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Presentationen i stora drag…

• Kort om IPBES

• Naturens bidrag till människor – en utvidgning 

av ekosystemtjänstansatsen

• Implikationer för svensk förvaltning



Vad är IPBES?

• Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services

• Etablerad i april 2012

• 132 Medlemmar (stater)

• Övergripande mål: Att sammanställa

kunskap till grund för beslutsfattande

• Lanserar sin första stora rapport om en
vecka

IPBES-1 (Jan 2013, Bonn)

IPBES-4 (Feb 2016, KL)



IPBES rapporter

• 2016

- Pollinering

- Scenarier och modellering

• 2018

- Fyra regionala utvärderingar: Afrika, Amerika, 
Asien&Pacific, Europa & Centralasien

- Markförstöring och restaurering

• 2019

- Global utvärdering

• På gång

- Hållbar användning av vilda arter

- Olika sätt att värdera

- Invasiva arter





Från Ekosystemtjänster till Naturens bidrag till 
människor, för inkludering och ’tvärvetenskaplig
stringens’





Kritik mot begreppet ’Ekosystemtjänster’
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IPBES konceptuella ramverk

Nature’s 
contributions to 

people



Begreppsevolutionen från ekosystemtjänster till 
Naturens bidrag till människor

Diaz, S., et al. 

(2018). Assessing 

nature’s 

contributions to 

people. Science, 

359, 270-272.
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Diaz et al 2018

Från Ekosystemtjänster till Naturnyttor
– för att vi har olika syn på relationen
människa - natur



Reglerande 

nyttor

Materiella 

nyttor

Immateriella 

nyttor

Naturens bidrag till människor i 
det generaliserande perspektivet 

Diaz 

et al 

2018

ImmateriellaMateriella Reglerande



Reglerande 

nyttor

Materiella 

nyttor

Immateriella 

nyttor

Naturens bidrag till människor i 
det generaliserande perspektivet 
(i IPBES arbete)

Diaz 

et al 

2018

ImmateriellaMateriella Reglerande



Naturens bidrag – övergripande  kategorier

• Reglerande bidrag – Funktioner och strukturer som 
modifierar förhållandena i den fysiska miljön, och/eller 
gör att materiella och immateriella bidrag fortsatt finns 
att tillgå

• Materiella bidrag – Substanser och fysiska objekt som 
behövs för människors överlevnad och för 
samhällsbyggandet. 

• Immateriella bidrag – Subjektiva eller psykologiska 
aspekter som bidrar till människors livskvalitet, för 
individer och grupper av individer. 



Från Ekosystemtjänster till Naturnyttor -
för att vi värderar resten av naturen på olika sätt



Pascual et al. 
2017

IPBES approach: Värderingspluralism



En del går att mäta, men inte allt



Från Ekosystemtjänster till Naturnyttor–

för att de övergripande kategorierna

överlappar



Aichimål 1. Medvetenhet om 

biologisk mångfald

Senast år 2020 ska allmänheten vara 

medveten om den biologiska mångfaldens 

värden och åtgärder den kan vidta för att 

bevara och hållbart nyttja biologisk 

mångfald.





Ur handbok för att bedöma ekosystemtjänster i 
staden (2018)



Implikationer för svensk förvaltning

• Översyn av ramverk och koncept inom förvaltningen:

- Tjänster/bidrag/nyttor för vem?

- Tjänster/bidrag/nyttor ur vilket perspektiv?

- Vilket begrepp passar bäst i sammanhanget?
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