våra nya kunskaper i verket ännu” - Bollebygd kommun 
2016. 

5. “Kompensationsmetoden ska enligt beslut normalt enbart användas inom eller i anslutning till 
riksintresseområden” - Svedala kommun 2016.

6. “Arbetar med frågeställningarna men inte på det sätt som ekosystemtjänster innebär” - Torsås 
kommun 2016.

7. “Nu har vi kunskap och frågan är väckt inom ramen för arbetet med en ny ÖP” - Söderhamn 
kommun 2016. 

8. “Det arbetas inte på ett medvetet och systematiskt sätt med ekosystemtjänster så som de är 
formulerade i de fyra kategorierna stödjande, reglerande, kulturella och försörjande i Vårgårda 
kommun. Därmed inte sagt att det inte arbetas med ekosystemtjänster” - Vårgårda kommun.

9. “Pågår framtagande av rutiner för arbete med det i detaljplaner” - Simrishamn 2016.

10. “Vi använder en metod som kallas ekologisk kompensation men arbetar för att ta fram en metod 
för ekosystemtjänster i planarbetet” - Huddinge kommun

11. “Vi avser att påbörja detta i nya detaljplaner” - Uddevalla kommun 2016. 

12. “Vi har påbörjat en kartläggning av ekosystemtjänster och kommer att jobba vidare med EST” 
- Borlänge 2016.

Ovan har jag tagit med 12 av 24 svar under kategorin “Övriga”. Sammanfattningsvis kan man 
läsa att ekosystemtjänster är ett relativt nytt område inom stadsplanering och på så sätt krävs mer 
kunskap inom detta område. Det som också går att läsa från svaren är att många kommuner tycks 
ha påbörjat någon form av implementering av ekosystemtjänster inom den kommunala planeringen. 
En del kommuner svarade att de indirekt jobbar med ekosystemtjänster men att det benämns i 
andra termer.
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Fråga 5 - Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort vad för olika slags 
ekosystemtjänster Ni arbetar med. 
För de 45 kommuner som svarade 2,3,4 på fråga tre var jag intresserad av att få mer information om 
vad för slags ekosystemtjänster de jobbar med i sin kommun. På samma sätt som jag presenterade 
svar för fråga fyra kommer jag också citera vad olika kommuner svarade under fråga fem:

1. “Reglerande, försörjande och kulturella” - Malmö Stad 2016.

2. “Grönytor/friytors	nytta	för	infiltration,	klimatreglering,	friluftsliv,	olika	kretslopp	och	habitat.	Vi	
uppmärksammar även de sk. ekosystemtjänsterna” - Motala kommun 2016.

3. “Öppen dagvattenhantering” - Örkelljunga kommun 2016.

4. “Vi använder kompensationsmetoden idag men vid aktualisering av översiktsplanen kommer 
ekosystemtjänster arbetas in i översiktsplanen och nya ställningstagande ska diskuteras” - Svedala 
kommun 2016.

5. “Grönytefaktor för kvartersmark & allmän platsmark, kompensationsåtgärder (för nedtagna träd, 
etablera nya grönstråk etc.)” - Söderköping kommun 2016.

6. “Dagvattenhantering, biologisk mångfald, stadsodling, gröna miljöer/rekreation i stort (närhet 
till, bevarande, utveckling mm)” - Växjö kommun 2016.

7. “Alla (Stödjande, reglerande, försörjande och kulturella). De kulturella har en tendens till att få 
mest utrymme” - Skellefteå kommun 2016.

8. “Kartläggningen i tätorten omfattar reglerande EST: vattenreglering, klimatreglering, luftrening, 
bullerdämpning; Kulturella EST: estetiska värden, tysta områden/rofylldhet, hälsa och friluftsliv, 
sociala relationer, undervisning och kunskap, kopplingar och stråk; Understödjande EST: biologisk 
mångfald, pollinering” - Borlänge kommun 2016.

9. “Vi har ganska nyligen börjat jobba med begreppet ekosystemtjänster. I praktiken har vi jobbat 
med vissa ekosystemtjänster ganska länge. Dagvattenhantering (reglerande ekosystemtjänst) t ex 
med öppna fördröjningsmagasin i form av dammar, diken eller gröna tak som planbestämmelse, 
begränsa andelen hårdgjord yta i kvartersmarken på detaljplaner.  Vi tillämpar grönytefaktor i 
detaljplaner.	I	gestaltningsprogram	av	vår	nya	stadsdel	Hamnstaden	definieras	offentliga	rum	med	
utgångspunkt i de 8 baskaraktärerna (Patric Grahn) (kulturell ekosystemtjänst). Gynna biologisk 
mångfald	(understödjande	ekosystemtjänst)	genom	att	spara	del	av	befintlig	vegetation	och	skydda	
värdefulla träd i nya exploateringsområden. Bedriva kommunens eget skogsbruk enligt en grön 
skogsbruksplan	samt	FSC	och	PEFC	certifiering.	För	att	ytterligare	gynna	biologisk	mångfald	och	
sociala värden i kommunens eget skogsinnehav har Samhällsbyggnadsnämnden antagit Agenda 21 
Lidköpings skogar som är framtaget tillsammans med lokala naturvårdsorganisationer som inriktar 
sig på den tätortsnära skogen och att sköta den på ett sätt som gynnar både biologisk mångfald 
och sociala rekreationsvärden(understödjande och kulturella ekosystemtjänster). Kommunen har ett 
naturvårdsprogram för åtgärder som ska peka ut naturområden med höga biologiska värden och 
föreslå åtgärder (understödjande ekosystemtjänst). Sedan 1980 har vi ett KF beslut på att centralorten 
ska omges av ett minst 500 m brett skogsbälte för uppnå ett gynnsamt lokalklimat (reglerande 
ekosystemtjänst)” - Lidköping kommun 2016.



36

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

10. “Bevarande av grönområden av sociala, kulturhistoriska, ekologiska och samhällsekonomiska 
skäl. Använda ekosystemtjänster som naturlig rening av luft och vatten t.ex. bevara träd och dungar, 
lokalt omhändertagande av dagvatten, skapa dagvattenlösningar för dämmande och renande 
åtgärder. Även bevara grönstruktur som buffert för hantering av ras- och skred, översvämning, 
skyfall, värmeböljor och annan anpassning mot klimatförändringar och naturkatastrofer. Andra 
ekosystemtjänster är bevarande och utveckling av områden som gynnar pollinerande insekter inkl. 
möjliggörande av tambin på kommunal mark” - Karlskoga kommun 2016.

11. “Grönytefaktor, Ekopoäng. De fyra olika varianterna av ekosystemtjänster” - Nacka kommun 
2016.

12. “C/O city - ett verktyg för hur man praktiskt implementerar EST inom stadsplanering. Cirka 5 
olika pilotprojekt runt om i staden, grönytefaktor” - Stockholms Stad 2016.

Av de 45 kommuner som svarade att de jobbar med ekosystemtjänster inom den kommunala fysiska 
planeringen skiljer de sig åt i vilken utsträckning de jobbar med dessa. En del kommuner jobbar 
med alla de tre olika kategorierna av ekosystemtjänster såsom Malmö och Skellefteå medan andra 
kommuner jobbar med det i mindre utsträckning exempelvis Örkelljunga. Variationen kan bero på 
olika saker som jag kommer att diskutera i nästa kapitel (6). 

Fråga 6 - Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i planprocessen arbetar Er 
kommun med ekosystemtjänster?
Syftet med denna fråga var att se var i planprocessen kommunerna jobbar med ekosystemtjänster. 
Frågeformuläret visar att majoriteten svarade “Detaljplaner” och i “Översiktsplanen”. Svaren från 
kommunerna var dock inte alltid självklara. Många kommuner fyllda i samtliga alternativ då de jobbar 
med ekosystemtjänster på olika nivåer.

Bland de som kryssade för “Övrigt” var svaren blandade: 

“Grönstrukturplan, vattenplan, skötselplaner” - Karlskoga kommun 2016. 

“Planprogram” - Oskarshamn kommun 2016.

“Upplands Väsby kommun har gjort en omfattande kartläggning, tagit fram strategier och en 
utvecklingsplan för hur vi bör arbeta med EST. Allt detta material är och har varit väldigt bra input 
till den ÖP vi håller på att ta fram. Detta är även jättebra planeringsunderlag för dp. Upplands Väsby 

TITEL %

Detaljplan (73,5 %) 50

Översiktsplan (54,4 %) 37

Övrigt (36,8 %) 25

Policydokument (22,1 %) 15

Tidsbrist (20,3 %) 15

Aldrig hört talas om (4,1 %) 3

Samhällsbyggnadchef 2

0

13

25

38

50

Detaljplan (73,5 %) Översiktsplan (54,4 %) Övrigt (36,8 %) Policydokument (22,1 %) Tidsbrist (20,3 %)

1515

25

37

50

1,4 %
2,0 %

10,2 %

10,2 %

17,0 %

25,2 %

34,0 %

Detaljplan (73,5 %)
Översiktsplan (54,4 %)
Övrigt (36,8 %)
Policydokument (22,1 %)
Tidsbrist (20,3 %)
Aldrig hört talas om (4,1 %)
Samhällsbyggnadchef

Column, bar, and pie charts compare values in a 
single category, such as the number of products sold 
by each salesperson. Pie charts show each category’s 
value as a percentage of the whole.

Detaljplan (73,5 %)

Översiktsplan (54,4 %)

Övrigt (36,8 %)

Policydokument (22,1 %)

0 13 25 38 50



37

To
bi

as
 E

ng
el

in
 E

dv
in

ss
on

, K
an

di
da

ta
rb

et
e 

15
 H

p,
 F

ys
isk

 p
la

ne
rin

g,
 B

le
ki

ng
e 

Te
kn

isk
a 

H
ög

sk
ol

a,
 K

ar
lsk

ro
na

, 2
01

6-
05

-2
5

kommun är i framkant vad gäller EST och stadsplanering” - Upplands Väsby kommun 2016.

“Just nu håller vi på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Falu tätort och i det arbetet kartlägger 
och skapar ett värderingssystem för ekosystemtjänster” - Falun kommun 2016.

“Ska arbetas in i ny ÖP” - Sjöbo kommun 2016.

“Tas upp i kommande miljöplan” - Köping kommun.

“Utvecklingsplan” - Kiruna 2016.

“Upphandling med aktör, sker på detaljerad nivå. Kommer även in på ÖP” - Stockholms Stad 2016

Resultatet visar att kommuner, i många fall, arbetar med det i alla slags nivåer inom planprocessen.  
Av de kommuner som deltagit har jag valt att kategorisera dem i tre olika kategorier. Till min hjälp 
använde jag en mall över hur kommuner delas upp utefter invånarantal. Denna mall finns tillgänglig 
på ”Sveriges kommuner och landstings” hemsida. Enligt SKL kategoriseras kommuner som nedan:   
- Storstäder - Kommuner med över 200 000 invånare
- Större städer - Kommuner med 50 000-200 000 invånare (SKL 2016). 
Det finns dock ingen kategori som visar kommuner med mindre än 50 000 invånare. Därför 
har jag gjort en egen kategori som heter “Mindre städer” för dessa. Uppdelningen baseras på 
befolkningsstatistik från SCB (2016) gjord den 31 mars 2016 som finns bifogat i slutet som bilaga 
“SCB”. 
Resultatet över de kommuner som deltagit visar följande uppdelning av kommunerna:
Storstäder - 3 st
Större städer - 20 st
Mindre städer - 74 st

Spelar storleken på en stad roll när i hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster 
inom stadsplanering? En analys och diskussion av enkätundersökningen diskuteras i nästa kapitel. 

5.2 Intervju - Stockholm och Nacka

Den 3:e maj 2016 hölls en telefonintervju med informant A på Nacka kommun och den 12:e maj hölls 
en till intervju med informant B på Stockholms Stad. Båda informanterna har valts utifrån syftet att 
kunna förklara och berätta hur just deras kommun jobbar med ekosystemtjänster inom stadsplanering. 
Till båda intervjuerna användes liknande frågor så gott som det gick. Men i och med att båda 
kommunerna jobbar på olika sätt ställdes även individuella frågor. De gemensamma frågorna löd: 
  
1. Vad är det som profilerar er kommun och ert arbete att jobba med ekosystemtjänster?  
2. Vilka slags ekosystemtjänster jobbar ni mest med utifrån de fyra olika kategorierna? 
3. Hur ser du på att använda ekosystemtjänster inom stadsplanering? 
4. Vilka argument finns det för att jobba med ekosystemtjänster?  

På nästa sida hittar du en kort beskrivning av vad båda kommunerna svarade men en något 
längre beskrivning hittar du i bilagan “Intervjuer” längst bak.  
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Nacka

Informant A nämner tre sätt Nacka utmärker sig och sitt sätt att arbeta med ekosystemtjänster på. Det 
första gäller ett arbetssätt som TEEB tagit fram och som de låtit sig inspireras av. Arbetssättet eller 
manualen är en guide för hur man praktiskt kan jobba med ekosystemtjänster i stadsplanering. Det 
är samma manual som hänvisas till i bland annat teorikapitlet, TEEB (2011). Manualen beskriver sex 
steg som Nacka jobbade utefter. Då Nacka skulle testa att jobba utefter manualen praktiskt hade de 
fyra olika områden som de kunde välja mellan i Nacka. Genom att använda sig av ett poängsystem 
“Ekopoäng” bestämde de sig tillslut för ett område, det område som enligt poängsystemet fick det 
högsta värdet. Informanten beskriver att de fick hjälp av Riksbyggen, som tog fram poängsystemet. 
Ekopoäng är ett poängsystem som hjälper till att värdera ekosystemtjänsterna vid ny exploatering. 
Kalkylerna av ekosystemtjänsternas olika värden ger på så sätt en fingervisning av vilka tjänster 
som bör behållas orörda på platsen. I samband med detta gjordes en intresseanalys där olika 
representanter från samhället samlades. Tillsammans fick de värdera de olika ekosystemtjänsterna 
på platsen och det visade sig att de kulturella och reglerande ekosystemtjänsterna var de som 
betydde mest. Informant A berättar att de också använde GIS för att kartlägga olika områden utifrån 
deras olika ekosystemtjänster för att ge en övergripande bild av viktiga områden i kommunen.  
Det andra sättet som Nacka utmäker sig och sitt arbete med ekosystemtjänster är genom grönytefaktor 
(GYF). Det är ett befintligt verktyg inom fysisk planering, inspirerat från Tyskland och som implementerats 
i Sverige. Informant A beskriver att verktyget tillåter planerare att jobba på en mer detaljerad nivå 
med ekosystemtjänster. Exemplet innan var på en mer övergripande nivå men med GYF jobbar 
man på kvartersnivå. Det innebär i sin helhet att byggherren godkänner i avtalet, när denna köper 
mark av kommunen, att även uppfylla kommunens krav på GYF. Det betyder att kommunen har satt 
ett krav på att marken måste innehålla en bestämd andel grönyta med diverse funktioner. När GYF 
för Nacka sattes bestämde kommunen att 1/4 skulle gynna biologisk mångfald, 1/4 skulle gynna 
dagvattenhanteringen, 1/4 skulle fungera som rekreativa värden och 1/4 skulle förbättra lokalklimatet. 

Det tredje arbetssättet Nacka gjorde var att de tittade på våtmarkers funktioner och värderade 
dessa utefter dess olika tjänster. De tittade på de kvantitativa fördelarna, det vill säga hur många 
personer skulle våtmarkens rekreativa värde gynna, hur mycket kväve och fosfor skulle kunna renas 
och hur mycket skulle detta var värt i pengar? Undersökningen gjordes tillsamman med analys- och 
teknikkonsultföretaget WSP. Nacka stad beslutade efter undersökningen att restaurera en våtmark 
för att öka dess ekosystemtjänster. Informant A ser inte ekosystemtjänster som något problematiskt 
i planering utan beskriver att det gäller att hitta de verktyg som fungerar bäst för sin kommun, 
exempelvis GYF och kompensationsmodellen, som är två verktyg. Det skulle dock underlätta om 
det fanns mer beskrivet i PBL om detta. På frågan om vilka argument det finns för att jobba med 
ekosystemtjänster svarade informant A att ekosystemtjänster behöver synliggöras mer i planering 
för att man ska kunna bygga hållbara städer.

Stockholm

Informant B beskriver att Stockholms Stad sedan 2012, med ekonomiskt stöd från Vinnova - Sveriges 
innovationsmyndighet, gjort ett forsknings- och utvecklingsprojekt som heter C/O City och då tagit 
fram en vägledning för hur man jobbar med ekosystemtjänster i stadsplanering. Dokumentet heter 
“Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning” och är ett resultat och samarbete mellan 
forskare, Malmö Stad, Stockholms Stad, White arkitekter och ett antal byggherrar. Informant B 
berättar att C/O City är ett exempel på verktyg som staden använder sig utav för att praktiskt 
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arbeta med ekosystemtjänster. Det finns idag cirka fem pilotprojekt, Norra Djurgårdsstaden är en 
av dessa, där man arbetat aktivt utifrån denna vägledning. Ett annat verktyg staden jobbar med är 
GYT precis som Nacka. Idag används det för kvartersmark men man håller på att utveckla det så 
att man ska kunna värdera allmän platsmark med. Genom poängsystemet kan man därmed sätta 
krav på hur många olika kvalitéer området ska ha samt hur mångfunktionellt området önskas bli. I 
Stockholm styrs detta i exploateringsavtalet, liknande som i  Nacka. I fallet med Norra Djurgårdsstaden 
reglerar staden i avtalet hur mångfunktionellt området ska vara och vilka kvalitéer staden prioriterar. 

På frågan hur informanten ser på att använda ekosystemtjänster inom stadsplanering svarade hen 
att många inte vet vad det som egentligen menas med ekosystemtjänster. Det finns stor brist på 
kunskap och ett stort behov av kunskap för att förstå varför det är så pass viktigt för samhället och 
ekonomin. Att det också är ett så pass nytt område gör det svårt för planerare att veta hur de ska 
jobba praktiskt med det men som tur är börjar mer kunskap komma och även myndigheter har börjat 
belysa värdet av ekosystemtjänster. Informanten beskriver också att många inom planeraryrket bara 
ser det som ett nytt ord av vad man redan gör utan att förstå att det är ekosystemtjänster man jobbar 
med. Enligt informant B är det främsta motivet att arbeta med ekosystemtjänster inom stadsplanering 
de stora utmaningar vi står inför. Urbanisering ökar världen över och att bygga tätt lika så. Det 
skapar utmaningar i urbana områden. Det tillsammans med framtida klimatförändringar och minskad 
biologisk mångfald i våra städer gör att vi behöver vara bättre rustade. Bästa sättet att hantera dessa 
frågor på är att se möjligheten med ekosystemtjänster i stadsplanering och att se det som vilken 
stadsbyggnadskomponent som helst. Informant B beskrev också att  Stockholm fokuserar mest på de 
reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna. De försörjande tjänsterna såsom urban odling är inte 
en prioritet för staden. Det kommer dröja länge innan Stockholm kommer producera mat i stor skala. 
De stödjande går inte direkt arbeta med då de är en naturlig förutsättning för de andra tjänsterna.  
Informant B hänvisade till dokumentet “Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning” för 
att få en mer detaljerad bild av hur C/O City fungerar. Därför redogör jag en sammanfattning från 
dokumentet nedanför. C/O City beskriver en arbetsgång där man först börjar med att identifiera 
nuläget samt framtida potential och utveckling. Identifieringen skall utgå från ekosystemtjänster 
och inte exploateringens ambitioner. I denna punkt tittar man på vad för slags ekosystemtjänster 
som finns på plats idag, vilka ekosystemtjänster som är viktiga för området och dess brukare i 
framtiden. Steg numer två handlar om att bedöma. Bedömningsprocessen utgår från de fyra S:en: 
Skapa, Skydda, Stärka och Skippa. Vilka ekosystemtjänster behöver skyddas (stärka eller skapa nya), 
hur kan gröna ytor göras mer mångfunktionella, vilka kvalitéer ska dessa ha et cetera.  Steg nummer 
tre handlar om att verkställa. Det kan innebära att skriva riktlinjer i ÖP:n om vilka utredningar som 
behöver göras inför framtida detaljplaner, formulera indikatorer för ekosystemtjänsterna och följa 
upp dessa samt att man skriver krav i exploateringsavtalet. Plankartan kan också ha viss juridisk styrka 
då den kan reglera markbeläggning, skydds- och vegetationsbestämmelser och odlingsplatser (C/O 
City 2014:24-25). För varje ekosystemtjänst finns en checklista för de tre olika stegen “Identifiera, 
Bedöm och Verkställa” där planerare får en konkret manual för hur man praktiskt kan jobba med 
ekosystemtjänsterna (C/O City 2014:26-33).

Genom att använda mig av intervju som en metod var mitt syfte att få kontakt med två kommuner 
som jobbar med ekosystemtjänster praktiskt i en större utsträckning för att få större kunskap om 
hur dessa jobbar med detta verktyg inom fysisk planering. Både Stockholm och Nacka jobbar 
aktivt med ekosystemtjänster på både liknande och olika sätt och det finns inget rätt eller fel sätt. 
Precis som informant A sa så behöver alla kommuner hitta sitt egna arbetssätt som funkar bäst för 
deras kommun då alla har olika förutsättningar. Informant A och B var också ense om att det finns 
kunskapsbrist inom detta område idag bland planerare och andra inom branschen just för att det 
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6.0 SLUTSATS OCH DISKUSSION

6.1 Analys och diskussion av resultatet 

Sammanfattningsvis var undersökningens syfte att kartlägga omfattningen av användandet av 
ekosystemtjänster inom fysisk planering i de svenska kommunerna. Vidare var syftet med uppsatsen 
att undersöka hur två kommuner, Nacka och Stockholms Stad, använder ekosystemtjänster inom 
stadsplanering som ett verktyg i planprocessen. Syftet var dessutom att undersöka vilka argument det 
finns inom planeraryrket och forskningen för att ekosystemtjänster ska användas inom stadsplanering. 
För att svara på syftet formulerades tre frågor och utifrån analysen och diskussionen som görs nedan 
kommer de tre frågeställningarna att besvaras:
 

 1. Hur vanligt förekommande är det att ekosystemtjänster används som ett verktyg 
     inom stadsplanering i Sveriges kommuner?

 2.  Hur arbetar kommuner med ekosystemtjänster inom stadsplanering? 

 3. Vilka argument finns det för att ekosystemtjänster ska användas inom 
     stadsplanering?

Ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp. Begreppet fick sitt första internationella genomslag 
2001 genom Millenium Ecosystem Assessment (MA), ett forskningsprogram upprättat på FN:s 
initiativ för att säkra en hållbar utveckling (MA 2016). Det är först under de senaste åren begreppet 
kommit att bli mer populärt och fått spridning inom stadsplanering (Ellis et al., 2006:457-458).  
Utifrån den undersökning jag gjort kan påståendet ovan från teori- och kunskapsöversiktskapitlet 
bekräftas. I intervjun med Stockholms Stad berättade informant B att det finns stor kunskapsbrist om 
ekosystemtjänsternas värde och nytta inom stadsplanering då det är ett så pass nytt område. Brist på 
kunskap gör det därför svårt för planerare i praktiken att jobba med begreppet (se bilaga “Intervjuer”). 
Okunskapen enligt informant A gör att planerare också blir förvirrade eller missförstår dess innebörd och 
begreppet får en vilseledande effekt. Informant A instämmer och menar att många planerare indirekt 
jobbar med ekosystemtjänster utan att veta om att de gör det. I båda fallen menar informanterna A och 
B att planerare använder andra begrepp fast de i själva verket jobbar med ekosystemtjänster. Det kan 
vara begrepp som biologisk mångfald exempelvis (se bilaga “Intervjuer”). Vårgårda kommun var en av 
de kommuner som svarade på frågeformuläret och deras svar kan sammanfatta det hela: “Det arbetas 
inte på ett medvetet och systematiskt sätt med ekosystemtjänster så som de är formulerade i de fyra 
kategorierna stödjande, reglerande, kulturella och försörjande i Vårgårda kommun. Därmed inte sagt 
att det inte arbetas med ekosystemtjänster” (se s. 33). Detta citat visar på att många kommuner inte 
alltid använder termen ekosystemtjänster fastän de jobbar med det indirekt i andra sammanhang. 

Om vi tittar på fråga tre på frågeformuläret som gick ut på att undersöka hur vanligt förekommande 
det är att ekosystemtjänster används som ett verktyg inom stadsplanering i Sveriges kommuner 
talar resultatet för sig självt. Av de 94 kommuner som deltog svarade 26,3% “Inte alls”, 25,3% 
“Sällan” och 26,3% “Ibland”. Läger man ihop dessa kan man läsa av att 77,9% svarade att de 
inte alls eller ibland jobbar med ekosystemtjänster medan 22,1% svarade att de jobbar “Mycket” 
eller “Väldigt mycket” med det. Resultatet visar klart och tydligt att utav de som svarat så är 
ekosystemtjänster inte ett särskilt utbrett och välanvänt verktyg i de svenska kommunerna. Trots 
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detta hävdar Azapagic (2010), MA (2003) och TEEB (2008) ändå att människans existens grundar 
sig på friska ekosystem då de stödjer och förbättrar vår livskvalité genom de tjänster de tillför 
människan (Azapagic, 2010:141; MA, 2003:1; TEEB, 2008:12). Likt intervjuerna, bekräftar resultatet 
från frågeformuläret att kunskapsbrist och att det saknas policy om hur man praktiskt använder 
begreppet som ett verktyg inom stadsplanering är de två största orsakerna till ett lågt användande 
(se fråga fyra på frågeformuläret). Även förvirring av vad begreppet i sig betyder var en av de 
större orsakerna. Däremot svarade endast 3 av 94 respondenterna att de inte visste vad begreppet 
betydde. Det visar på att majoriteten iallafall känner till begreppet men inte hur det kan användas. 

Hur kan resultatet frågeformuläret i sig tolkas? I detta fall är det viktigt att titta på vad för 
slags kommuner det är som svarat. I kunskapsöversiktskapitlet beskrev Grimm et al. (2008) att 
ekosystemtjänster används i större utsträckning i urbana och tätare områden än i glesbebyggda 
områden. Urbana områden har fler människor per kvadratmeter, minskad tillgång till naturområden 
och en växande exploatering av mark vilket ökar behoven av urbana ekosystemtjänster (Grimm, 
2008:759). Även Bolund & Hunhammar (1999) beskriver att ekosystemtjänster har stor påverkan 
på människans livskvalité i framförallt urbana områden (Bolund & Hunhammar, 1999:293). Med 
detta som bakgrund är det därför intressant att titta på karaktären av de deltagande kommuner 
och se på dess storlek. Resultatet visade på följande egenskaper av deltagande kommuner:
Storstäder - 3 st
Större städer - 20 st
Mindre städer - 74 st  

Kanske finns det också ett samband mellan lågt användande av ekosystemtjänster inom stadsplanering 
av de kommuner som svarade på enkäten då majoriteten är mindre städer? Det går inte generalisera 
att alla dessa är glesbebyggda men det går att säga, utifrån invånarantal, att det inte är täta urbana 
områden som dominerar av de deltagande kommunerna som svarat. Det kan vara en förklaring till 
att kommunerna inte använder detta verktyg i större utsträckning just för att det är, som Grimm et 
al. (2008) säger, ett verktyg för urbana täta områden (Grimm, 2008:759). Detta resonemang styrks 
även av Karlsborgs kommun som svarade på frågan varför de inte arbetar med ekosystemtjänster i 
större utsträckning. De förklarade att “Behovet är mindre på orter som inte är tätbyggda som städer 
med de problem som följer med dem” (se s.33).

Sammanfattningsvis finns det ett stort orosmoln i det hela. Forskare trycker på hur viktiga och värdefulla 
ekosystemtjänsterna är för människan och samtidigt menar Gómez-Baggethun et al. (2013) att fysisk 
planering är det ett av de främsta medlen för att kunna hantera och nyttja ekosystemtjänsterna på på 
smartast sätt (Gómez-Baggethun et. al., 2013:204). Trots detta visar undersökningen, gjord i denna 
uppsats, på att majoriteten av planerare inte har någon större kunskap om hur man praktiskt ska 
använda ekosystemtjänster inom fysisk planering. Det finns alltså en stor lucka som behöver fyllas i. 
Många planerare är inte medvetna om att de jobbar med ekosystemtjänster när de planerar stadsmiljöer 
såsom parker eller andra grönytor. Vad skulle hända om planerare istället skulle få ökad kunskap och 
bli mer medvetna om ekosystemens olika gratistjänster och dess värden? Skulle vi se en annorlunda 
utveckling av våra täta urbana stadsrum där man planerar på ett annorlunda/ mer strategiskt sätt? Trots 
att majoriteten av de som deltog svarade att de inte använder ekosystemtjänster i stor utsträckning 
visade undersökningen på att många kommuner ändå förstår innebörden av ekosystemtjänsterna 
och dess fyra olika kategorier (stödjande, reglerande, kulturella och försörjande). Men i alla fall 
betyder inte det att de använde just alla tre (den stödjande är ingen tjänst i sig som går jobba med 
praktiskt, se s.16). Informant A och B beskrev exempelvis att Nacka kommun och Stockholms Stad 
mest jobbar med två av dessa, reglerande och kulturella. MA (2005) menar att det inte är någon 
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slump att dessa är de två populäraste ekosystemtjänsterna i urbana stadsmiljöer (MA, 2005:45). Även 
Bolund & Hunhammar (1999) bekräftar att de två mest populära ekosystemtjänsterna  inom urbana 
miljöer är de reglerande och kulturella (Bolund & Hunhammar,1999:295). I kunskapsöversiktskapitlet 
nämner Lakes & Kim (2011) ett planeringsinstrument, BAR (Biotope Area Ratio). Den beskrivs som 
“[…]the amount of the ecologically effective surface area in proportion to the total land area […]” 
(Lakes & Kim, 2011:95). Med hjälp av detta instrument kan planerare kvantifiera och räkna ut hur 
mycket av en yta som är “eko effektiv”. Både informant A och B från Nacka kommun och Stockholms 
stad bekräftar att de använder detta planeringsinstrument i fysisk planering men under namnet 
grönytefaktor (GYF). Även ett antal kommuner som besvarade frågeformuläret såsom Söderköping 
och Lidköping bekräftar detta (se bilaga “Frågeformulär”). Det visar på att det finns de kommuner 
som använder detta verktyg i praktiken.

Både från informanterna A och B samt från teori- och kunskapsöversiktskapitlet lyfts ekosystemtjänsternas 
värde fram. Informant B menar att urbaniseringen ökar världen över vilket skapar utmaningar i urbana 
områden. Det, tillsammans med framtida klimatförändringar och minskad biologisk mångfald gör att vi 
behöver vara bättre rustade för framtiden. Bästa sättet att hantera dessa frågor på är att se möjligheten 
med ekosystemtjänster i stadsplanering och att se det som vilken stadsbyggnadskomponent som 
helst. Det stämmer med vad Gómez-Baggethun et. al. (2013) menade, att fysisk planering är ett av 
de främsta medlen för att kunna hantera och nyttja ekosystemtjänsterna på på smartast sätt (Gómez-
Baggethun et. al., 2013:204). Därför måste planerare, enligt Troy och Wilson (2006) bli bättre på att 
förstå nyttan av ekosystemtjänster, deras rumsliga egenskaper så att människan kan bygga och planera 
för att främja och inte motverka dessa tjänster (Troy & Wilson, 2006:435-436). Människans fortsatta 
existens och utveckling är helt och hållet beroende av ekosystemens olika processer (MA, 2003:1).

6.2 Metodkritik 

6.2.1 Frågeformulär

Fördelen med denna metod är att den är gratis och tidseffektiv och kan ge en stor mängd 
forskningsdata. Det går snabbt att skapa formuläret samt att nå ut till respondenterna på ett smidigt 
sätt. Denna metod är också väldigt fördelaktig vid sammanställning av svaren. Google Forms tillåter 
att se varje respondents svar för sig eller se de sammanlagda svaren genom procent och statistik. 
En annan fördel med frågeformulär är att svaren är förkodade och kan därför mätas, jämföras 
och analysera. De ger även standardiserade svar då alla respondenter får exakt samma fråga och 
frågorna påverkas inte av interpersonella faktorer som det kan göra vid en intervju ansikte mot 
ansikte (Denscombe, 2009:225-226). En annan fördel är att det är en metod som är lätt att få fram 
svar på. Respondenten behöver endast kryssa i det påstående som stämmer och/eller skriva en/två 
rader om så behövs (Denscombe 2009:215).

En nackdel med frågeformulär är att de oftast genererar en låg svarsfrekvens, oftast runt 20 procent 
(Denscombe, 2009:27). Denscombe (2009) menar att “God forskning försöker i regel minimera 
antalet uteblivna svar och uppnå så hög svarsfrekvens som möjligt i förhållande till den typ av 
forskning som genomförs” (Denscombe, 2009: 43). Men det finns ingen fastslagen regel för vad 
som är en bra svarsfrekvens heller. Avgörande faktorer är respondentens egenskaper och vad för typ 
av fråga som undersöks (Denscombe, 2009:45). Svarsfrekvensen kan påverkas av faktorer som vem 
forskaren valt att kontakta, det vill säga har forskaren kontaktat den mest lämpliga personen som 
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kan svara på detta, har uppföljning och påminnelse att fylla i frågeformuläret gjorts, har tillräckligt 
med bakgrundsinformation om formuläret erbjudits, hur begripligt är språket och designen utav 
formuläret (Denscombe, 2009:44, 45, 213, 215). En annan risk med förkodade frågor det vill 
säga forskarens färdiga flervalsalternativ är att svaren från respondenten blir begränsade och kan 
snedvrida de faktiska resultaten. Risken är att svarsalternativen istället speglar forskarens uppfattning 
om ämnet och utelämnar respondentens uppfattning om ämnet. Att kryssa i rutor kan alltså få en 
begränsad effekt och därmed begränsa svarsfrekvensen. En annan nackdel med vald metod är att 
det är omöjligt för mig som forskare att kontrollera svarens sanningshalt (Denscombe, 2009:227-
228).  

Efter genomförd metod märkte jag av ren slump, då jag av misstag hade skickat frågeformuläret till 
två personer i samma kommun, att beroende på vem som besvarade frågeformuläret kunde svaret 
skilja sig åt väldigt mycket. I ett fall fick jag in två svar från en och samma kommun där den ena 
personen var miljöplanerare och den andra var planchef. Då planchefen hävdade att deras kommun 
arbetade “Väldigt mycket” med ekosystemtjänster inom stadsplanering svarade miljöplaneraren 
att de jobbade “Sällan” med det. Motiveringen löd att det saknas kunskapsbrist inom området 
och att det saknas policy om det i kommunen. Det här visar att det är svårt att generalisera en 
undersökning gjord genom enkät och att det är, som Denscombe (2009) menar, svårt “[…] att 
kontrollera sanningshalten i respondenternas svar” (Denscombe, 2009:227). 

6.2.2 Intervju 

Den största nackdelen med intervju som metod är den tidsåtgång den kräver, från strukturering 
av frågor till sammanställningen av data. Som sammanställning av data räknas analys av vad 
som sagts av respondenten samt själva transkriberingen, det vill säga utskriften av intervjun. 
Denscombe (2009) understryker: “Varje inspelad timme av intervjun tar vanligtvis två eller tre timmar 
att skriva ut.” (Denscombe, 2009:260). Men i och med att jag inte gjorde någon transkribering, 
utan en sammanfattning av intervjuerna, tog intervjuarna inte lika lång tid att slutföra. En annan 
risk med denna metod gäller uppriktigheten i det som sägs. Enligt Denscombe (2009) stämmer 
inte alltid handling och uttryck överens med varandra. Människor kan ha en tendens att prata 
på ett sätt men att de handlar på ett annat sätt. En orsak till detta kan bero på själva forskarens 
närvaro. Fysisk frånvaro av forskaren beskrivs därför kunna “demokratisera forskningsprocessen” 
då informanten inte påverkas av statusskillnaden som kan uppstå på grund av kön, ålder, 
uppträdande eller uttal. En del människor som blir intervjuade kan också bli hämmade på grund 
av att de vet att det som de säger spelas in och kommer användas som material vid fortsatt 
arbete. Det riskerar att informanten kanske inte blir lika öppenhjärtig (Denscombe, 2009:269).

6.2.3 Sammanfattning

Efter genomförd metod kunde jag förbättrat exempelvis frågeformuläret. Jag fick en del respons 
på denna där en del respondenter gärna hade sett mer möjlighet till att skiva fritt istället för 
kryssa i flervalsalternativ. Jag kunde också förtydligat fråga 5.”Beskriv kort vad för olika slags 
ekosystemtjänster ni jobbar med”. Även fast denna fylldes i flitigt av många så kunde kvalitén i 
svaren exempelvis stärkts genom att jag i förhand letat upp de mest väsentliga ekosystemtjänsterna 
och gjort en lista som de kunde kryss i utöver den fria textraden. Många kommuner skrev endast 
ned de fyra olika kategorierna av ekosystemtjänsterna utan att definiera exakt vad för tjänster det 
handlade om. Hade jag istället skapat en lista över olika tjänster kanske kvalitén i svaren ökats.
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7.0 BILAGOR

Sammanfattning av intervjuer med Nacka kommun och Stockholms Stad

Informant A - Nacka kommun
Datum: 3 maj 2016
Telefonintervju

Nacka kommun jobbar enligt informant A på tre utmärkande sätt med ekosystemtjänster. 
Det första gäller ett arbetssätt som TEEB tagit fram och som de låtit sig inspireras av. TEEB (The 
Economics of Ecosystem Services and Biodiversity) har satt ihop en manual för hur man praktiskt 
kan jobba med ekosystemtjänster i stadsplanering. Genom deras arbetssätt ville Nacka testa att 
göra det mer kommunanpassat. Arbetssättet eller manualen är en guide för hur man praktiskt kan 
jobba med ekosystemtjänster i stadsplanering. Manualen beskriver sex steg som Nacka jobbade 
utefter. Då Nacka skulle testa att jobba utefter manualen praktiskt hade de fyra olika områden i 
Nacka Stad som de kunde välja mellan. Genom att använda sig av ett poängsystem som heter 
“Ekopoäng” bestämde de sig tillslut för ett område, det område som enligt poängsystemet fick det 
högsta värdet. Informanten beskriver att de fick hjälp av Riksbyggen, som tog fram poängsystem. 
Ekopoäng är ett poängsystem som hjälper till att värdera ekosystemtjänsterna vid ny exploatering. 
Kalkylerna av ekosystemtjänsternas olika värden ger på så sätt en fingervisning av vilka tjänster 
som bör behållas orörda på platsen. I samband med detta gjordes en intresseanalys där olika 
representanter från samhället samlades. De fick värdera de olika ekosystemtjänsterna på platsen 
och det visade sig att de kulturella och reglerande ekosystemtjänsterna var de som betydde 
mest. Informant A berättar att de också använde GIS för att kartlägga olika områden utifrån 
deras olika ekosystemtjänster för att ge en övergripande bild av viktiga områden i kommunen.  
Det andra sättet Nacka jobbar aktivt med ekosystemtjänster är genom grönytefaktor (GYF). Det 
är ett befintligt verktyg inom fysisk planering, inspirerat från Tyskland och som implementerats i 
Sverige. Informant A beskriver att verktyget tillåter planerare att jobba på en mer detaljerad nivå med 
ekosystemtjänster. Exemplet innan var på en mer övergripande nivå men med GYF jobbar man på 
kvartersnivå. Det innebär i sin helhet att byggherren godkänner i avtalet, när denna köper mark av 
kommunen, att även uppfylla kommunens krav på GYF. Det betyder att kommunen har satt ett krav på 
att marken måste innehålla en bestämd andel grönyta med diverse funktioner. När GYF för Nacka sattes 
bestämde kommunen att 1/4 skulle gynna biologisk mångfald, 1/4 skulle gynna dagvattenhanteringen, 
1/4 skulle fungera som rekreativa värden och 1/4 skulle funna luftrenings och lokalklimatet. 

Det tredje sättet Nacka gjort är att titta på våtmarkers funktion och värderat dessa utefter dess 
olika tjänster. De tittade på de kvantitativa fördelarna, det vill säga hur många personer skulle 
våtmarkens rekreationella värde gynna, hur mycket kväve och fosfor skulle kunna renas och hur 
mycket skulle detta var värt i pengar? Undersökningen gjordes tillsamman med WSP. De gjorde 
hela kalkylöringen åt kommunen och gav sedan ett förslag på hur mycket det skulle kosta.
Informanten nämner att restaureringen skulle kosta cirka fem miljoner men att de rekreativa värdena skulle vara 
värt tre miljoner och de biologiska fördelarna långt mycket mer än så. Det skulle alltså ge en vinst för kommunen. 
Det hela godkändes av politikerna och Nacka ska nu restaurera en våtmark för att öka dess ekosystemtjänster.



50

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Informant B - Stockholms Stad
Datum: 12 maj 2016
Telefonintervju

Informant A beskriver att Stockholms Stad sedan 2012 med ekonomiskt stöd från Vinnova - Sveriges 
innovationsmyndighet, har gjort ett forsknings- och utvecklingsprojekt som heter C/O City och då tagit 
fram en vägledning för hur man jobbar med ekosystemtjänster i stadsplanering. Dokumentet heter 
“Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning” och är ett resultat och samarbete mellan forskare, 
Malmö Stad, Stockholms Stad, White arkitekter, Albaeco, Ekokultur, Esam, JM, NCC, SP, Stockholm 
Resilience Centre, U&we samt WSP. Informant B berättar att C/O City är ett exempel på verktyg som 
staden använder sig av. Det finns idag cirka fem pilotprojekt där Norra Djurgårdsstaden är en av dessa 
där man arbetat aktivt utifrån denna vägledning. Ett annans vaktyg staden jobbar med är GYT precis 
som Nacka. Idag används det för kvartersmark men man håller på jobbar för att kunna värdera allmän 
plastmark med. Genom poängsystemet kan man därmed sätta krav på hur många olika kvalitéer och 
hur mångfunktionellt området ska uppfylla. I Stockholm styrs detta i exploateringsavtalet, liknande 
det Nacka gör med. I fallet med Norra Djurgårdsstaden reglerar staden i avtalet hur mångfunktionellt 
området ska vara och vilka kvalitéer staden prioriterar. Utredningar har gjorts på om det skall 
regleras i detaljplaner men det har visat sig för komplicerat och därför har Stockholm undvikit det.

På frågan hur informanten ser på att använda ekosystemtjänster inom stadsplanering svarade hen att 
många inte vet vad det som egentligen menas med ekosystemtjänster. Det finns stor brist på kunskap 
och ett stort kunskapsbehov för att förstå varför det är så pass viktigt för samhället och ekonomin. Att 
det också är ett så pass nytt område gör det svårt för planerare att veta hur de ska jobba praktiskt 
men som tur är börjar mer kunskap komma och även myndigheterna har börjat belysa värdet av 
ekosystemtjänster. Informanten beskriver också att många inom planeraryrket bara ser det som ett 
nytt ord av vad man redan gör utan att förstå att det är ekosystemtjänster man jobbar med. Enligt 
informant B är det främsta motivet att arbeta med ekosystemtjänster inom stadsplanering de stora 
utmaningar vi står inför. Urbanisering ökar världen över och bygga tätt lika så, vilket skapar utmaningar 
i urban områden. Det tillamans med framtida klimatförändringar och minskad biologisk mångfald 
gör att vi behöver vara bättre rustade. Bästa sättet att hantera dessa frågor är att se möjligheten 
med ekosystemtjänster i stadsplanering och att se det som vilken stadsbyggnadskomponent som 
helst. Informant B beskrev också att i Stockholm så fokuserar staden mest på de reglerande och 
kulturella ekosystemtjänsterna. De försörjande tjänsterna såsom urban odling är inte en prioritet 
för staden. Det kommer dröja länge innan Stockholm kommer producera mat i stor skala. De 
stödjande går inte direkt arbeta med då de är en naturlig förutsättning för de andra tjänsterna.  
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Page 1 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Klippans kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 2 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 3 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 4 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt: Kanske

Nej

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 5 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Karlsborg

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 6 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 7 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Behovet är mindre på orter som inte är tätbyggda som städer med de problem som

följer med dem.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

Även vi som svarade mindre än 3 jobbar med ekosystemtjänster så jag tar och svarar

här med. Tänket dnns i översiktsplanen och utförandet, om de behövs, kommer i

detaljplanerna.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 8 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

johan.hellborg@karlsborg.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Hallstahammars kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?



60

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 10 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket



61

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 11 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



62

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 12 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

ulrika.johansson@hallstahammar.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 13 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Askersund, Lekeberg och Laxå

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 14 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Samhällsbyggnadsstrateg

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 15 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



66

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 16 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Ja, absolut. Det kan vara bra att se hur spritt det är som underlag för att vi också ska 

använda oss utav det.

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 17 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Höör

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 18 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Miljöstrateg/ekolog

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 19 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



70

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 20 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

asa.abrahamsson@hoor.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 21 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Mariestads kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 22 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 23 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 24 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 25 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Nykvarn

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 26 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 27 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 28 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 29 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Borås

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 30 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: strategisk samhällsplanerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 31 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Både översiktligt och detaljplaner

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



82

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 32 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt: Mycket troligt

Gärna, vi behöver lära oss mer om HUR man kan hjälpa planeringen att utvecklas i egna 

vardagen

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 33 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Lomma

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 34 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: miljöstrateg

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 35 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

De vi identiderar i projekten på platsen, inventering och analys av detta ingår alltid i 

planeringen. Det ingår även att ta hänsyn till vad vill skulle vilja ha på platsen

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Alla ovanstående (varför endast ett val?)

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 36 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

nej

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 37 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Falun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 38 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Kommunbiolog

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 39 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Egentligen arbetar vi med ekosystemtjänster mer eller mindre i alla planer men inte

under den benämningen. Tex naturvärden, rekreativa värden mm tas upp i planer men

inte som ekosystemtjänster.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

Just nu håller vi på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Falu tätort och i det

arbetet kartlägger och skapar ett värderingssystem för ekosystemtjänster.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



90

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 40 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

thomas.jagas@falun.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 41 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Malmö

1. Vilken kommun jobbar Du i?



92

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 42 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 43 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Reglerande, försörjande och kulturella. 

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 44 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Nej

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 45 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Rättviks kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 46 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 47 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 48 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

sanna.bystrom@rattvik.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 49 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Kungsbacka

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 50 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 51 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 52 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Elin.johansson@kungsbacka.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 53 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Melleruds kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 54 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 55 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 56 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 57 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Mora

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 58 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 59 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Grönstrukturplan på FÖP nivå. Dagvattenfördröjning. Gestaltningsprogram för offentlig 

plats/parker och vägsektioner i nya huvudgatusystem.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 60 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 61 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Sjöbo

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 62 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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arlskrona, 2016-05-25
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Page 63 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: Nytt sätt att arbeta

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Ska arbetas in i ny ÖP

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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andidatarbete 15 H
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16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 64 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

asa.bjurstrom@sjobo.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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Page 65 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Bollebygd

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 66 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 67 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: Vi är alla nya och har inte hunnit sätta våra nya kunskaper i verket ännu.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 68 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

elin.perjos@bollebygd.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 69 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Motala

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 70 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 71 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Grönytor/friytors nytta för indltration, klimatreglering, friluftsliv, olika kretslopp och 

habitat.

Vi uppmärksammar även de sk ekosystemotjänsterna

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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andidatarbete 15 H
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Page 72 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt: Troligen, eftersom företeelsen får mer genomslag i planeringen

lena.petersson.forsberg@motala.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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andidatarbete 15 H
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Page 73 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Köpings kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 74 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 75 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: Medvetandegör hos övriga

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Tas upp i kommande miljöplan

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 76 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

victor.zakrisson@koping.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 77 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Luleå

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 78 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 79 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 80 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

malin.lagervall@lulea.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 81 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

kiruna

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 82 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: stadsutvecklare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 83 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Utvecklingsplan

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 84 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

goran.cars@kommun.kiruna.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 85 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Lessebo kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 86 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 87 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Går inte att svara då det inte dnns specidcerat vad det är som enkäten syftar på. själva 

begreppet är väldigt brett och därmed inte möjligt att svara på. Det krävs en specidcering 

för att det ska vara möjligt att svara på denna fråga.

Ekosystemtjänster är svåra att inte använda eftersom om man tittar på hållbarhet 

använder man minst två av dess 4-5 tjänster obemärkt. Vi använder samtliga fem, 

stödjande, reglerande, kulturella, försörjning och bevarande, men om du räknar med dem 

kan jag inte svara på. Därmed är det heller inte möjligt att svara på denna fråga.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 88 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 89 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 90 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Vara kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 91 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 92 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Vi försöker få in mycket grönområden (även våtmarker i viss mån) i vår planering då vi 

vet att Vara kommun, på grund av allt jordbruk, måste få in större biologisk mångfald. 

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 93 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

linnea.hedin@vara.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 94 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Åmål

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 95 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
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andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 96 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 97 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
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Page 98 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Örkelljunga

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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andidatarbete 15 H
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Page 99 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K
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Page 100 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Öppen dagvattenhantering.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 101 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

maria.mansson.brink@orkelljunga.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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Page 102 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Timrå kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 103 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 104 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 105 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

JA

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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Page 106 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Årjäng

1. Vilken kommun jobbar Du i?



157

Tobias Engelin Edvinsson, K
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Page 107 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 108 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

I de delar av planarbetet som ekosystemtjänster används får vi hjälp av konsulter. Vet ej 

vad deras tjänster heter. 

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 109 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Ja

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K
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Page 110 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

I kommunerna Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 111 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Fysisk planerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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Page 112 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 113 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

nej

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 114 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Trosa

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 115 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 116 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Vi har påbörjat arbetet genom att beskriva detta i nya öp. kommer att bli mer fokus i dp 

arbetet framöver.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 117 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

linda.axelsson@trosa.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 118 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Svedala kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 119 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 120 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Kompensationsmetoden ska enligt beslut normalt enbart användas inom eller i

anslutning till riksintresseområden.

Vi använder kompensationsmetoden idag men vid aktualisering av översiktsplanen 

kommer ekosystemtjänster arbetas in i översiktsplanen och nya ställningstagande ska 

diskuteras

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 121 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 122 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Torsby

1. Vilken kommun jobbar Du i?



173

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 123 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 124 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 125 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

mbr@torsby.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 126 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Torsås

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 127 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 128 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Arbetar med frågeställningarna men inte på det sätt som ekosystemtjänster innebär.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 129 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 130 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Vansbro kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 131 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 132 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: Vi har nästan inga nya planer

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 133 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

tomas.isaksson@vansbro.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 134 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Trollhättans Stad

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 135 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 136 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 137 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt: Vi vill, om rätt kompetens dnns och om vi hittar rätta formerna för det

soda.hjort@trollhattan.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 138 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Åtvidaberg

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 139 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 140 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

En stor del av Åtvidabergs kommun ligger inom riksintresse för naturmiljövården och är 

en del av norra Europas största sammanhängande ekmiljölandskap. Därför jobbar 

kommunen aktivt med bevarande och utveckling av ekmiljöer genom tex. skydd av 

ekmiljöer i detaljplan. Exploatering undviks på värdefulla 

naturmiljöer/rekreationsområden (i översiktsplanen). Därtill arbetar kommunen för ett 

hållbart skogsbruk (medveten avverkning, högstubbar, spara död ved, mulmholkar etc). 

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)
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Page 141 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Naturvårdsplan

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Anna.Karlin@atvidaberg.se 

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).
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Page 142 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

 Formulär
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Page 143 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Älvkarleby

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 144 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Bygg- och miljöchef

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 145 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 146 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

JA

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 147 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Tidaholm

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 148 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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Page 149 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 150 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 151 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Salems kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 152 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 153 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



204

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
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Page 154 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Ja

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 155 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Valdemarsvik

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 156 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 157 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 158 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 159 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Sunne

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 160 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Planhandläggare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 161 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Ekosystemtjänster är med i behovsbedömning, och genomsyrar planprocessen. De dnns 

med i planbestämmelser och planbeskrivning. 

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 162 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

mikael.p.persson@sunne.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 163 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Söderhamns kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 164 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 165 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Nu har vi kunskap och frågan är väckt inom ramen för arbetet med en ny ÖP

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 166 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

frida.wilhelmsson@soderhamn.se        Jag vill ta del av uppsatsen

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 167 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Älvsbyns kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 168 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 169 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Gröna ytor, blåa ytor, pocket parks etc...

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 170 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Ja. E-post: arben.vojvoda@alvsbyn.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 171 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Olofström

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 172 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 173 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 174 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Gärna! Lycka till! lena.jarl.hellgren@olofstrom.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 175 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Vårgårda kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 176 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Samhällsplanerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 177 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Det arbetas inte på ett medvetet och systematiskt sätt med ekosystemtjänster så

som de är formulerade i de fyra kategorierna stödjande, reglerande, kulturella och

försörjande i Vårgårda kommun. Därmed inte sagt att det inte arbetas med

ekosystemtjänster.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 178 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

rasmus.persson@vargarda.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 179 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Söderköpings kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 180 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K
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16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 181 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Grönytefaktor för kvartersmark & allmän platsmark, kompensationsåtgärder (för 

nedtagna träd, etablera nya grönstråk etc.)

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 182 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 183 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

1. Vilken kommun jobbar Du i?



234

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 184 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 185 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



236

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 186 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 187 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

1. Vilken kommun jobbar Du i?



238

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 188 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 189 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 190 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 191 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Växjö

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 192 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 193 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Dagvattenhantering, biologisk mångfald, stadsodling, gröna miljöer/rekreation i stort 

(närhet till, bevarande, utveckling mm)

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 194 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

I den fortsatta planeringen och utvecklingen av gröna miljöer, planering av

dagvattenhantering, tar fram planeringsunderlag för gröna värden som

grönstrukturprogram och trädprogram. (Dock används inte begreppet

ekosystemtjänster så ofta men all planering som handlar om att säkerställa, utveckla

och kompensera gröna miljöer är ju indirekt att arbeta med ekosystemtjänster, i DP

främst förbud mot trädfällning och bevarande av naturmark)

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

sode.vonelern@vaxjo.se

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 195 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 196 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Surahammars kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 197 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: GIS- och plansamordnare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 198 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



249

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 199 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

henrik.hedberg@surahammar.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 200 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Strömsunds kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 201 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 202 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 203 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 204 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Bodens

1. Vilken kommun jobbar Du i?



255

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 205 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 206 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 207 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 208 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Habo Kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 209 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 210 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 211 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 212 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Gnosjö kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 213 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 214 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 215 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 216 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Simrishamn

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 217 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Tf plan- och bygglovschef (vanligtvis planarkitekt, men utbildad landskapsarkitekt)

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 218 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: pågår framtagande av rutiner för arbete med det i detaljplaner

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Checklistor

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 219 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

linda.a.larsson@simrishamn.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 220 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Mullsjö kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 221 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 222 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 223 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

ja

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 224 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Skellefteå kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 225 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Kommunekolog

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 226 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Alla (Stödjande, reglerande, försörjande och kulturella). De kulturella har en tendens till 

att få mest utrymme.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Projekt

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 227 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

elisabeth.berggren@skelleftea.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 228 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Nordanstigs kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 229 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Planeringsarkitekt

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 230 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Regleringar i detaljplaner för dagvattenhantering, biologisk mångfald, skydd av 

vattentäkter

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 231 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

stina.andersson@hotmail.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 232 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Ovanåkers kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 233 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Fysisk planerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 234 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 235 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

erik.lundh@ovanaker.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 236 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Huddinge kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 237 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Miljöplanerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 238 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

vi använder en metod som kallas ekologisk kompensation men arbetar för att ta fram

en metod för ekosystemtjänster i planarbetet

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 239 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt: ja, det tror jag

gärna

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 240 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

uddevalla

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 241 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 242 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: vi avser att påbörja detta i nya detaljplaner

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



293

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 243 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

charles.hornstein@uddevalla.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 244 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Ronneby

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 245 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 246 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Vi har framförallt jobbat med det på strategisk nivå exempelvis i och med den 

grönstrukturplan som varit ute på samråd och nu snart skall ställas ut. När den är 

antagen är tanken att de övergripande strategierna skall generera mer konkreta åtgärder 

och arbetssätt. Vi har det också som en viktig utgångspunkt i den mellankommunala 

havsplaneringen vi jobbar med. 

Ibland är det inte själva begreppet "ekosystemtjänster" som är det viktiga även om man 

diskuterar funktioner som natursystem kan bistå med, såsom våtmarkers förmåga att 

buffra vatten etc.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)
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Page 247 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Jag tolkar signalerna från regering och LST som att vi ska göra det och jag

personligen tror att det är ett viktigt arbete och att ekosystemtjänstbegreppet är ett

bra och pedagogiskt verktyg. Om vi sedan kommer att göra det är svårt för en

tjänsteman att bestämma men jag skulle tro att det kommer att bli ett mer och mer

använt begrepp och att ekologiska funktioner i staden är något som ökar i betydelse i

och med urbanisering och klimatförändringar bland annat. Det är dock inte säkert att

just begreppet "ekosystemjtänster" kommer att användas.

petra.mogensen@ronneby.se

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).
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Page 248 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

 Formulär
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Page 249 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Nässjö

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 250 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 251 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

dagvattenhantering

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 252 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

ja

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Tobias Engelin Edvinsson, K
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Page 253 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Håbo kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 254 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Samhällsplanerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H
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Page 255 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Hänsyn till ekosystemtjänster tas ständigt i planeringen, dock inte alltid genom att 

benämna dem ekosystemtjänster. Exempelvis dricksvatten och hänsyn till 

dricksvattentäkter hanteras alltid vid utveckling av kommunen, även om begreppet 

ekosystemtjänst sällan nämns i sammanhanget. 

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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Page 256 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 257 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Götene kommun, Västra Götaland

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 258 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Klimat- och miljöstrateg

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 259 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: Det inryms även i kommunala bolag.

Främst dricksvatten, till viss del skogens ekosystemtjänster

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 260 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Ja. epost: mikael.lundgren@gotene.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 261 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Partille

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 262 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Plansamordnare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 263 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 264 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

anna-maria.ceder@partille.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 265 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Borlänge

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 266 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 267 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

vi har påbörjat en kartläggning av ekosystemtjänster och kommer att jobba videra

med EST

Kartläggningen i tätorten omfattar reglerande EST: vattenreglering, klimatreglering, 

luftrening, bullerdämpning; Kulturella EST: estetiska värden, tysta områden/rofylldhet, 

hälsa och friluftsliv, sociala relationer, undervisning och kunskap, kopplingar och stråk; 

Understödjande EST: biologisk mångfald, pollinering.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)
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Page 268 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

Karteringen görs som underlag till FÖP men kommer att kunna användas i

detljplaneskeden

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

beate.lofvenberg@borlange.se

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).
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Page 269 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Halmstads kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Kommunekolog

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: I dp tas det inte upp separat utan kan ingå indirekt.

 Dagvatten framförallt i detaljplanerna. Har tagit fram ett kunskapsunderlag för staden, 

en Grönplan där stadens gröna områden värderats utifrån rekreation och naturvärden 

samt områdenas betydelse för bedntliga eller möjliga ekosystemtjänster 

uppmärksammas och beskrivs.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Underlagsmaterial, utredning Grönplan

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt: Ja det hoppas jag att vi kommer att göra!

Ja, jag är intresserad av att ta del av resultatet. Är en möjlighet att se hur andra jobbar 

med frågan. Ge gärna "Goda exempel" och ange kommun så kan man själv ta reda på 

mer om man vill.

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Arboga Kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Ja

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Lidköping

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Svårt att reglera ekosystemtjänster med planbestämmelser som har lagstöd i PBL i

detaljplanerna

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?
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Vi har ganska nyligen börjat jobba med begreppet ekosystemtjänster. I praktiken har vi 

jobbat med vissa ekosystemtjänster ganska länge.

Dagvattenhantering (reglerande ekosystemtjänst) t ex med öppna fördröjningsmagasin i 

form av dammar, diken eller gröna tak som planbestämmelse, begränsa andelen 

hårdgjord yta i kvartersmarken på detaljplaner.  Vi tillämpar grönytefaktor i detaljplaner.

 

 I gestaltningsprogram av vår nya stadsdel Hamnstaden dednieras offentliga rum med 

utgångspunkt i de 8 baskaraktärerna (Patric Grahn) (kulturell ekosystemtjänst).

Gynna  biologisk mångfald (understödjande ekosystemtjänst) genom att spara del av 

bedntlig vegetation och skydda värdefulla träd i nya exploateringsområden. Bedriva 

kommunens eget skogsbruk enligt en grön skogsbruksplan samt FSC och PEFC 

certidering. För att ytterligare gynna biologisk mångfald och sociala värden i kommunens 

eget skogsinnehav har Samhällsbyggnadsnämnden antagit Agenda 21 Lidköpings 

skogar som är framtaget tillsammans med lokala naturvårdsorganisationer som inriktar 

sig på den tätortsnära skogen och att sköta den på ett sätt som gynnar både biologisk 

mångfald och sociala rekreationsvärden(understödjande och kulturella 

ekosystemtjänster). Kommunen har ett naturvårdsprogram för åtgärder som ska peka ut 

naturområden med höga biologiska värden och föreslå åtgärder (understödjande 

ekosystemtjänst).

Sedan 1980 har vi ett KF beslut på att centralorten ska omges av ett minst 500 m brett 

skogsbälte för uppnå ett gynnsamt lokalklimat (reglerande ekosystemtjänst). 

Dricksvatten (Vänern och Råda ås) samt matproduktion (Lidköpingsslätten) är viktiga 

producerande ekosystemtjänster som kommunen slår vakt om. 

Fler ekosystemtjänster kommer in i det pågående arbetet med vår nya 

kommunomfattande ÖP  samt Miljöplan. Vi kommer där behandla sammanhängande 

grön och blå infrastruktur, skolskogar för pedagogisk verksamhet samt föreslå åtgärder 

för kartering och analys av viktiga ekosystemtjänster, bristanalys av bostadsnära natur 

inom 300 m från bostäder m.m.

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)
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Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

Miljöplan, Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande,

naturvårdsprogram, Agenda 21 Lidköpings skogar

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

marianne.magnusson@lidkoping.se

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).
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Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

strömstads kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Miljöplanerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Vi kommer att ta fram en ekostystemanalys i samband med vår fördjupade

översiktsplan för centrum.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



337

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 287 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

anna.wallblom@stromstad.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Finspång

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 289 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 290 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

nej

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Herrljunga

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 294 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: För liten kommun för att det ska kännas relevant

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt: Tror inte det

Ja tack

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Värnamo kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Reglering av föroreningar (LOD, rening), livsmedel (jordbruk), vattenförsörjning (VA-plan), 

Bullerreducering (bullervall), symboliska tjänster, landskapskaraktär(Lona- och lova-

projekt, stadsutvecklingsprojekt), friluftsliv (lona- och lova-projekt, 

stadsutvecklingsprojekt), naturen som utbildningsrum (utveckling av skolmiljöer) mm.  

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Program

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

frida.m.falth@varnamo.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Danderyds kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Planeringschef

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Vi har inte haft så många utvecklingsprojekt tidigare, men nu har vi och vi är på gång

med ekosystemtjänster.

grönytefaktor, klimatfrågor såsom översvämningsrisk/skydd etc.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Ska inarbetas i översiktsplanen, som vi startar upp i höst.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Gärna! annika.alm@danderyd.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 304 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Karlskoga

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 305 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 306 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Dagvattenlösningar

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Parkenheten

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 307 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Nej

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 308 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Heby kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 309 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Miljöstrateg/Tf enhetschef Mark och plan

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 310 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: I kommande planer ex dagvattenplan, grönstrukturplan

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 311 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 312 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Södertälje

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 313 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Miljöplanerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 314 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Vi har i vår arbetsplan för samhällsbyggnadskontoret att kunskapsnivån ska höjas

intern på kontoret

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

Ekosystemtjänster ska också in i vårt övergripande miljöprogram. Vi har även uppdrag

på vårt kontor att ta fram en odlingsstrategi för kommunen. I den kan

ekosystemtjänster komma att ingå.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 315 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Ja, gärna!

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 316 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Helsingborgs stad

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 317 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Ekolog

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 318 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Försörjande, kulturella, stödjande och reglerande

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Genomförandedokument

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Ja, fredrik.bengtsson@helsingborg.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 320 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Karlskoga kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?



371

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 321 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Bevarande av grönområden av sociala, kulturhistoriska, ekologiska och 

samhällsekonomiska skäl. Använda ekosystemtjänster som naturlig rening av luft och 

vatten t.ex. bevara träd och dungar, lokalt omhändertagande av dagvatten, skapa 

dagvattenlösningar för dämmande och renande åtgärder. Även bevara grönstruktur som 

buffert för hantering av ras- och skred, översvämning, skyfall, värmeböljor och annan 

anpassning mot klimatförändringar och naturkatastrofer. Andra ekosystemtjänster är 

bevarande och utveckling av områden som gynnar pollinerande insekter inkl 

möjliggörande av tambin på kommunal mark.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)
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Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Grönstrukturplan, vattenplan, skötselplaner

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

liv.hellquist@karlskoga.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).
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Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Enköping

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Samhällsplanerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Västerås

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Ekolog

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt: Vi vill, men kompetensen måste byggas upp

Ja

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

oskarshamn

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: planprogram

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Örebro

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 338 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket



389

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 339 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 340 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

philip.cedergren@orebro.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 341 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Örebro kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 342 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Besvaras av pera tjänstemän som jobbar med översiktlig planering

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 343 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: Vi jobbar med det men inte systematiskt enligt satta rutiner

Dagvatten, naturområden och gröna stråk, mikroklimat, m.m

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 344 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

magnus.carlberg@orebro.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 345 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Östersund

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 346 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 347 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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andidatarbete 15 H
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Page 348 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

torun.jacobsson@ostersund.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 349 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 350 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 351 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Rekreationsvärde, Hälsa, Fritidsupplevelser, Klimatanpassning (pödesreglering 

dagvatten), Rening av luft och vatten, Reglering av mikroklimat, Stadsodling, Biologisk 

mångfald.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Page 352 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Ja, gärna! Kan skickas till karlmagnus.adielsson@lund.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Göteborg

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Page 354 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: miljöutredare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Vi har riktlinjer för att arbeta med kompensationsåtgärder för naturvärden och 

rekreationsvärden. (Vi har tagit fram nya riktlinjer för kompensationsåtgärder respektive 

grönytefaktor som ska innefatta per ekosystemtjänster, så som dagvattenhantering, 

bullerreduktion, lokalklimat, pollinering osv. De nya riktlinjerna är dock inte politiskt 

beslutade än.)

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Upplands Väsby kommun

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Miljöplanerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

De pesta EST. 

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

Upplands Väsby kommun har gjort en omfattande kartläggning, tagit fram strategier

och en utvecklingsplan för hur vi bör arbeta med EST. Allt detta material är och har

varit väldigt bra input till den ÖP vi håller på att ta fram. Detta är även jättebra

planeringsunderlag för dp. Upplands Väsby kommun är i framkant vad gäller EST och

stadsplanering.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Vi kommer att utveckla allt material vi nu tagit framoch förankra det internt samt

externt.

anna.jakobsson@upplandsvasby.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Kalmar

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: miljöhandläggare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Begreppet är relativt nytt och vi jobbar en hel del med frågor som rör

ekosystemtjänster utan att kalla det för just det. Ett tydligt exempel är fördröjning och

rening av dagvatten.

Rening och fördröjning av dagvatten är kanske det mest konkreta. I enskilda projekt 

diskuteras till exempel behovet av träd på förskoletomter (skydd mot sol) visuell 

avskärmning mot vägar (psykologiskt men inte mätbart bullerskydd) och liknande. 

Kommunen har en grönstrukturplan som behandlar rekreationsvärden och värden för 

biologisk mångfald.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)
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Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Det känns som att frågan dyker upp i per och per sammanhang och det dnns potential

att jobba mer med många områden, exempelvis alternativa skötselmetoder för

grönytor. Generellt är det svårt att svara bra på den här typen av enkla frågor eftersom

ekosystemtjänster på ett eller annat sätt kommer in i många sammanhang utan att

man tänker på det eller använder det ordet.

tomas.buren@kalmar.se

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).
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Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Huddinge

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: miljöplanerare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt: Saknar en metod för att inventera, värderera EST

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

annika.blomquist@huddinge.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Sundsvall

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
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Page 372 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?



423

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 373 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

susanne.klockar@sundsvall.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 374 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

norrtälje

1. Vilken kommun jobbar Du i?



425

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 375 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: kommunekolog

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 376 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

frida.skagerberg@norrtalje.se

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 378 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Ystad

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt:

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket
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Page 380 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Främst omhändertagande av dagvatten men har även börjat titta på övriga tjänster, t.ex. 

biologisk mångfald och väderskydd.

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 382 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Nacka

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Natur- och friluftsstrateg

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket



434

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats
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Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

Grönytefaktor, Ekopoäng. De fyra olika varianterna av ekosystemtjänster 

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt:

Processplan, ÖP och DP. Tänka större än DP men mindre än ÖP. DP - grönytefaktor

och kompensation.

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär
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Page 386 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Det går inte att redigera svaren

Ekosystemtjänster i stadsplanering -

Undersökning för kandidatuppsats

Hej Sveriges alla kommuner!

Mitt namn är Tobias Engelin och jag studerar sista året på kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 

Tekniska Högskola i Karlskrona. Just nu skriver jag min kandidatexamensuppsats som heter 

"Ekosystemtjänster i stadsplanering". Den enkät du har framför dig ligger till grund för min undersökning som 

går ut på att ta reda på hur vanligt förekommande det är att använda ekosystemtjänster i stadsplanering i 

Sveriges kommuner. Därför är just DIN medverkan väldigt intressant för denna undersökning. 

Enkäten skickas till alla kommuner inom Sverige och min förhoppning är att så många som möjligt vill ta del 

av denna undersökning. Den tar max 2-3 min att fylla i.

Till de kommuner som fått denna enkät skickad till er via den allmänna kommunala mailadressen ber jag er 

hjärtligt om ni skulle kunna vidarebefordra enkäten till någon som jobbar på planavdelningen/ 

stadsbyggnadskontoret. 

Svar önskas senast fredag 6 maj.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 0700779777

tobiasengelin@gmail.com

Stockholm

1. Vilken kommun jobbar Du i?
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Planarkitekt

Landskapsarkitekt

Husarkitekt

Stadsarkitekt

Planchef

Samhällsbyggnadschef

Planingenjör

Övrigt: Miljöförvaltare

Inte alls

0 1 2 3 4

Väldigt Mycket

2. Vilken titel har Du som svarar på denna enkät?

3. Till vilken utsträckning jobbar ni i Er kommun med

ekosystemtjänster inom stadsplanering i dagsläget?
0 = Inte alls, 1 = Sällan, 2 = Ibland, 3 = Mycket, 4 = Väldigt Mycket



438

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25

Tobias Engelin Edvinsson, K
andidatarbete 15 H

p, Fysisk planering, Blekinge Tekniska H
ögskola, K

arlskrona, 2016-05-25
16/06/17 17:13Ekosystemtjänster i stadsplanering - Undersökning för kandidatuppsats

Page 388 of 389https://docs.google.com/forms/d/1annXP1x4jnFZ4X4Bkk7vyLS_RDvREnh_5TknrXkCQH4/printallresponses

Kunskapsbrist inom området

Aldrig hört talas om detta område förut

Inte en prioritet

Tidsbrist

Saknas policy om det i vårt sätt att jobba

Övrigt:

C/O city - ett verktyg för hur man praktiskt implementerar EST inom stadsplanering. Cirka 

5 olika pilotprojekt, grönytefaktor. 

Detaljplan

Översiktsplan

Policydokument

Övrigt: Upphanpding med aktör, sker på detaljerad nivå. Kommer även in på ÖP

4. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 0 - 2 på föregående fråga.

Hur kommer det sig att ni inte arbetar med det i större utsträckning?

5. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 2 - 4 på fråga 3. Beskriv kort

vad för olika slags ekosystemtjänster Ni arbetar med.
(Raden expanderas automatiskt om mer plats behövs)

6. Följdfråga. ENDAST för er som svarade 1 - 4 på fråga 3. Var i

planprocessen arbetar Er kommun med ekosystemtjänster?
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Nej

Vet inte

Vi vill, om rätt kompetens dnns

Ja

Övrigt:

Har Ni frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på:

mail: tobiasengelin@gmail.com

mobil: 0700779777

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.

7. Fråga till ALLA. Kommer Ni i framtiden jobba mer med

ekosystemtjänster inom stadsplanering?

8. Är Du/ din kommun intresserad av att få ta del av resultatet av denna

undersökning och/eller kandidatuppsatsen vänlig skriv den mailadress

jag kan skicka till. (Beräknas bli klart i slutet av maj).

 Formulär


