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Sammanfattning 
Föreliggande rapport undersöker förutsättningar för och krav på kommunikation mellan 

intressenter och myndigheter när åtgärder för vattenavrinning ska företas. Rapporten utgår 

från forskning på deltagande i förvaltning och samarbetsbaserad förvaltning och särskilt 

intresse riktas mot konceptet ekosystemtjänster och hur väl det lämpar sig för kommunikation. 

Det huvudsakliga syftet med rapporten är att utreda hur planeringen av åtgärder bör 

struktureras för att hantera de förändringar i vattenavrinningssystemet som 

klimatförändringen kommer att ge upphov till. Vad kan göras för att hantera förändrade 

vädermönster, ökande omfattning av torrperioder, översvämningar och skyfall? Kan vatten 

till exempel magasineras inför torrperioder? Vilka är intressenterna, vem behöver involveras, 

vilka krav ställs på kommunikationen så att olika intressen kan göra sig hörda på ett jämlikt 

sätt? Vilken roll kan konceptet ekosystemtjänster spela i kommunikationen? 

Studien har genomförts inom ramen för det Botnia-Atlantica-finansierade projektet KLIVA 

(Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring) under åren 2019 

till 2022. Rapporten använder två vattenavrinningsområden som fallstudier: Hertsångerälven 

med biflöden i Västerbotten i Sverige och Toby å (Laihianjoki) i Österbotten i Finland. 

Undersökningen använder en kombination av riktade intervjuer till lokalbefolkning och 

intresseorganisationer, statistik och bakgrundsmaterial samt workshops med inbjudna 

intressenter. 

Den vetenskapliga utgångspunkten för rapporten är forskningen på ekosystemtjänster samt 

Social Ecologial Systems framework. Bägge forskningsfälten kan betecknas som försök att 

länka samman de ekologiska och sociala systemen i syfte att få till stånd ett mer hållbart 

naturresursbruk och förbättra förvaltningen av naturen och des ekosystem. Rapporten 

identifierar kritik som riktats mot bägge forskningsfälten, nämligen en bristande förståelse 

eller kapacitet att uppfatta människans och samhällets relation till naturen. Här lyfter koncept 

som relational values och sense of place invånares och intressenters subjektiva perspektiv och 

bidrar på så sätt med en förståelse för vilka faktorer som behöver belysas för att olika 

intressens perspektiv ska få utrymme i en kommunikationsprocess. Ett exempel är att bägge 

koncepten särskiljer på individuell och kollektiv relation till naturen, med andra ord att en 

gemensam relation kan se annorlunda ut än en individuell. 

Med de här teoretiska antagandena går rapporten vidare med en empirisk undersökning av 

modellområdena. Här tecknas till att börja med varje områdes karaktär beträffande 

samhällelig struktur och landskapets karaktär. Det konstateras att områdena på många sätt är 

lika varandra, men att det också finns väsentliga skillnader. Bägge områdena domineras av 

jordbruks- och skogslandskap och har starka traditioner i näringar kopplade till dem. 

Hertsångerälvsområdet är mer kuperat medan Toby å-området är flackt, vilket ger olika 

förutsättningar till exempel för att magasinera vatten. Vattendragen är i båda fallen utsatta av 

utsläpp från sura sulfatjordar, vilket bland annat gör att de i allmänhet inte betecknas som 

goda fiskevatten.  

Kulturellt är områdena liknande, med skillnaden att det österbottniska området är 

tvåspråkigt.  Den samhälleliga olikheten mellan områdena baseras framför allt på att det 
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österbottniska området ligger nära regioncentrumet Vasa, medan det västerbottniska har ett 

relativt stort avstånd till större städer. Det här förhållandet gör att konkurrensen om mark ser 

olika ut. Toby å-området påverkas av urbanisering, av ett växande behov av mark för 

bostadsområden och nyetablerande industri. Skogsägare kan till exempel välja att sälja 

områden som tomtmark, medan jordbruksmarken är eftertraktad som sådan. Toby å-området 

ser en ansenlig inflyttning särskilt i närheten av Vasa, och arbetspendling är en del av 

vardagen för en betydande del av befolkningen. I Hertsångerälvsområdet finns inte 

motsvarande konkurrens om mark eller arbetspendling i motsvarande utsträckning, och 

huvudanledningen hittas i det stora avståndet till större städer. 

Poängen är att skillnaden i urbaniseringsgrad ger olika förutsättningar för kommunikationen. 

I Tobyfallet kommer intressenter in som inte är aktuella i Hertsånger. Det gäller till exempel 

behovet av tomtmark, utbyggnad av infrastruktur och industriella intressen, vilka samtliga 

konkurrerar med en traditionell landsbygdsbefolknings intressen, inklusive jord- och 

skogsbruk. I Hertsångerälvsområdet finns det samtidigt större områden som är obebyggda, 

vilket erbjuder bättre möjligheter för friluftsliv och även större potential för till exempel 

friluftsturism. Även om bägge områdena kan karaktäriseras som landsbygdsområden visar 

jämförelsen att ett områdes karaktär sätter olika förutsättningar och krav på inkludering och 

format för kommunikationen kring vattenavrinningsåtgärder. 

Åsikterna varierar om hur, men en tydlig tendens som är genomgående i alla delar av studien 

är att alla intressegrupper vill ta hand om naturen, att det finns en känsla av ansvar, en känsla 

av att ta över ansvaret från tidigare generationer, en omvårdnadskänsla och förvaltning av en 

natur som i någon utsträckning ses som den egna, även när det inte är fråga om direkt 

markägande. Det här styrker tidigare forskning, som lyfter fram betydelsen av både 

individuella och kollektiva relationer till naturen. Den individuella relationen bygger till 

exempel på beroendeförhållanden till naturen, som jordbrukare tydligt exemplifierar, men det 

visar sig också i starka uttryck för uppskattning av boendemiljön och närheten till naturen, 

tillgängligheten till jaktmöjligheter, att plocka bär och svamp och övrigt friluftsliv. Det är också 

nästan utan undantag närheten till naturen som nämns på frågan varför personer valt att bo 

där de bor; närheten till naturen är således en avgörande livsbetingelse. 

Tidigare forskning har konstaterat att relationen till naturen formas av människans aktiviteter. 

En jordbrukares relation till naturen formas av att hen brukar jorden, av det 

beroendeförhållande till naturen som hen upplever, av naturens och klimatets processer som 

påverkar arbetet och skörden. Andras relation kan skapas av naturens närhet i boendemiljön, 

av att jaga, plocka bär och svamp och så vidare.   De här är i huvudsak individuella relationer, 

men studiens material visar att den kollektiva relationen är nog så viktig. Den kollektiva 

relationen börjar med traditionen och historien, hur det lokala samhället har livnärt sig på att 

bruka jord, skog och vatten, och fortsätter med de aktiviteter som utförs i dag. Naturen spelar 

en viktig roll som mötesplats, för allt från promenader och jakt till olika gemensamma 

evenemang. Forskning på landsbygdssamhällen visar att gemensamma aktiviteter och 

samhörighet spelar in central roll för deras gynnsamma utveckling, tillsammans med att de 

lokala samhällena också har nätverk som sträcker sig utanför det lokala. Naturens roll för 

lokala samhällen kan på så sätt ha betydelse inte bara för direkt utkomst eller personligt 
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välmående, utan också för det lokala samhällets gynnsamma utveckling, genom den 

sammanhållning och de nätverk (till exempel genom jaktlag, intresseorganisationer, turister 

osv.) som aktiviteter i naturen ger upphov till. Vi kan således konstatera att naturen är viktig 

för den sociala sammanhållningen i naturnära samhällen, och i förlängningen för 

lokalsamhällets utveckling på ett bredare plan. 

I studien genomfördes även ett försök till dialog i workshops i respektive område. Försöket 

testade vilken inverkan expertis och dialog har för deltagarnas uppfattningar om de 

ekosystemtjänster som existerar i respektive område. Här är resultaten uppmuntrande: 

workshoparna med de tillhörande enkäterna visar att deltagarna lär sig av varandra och den 

expertis som erbjuds, och lärandet i sig leder till större uppskattning av de ekosystemtjänster 

som behandlas. Från ett myndighetsperspektiv finns det således utrymme att utnyttja det 

lokala engagemanget för närmiljön och både lära av den lokala kunskapen och använda den 

samlade expertisen för att vägleda utvecklingen, och förhoppningsvis hitta kreativa lösningar. 

Hur kommunikationen struktureras är dock avgörande. Här visar studien, i likhet med 

tidigare forskning, att dialogen måste starta i god tid medan alla alternativ ännu är 

tillgängliga. Studien visar också att olika verktyg behövs för att få en förståelse för områdena. 

Dialog enligt en workshopsmodell behöver föregås av enskilda samtal, och enkäter kan 

komplettera förståelsen i vissa fall. Slutligen drar rapporten slutsatser om konceptet 

ekosystemtjänsters lämplighet som kommunikationsverktyg. I likhet med tidigare forskning 

så visar studien att begreppet är komplicerat och svårt att använda för kommunikationssyften. 

I intervjuerna introducerades begreppet i korthet, men det var inte praktiskt att använda i ett 

samtal om vardagliga upplevelser. Den fördel som begreppet haft i föreliggande studie är att 

det har förutsatt att olika aspekter av ett ekosystems nyttor belyses samtidigt. Med andra ord 

så ger det förutsättningar för både lekmän och experter att så att säga lägga alla pusselbitar på 

bordet och tillsammans diskutera hur olika biter hänger samman.  
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Tiivistelmä 
Tässä tutkimusraportissa tutkitaan sidosryhmien ja viranomaisten välisen viestinnän 

edellytyksiä ja vaatimuksia toteutettaessa valuma-alueita koskevia toimenpiteitä. Raportin 

lähtökohtana on tutkimus hallintoon ja yhteistyöperusteiseen hallintoon osallistumisesta, 

minkä lisäksi raportissa kiinnitetään erityishuomiota ekosysteemipalvelujen konseptiin ja 

siihen, miten hyvin konsepti soveltuu viestintään. Pääasiallisena tavoitteena on selvittää, 

miten toimenpiteiden suunnittelu tulisi jäsennellä ilmastonmuutoksen valumajärjestelmässä 

synnyttämien muutosten käsittelemiseksi. Millä tavoin voidaan käsitellä muuttuneita 

sääolosuhteita sekä lisääntyneitä kuivia kausia, tulvia ja rankkasateita? Voidaanko vettä 

esimerkiksi varastoida kuivien kausien varalle? Mitä sidosryhmiä on olemassa, ketkä tulee 

sisällyttää työhön ja millaisia vaatimuksia viestinnälle asetetaan, jotta eri sidosryhmät saavat 

äänensä tasavertaisesti kuuluviin? Millainen rooli ekosysteemipalvelujen konseptilla voi olla 

viestinnässä? 

Tutkimus on tehty Botnia-Atlantican rahoittaman KLIVA-hankkeen (Vesitase, 

ekosysteemipalvelut ja metallikulkuema muuttuvassa ilmastossa) puitteissa vuosina 2019–

2022. Raportin tapaustutkimuksina on kaksi valuma-aluetta: Hertsångerälven ja sen sivujoet 

Ruotsin Västerbottenissa sekä Laihianjoki Suomen Pohjanmaalla. Tutkimuksessa käytetään 

paikallisväestölle ja etujärjestöille kohdennettuja haastatteluja yhdistettynä tilastoihin, tausta-

aineistoihin sekä kutsuttujen sidosryhmien työpajoihin. 

Raportin tieteellisenä lähtökohtana ovat ekosysteemipalvelujen tutkimus sekä Social-Ecological 

Systems Framework. Molempia tutkimusalueita voidaan kuvailla pyrkimyksiksi yhdistää 

ekologisia ja sosiaalisia järjestelmiä kestävämmän luonnonvarojen käytön edistämiseksi sekä 

luonnon ja sen ekosysteemien paremman hallinnon luomiseksi. Raportissa tunnistetaan 

molempiin tutkimusalueisiin kohdistettu kritiikki, nimittäin puutteellinen ymmärrys tai 

kapasiteetti hahmottaa ihmisen ja yhteiskunnan suhdetta luontoon. Tässä konseptit relational 

values ja sense of place nostavat esiin asukkaiden ja sidosryhmien subjektiivisia näkökulmia ja 

tällä tavoin edistävät ymmärrystä tekijöistä, joita tulee korostaa, jotta eri sidosryhmien 

perspektiivit saavat viestintäprosessissa tilaa. Molemmat konseptit esimerkiksi eroavat 

yksilölliseltä ja kollektiiviselta luontosuhteeltaan; toisin sanoen yhteinen suhde voi näyttää 

erilaiselta kuin yksilöllinen. 

Raportissa siirrytään näiden teoreettisten olettamusten jälkeen mallialueiden empiiriseen 

tutkimukseen. Ensiksi kuvaillaan kummankin alueen luonnetta niiden yhteiskunnallisen 

rakenteen ja maakunnan erityispiirteiden osalta. Raportissa todetaan, että alueet muistuttavat 

toisiaan monilta osin, vaikka niiden välillä onkin olennaisia eroavaisuuksia. Molemmat alueet 

ovat maatalous- ja metsämaisemapainotteisia, ja alueilla on vahvat perinteet niihin 

kytkeytyvissä elinkeinoissa. Hertsångerälvenin alue on kumpuilevampi kuin laakea 

Laihianjoen alue, minkä takia alueilla on erilaiset edellytykset esimerkiksi veden varastointiin. 

Vesistöt ovat molemmissa tapauksissa altistuneet happamien sulfaattimaiden päästöille, mistä 

syystä niitä ei muun muassa yleisesti pidetä hyvinä kalavesinä. 

Alueet ovat kulttuurisesti samankaltaisia, sillä erolla, että pohjalaisalue on kaksikielinen. 

Alueiden välinen yhteiskunnallinen ero pohjautuu ennen kaikkea siihen, että pohjalaisalue 
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sijaitsee lähellä maakuntakeskusta, Vaasaa, kun taas västerbottenilaisalueelta on suhteellisen 

pitkät etäisyydet suurempiin kaupunkeihin. Tämän olosuhteen takia kilpailu maasta on 

alueilla erilaista. Laihianjoen alueeseen vaikuttaa kaupungistuminen, eli kasvava tarve maasta 

asuinalueille ja uudelle teollisuudelle. Metsänomistajat voivat esimerkiksi myydä maitaan 

tonttimaina, kun taas maatalousmaa on kysyttyä sellaisenaan. Laihianjoen alueella on 

merkittävä muuttoliike erityisesti Vaasan läheisyydessä, ja työsukkulointi on huomattavalle 

osalle väestöstä osa arkea. Hertsångerälvenin alueella ei ole samanlaista kilpailua maasta tai 

työsukkulointia vastaavassa laajuudessa, ja pääsyynä tähän ovat pitkät etäisyydet suurempiin 

kaupunkeihin. 

Näin ollen kaupungistumisasteen eroavaisuudet luovat viestinnälle erilaisia edellytyksiä. 

Pohjanmaalla on sidosryhmiä, jotka eivät ole olennaisia Västerbottenissa. Tämä koskee 

esimerkiksi tonttimaiden tarvetta, infrastruktuurin laajentamista ja teollisuuden etuja, jotka 

kaikki kilpailevat perinteisen maaseutuväestön intressien kanssa, sisältäen maa- ja 

metsätalouden. Hertsångerälvenin alueella on samanaikaisesti laajoja rakentamattomia 

alueita, jotka tarjoavat parempia mahdollisuuksia ulkoilmaelämään ja myös suuremman 

potentiaalin esimerkiksi ulkoilmamatkailuun. Vaikka molempia alueita voidaankin 

luonnehtia maaseutualueiksi, niiden vertailu osoittaa, että alueen luonne asettaa erilaisia 

edellytyksiä ja vaatimuksia valumatoimenpiteisiin liittyvän viestinnän sisällyttämiselle ja 

muodolle. 

Näkemykset asiasta vaihtelevat, mutta tutkimuksen kaikissa osissa erottuu selkeä suuntaus, 

jonka mukaan kaikki sidosryhmät haluavat huolehtia luonnosta; sidosryhmät ovat 

vastuuntuntoisia, he haluavat ottaa aiempien sukupolvien vastuun harteilleen sekä hoitaa ja 

hallinnoida luontoa, jonka he jossain määrin näkevät omanaan, vaikka kyse ei olekaan 

suorasta maanomistuksesta. Nämä löydökset tukevat aiempia tutkimuksia, jotka nostavat 

esille sekä yksilöllisten että kollektiivisten luontosuhteiden merkityksen. Yksilöllinen suhde 

pohjautuu esimerkiksi riippuvuussuhteeseen luonnosta, mitä maanviljelijät selkeästi 

ilmentävät, mutta suhde näkyy myös vahvoina arvostuksen ilmaisuina asuinympäristöä ja 

luonnonläheisyyttä, metsästysmahdollisuuksia, marjojen ja sienten poimintaa sekä ylipäätään 

ulkoilmaelämää kohtaan. Kun haastateltavilta kysyttiin, miksi he valitsivat asuinpaikkansa, 

vastauksena oli lähes poikkeuksetta luonnonläheisyys; näin ollen luonnonläheisyys on 

ratkaiseva elinehto. 

Aiemmat tutkimukset ovat todenneet, että ihmisen toiminta muovaa suhdetta luontoon. 

Maanviljelijän luontosuhde muovautuu maan viljelemisestä, hänen kokemastaan 

riippuvuussuhteesta luontoon sekä työhön ja satoon vaikuttavista luonnon ja ilmaston 

prosesseista. Toisten luontosuhteeseen voivat vaikuttaa asuinympäristön luonnonläheisyys, 

metsästäminen, marjojen ja sienten poimiminen jne. Edellä mainitut ovat pääasiassa 

yksilöllisiä suhteita, mutta tutkimuksen aineistot osoittavat, että kollektiivinen suhde on myös 

hyvin tärkeä. Kollektiivinen suhde pohjautuu perinteeseen ja historiaan sekä siihen, miten 

paikallisyhteisö on saanut elinkeinonsa maasta, metsästä ja vedestä. Tärkeää on myös, millä 

tavoin yhteisössä jatketaan tänä päivänä näitä toimintoja. Luonnolla on tärkeä rooli 

kohtaamispaikkana – kävelyretkistä metsästykseen ja erilaisiin yhteisiin tapahtumiin. 

Maaseutuyhteisöistä tehdyt tutkimukset osoittavat, että yhteinen toiminta ja 
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yhteenkuuluvuus ovat keskeisessä asemassa yhteisöjen suotuisalle kehitykselle yhdessä 

paikallisyhteisöjen ulkopuolelle ulottuvien verkostojen kanssa. Näin ollen luonnon rooli 

paikallisyhteisöille ei rajoitu pelkästään suoraan toimeentuloon tai henkilökohtaiseen 

hyvinvointiin, vaan myös paikallisyhteisöjen suotuisaan kehitykseen luonnon 

mahdollistaman yhtenäisyyden ja verkostojen kautta (esim. metsästysseurat, etujärjestöt, 

matkailijat jne.). Voimme täten todeta, että luonto on tärkeä sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle 

luonnonläheisissä yhteisöissä sekä viime kädessä paikallisyhteisöjen kehitykselle laajemmalla 

tasolla. 

Tutkimuksessa myös yritettiin luoda vuoropuhelua molemmilla alueilla järjestetyissä 

työpajoissa. Yrityksessä kokeiltiin, millainen vaikutus asiantuntemuksella ja vuoropuhelulla 

on osallistujien käsityksiin kunkin alueen olemassa olevista ekosysteemipalveluista. Tulokset 

ovat kannustavia: työpajat ja niiden kyselyt osoittavat, että osallistujat oppivat toisiltaan ja 

tarjotusta asiantuntemuksesta ja että oppiminen itsessään johtaa suurempaan arvostukseen 

olemassa olevia ekosysteemipalveluja kohtaan. Viranomaisnäkökulmasta on siis tilaa 

hyödyntää paikallista sitoutumista lähiympäristöön, oppia paikallistuntemuksesta ja käyttää 

kerättyä asiantuntemusta kehityksen ohjaamiseksi ja toivottavasti luovien ratkaisujen 

löytämiseksi. 

Viestinnän jäsentely on kuitenkin ratkaisevaa. Tämä tutkimus osoittaa aiempien tutkimusten 

tapaan, että vuoropuhelu on käynnistettävä hyvissä ajoin kaikkien vaihtoehtojen ollessa vielä 

käytettävissä. Lisäksi tutkimus osoittaa, että ymmärryksen saavuttamiseksi alueista vaaditaan 

erilaisia työkaluja. Yksittäisten keskustelujen tulee edeltää työpajamallin mukaista 

vuoropuhelua, ja ymmärrystä voidaan joissain tapauksissa täydentää kyselyillä. Lopuksi 

raportissa tehdään johtopäätöksiä ekosysteemipalvelujen konseptin soveltuvuudesta 

viestintätyökaluksi. Aiempien tutkimusten tapaan tämä tutkimus osoittaa, että käsite on 

viestintätarkoituksessa monimutkainen ja vaikeakäyttöinen. Käsite esiteltiin lyhyesti 

haastatteluissa, mutta sen käyttö jokapäiväisistä kokemuksista keskustellessa ei ollut 

käytännöllistä. Käsitteellä on tässä tutkimuksessa ollut se etu, että se on edellyttänyt 

ekosysteemin hyötyjen eri näkökohtien yhtäaikaista havainnollistamista. Toisin sanoen se 

antaa sekä maallikoille että asiantuntijoille edellytykset kaataa kaikki palapelin palaset 

pöydälle ja yhdessä keskustella, miten eri palaset kuuluvat yhteen. 
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1. Inledning 
 

"Män argumenterar. Naturen agerar.” – Voltaire 

 

Vatten har en central roll i den pågående klimatförändringen. Det finns till exempel 

beräkningar som säger att 200 miljoner människors bostäder kommer att befinna sig under 

havsnivå år 2100 (Kulp & Strauss 2020), samtidigt som problem med vattentillförsel och 

avrinning måste hanteras på andra håll. Glaciärernas smältning leder till höjda havsnivåer, 

varmare hav gör förödande oväder alltmer frekventa, och tilltagande torka förstör jordbrukets 

skördar och gör allt fler områden obeboeliga. Här är inte de nordiska länderna något 

undantag, trots att de varit relativt förskonade från extrema väderhändelser och torrperioder. 

I Finland har medeltemperaturen stigit med 2 °C sedan 1880-talet, och modelleringar visar att 

risken för torrperioder och skyfall redan ökat, samtidigt som årstidsmönster för 

vattenavrinningen förändrats (Källa: Ilmasto-opas.fi). 

När det kommer till klimatanpassning handlar de samhälleliga utmaningarna följaktligen inte 

enbart om förebyggande åtgärder som till exempel att minska utsläpp av koldioxid. 

Arrangemang som relaterar till vatten hamnar också i centrum: vad kan göras för att hantera 

förändrade vädermönster, ökande omfattning av torrperioder, översvämningar och skyfall? 

Kan vatten till exempel magasineras inför torrperioder? Syftet med den här rapporten är att 

studera den kommunikation som behövs för att sådana åtgärder ska kunna utföras, till 

exempel angående vem som bör involveras och på vilket sätt. 

Behovet av kommunikation i klimatanpassningen är mångfacetterat och omfattar allt från att 

få acceptans för åtgärder till att samla information om lokala förhållanden (Hegger et al. 2017). 

Uittenbroek et al. (2019:2529) menar att ett centralt motiv till att involvera medborgare är att 

offentliga åtgärder sällan är tillräckliga för klimatanpassningen, vilket betyder att medborgare 

och intressenter måste involveras i allt från planering till genomförande. Sådana antaganden 

utgår från de större forskningsfälten deltagande (participation, se Steelman 2001; Nordberg & 

Pettersson 2018) och samarbetsbaserad förvaltning (collaborative governance, Emerson & 

Nabatchi 2015), som handlar om fördelen med att inkludera medborgare och intressenter i 

beslutsfattande om frågor som påverkar dem. Forskningsfältet omfattar också beslutsfattande 

i miljöförvaltning, och där är slutsatsen liknande, att deltagande av intressenter är till fördel 

för beslutens kvalitet och genomförandets resultat (Stewart and Sinclair 2007). 

Det mer specifika syftet med rapporten är att undersöka på vilket sätt konceptet 

ekosystemtjänster kan användas som ett verktyg i kommunikationen. Ekosystemtjänster, som 

kommer att beskrivas mer utförligt senare i rapporten, är ett komplext begrepp och 

utmanande att använda för kommunikativa syften (DeLorme et al. 2021). Hypotesen i 

rapporten är att ekosystemtjänster synliggör de nyttor människan och samhället får av 

ekosystemets funktioner, och står därmed för en pedagogisk potential genom egenskapen att 

kunna visa på sambanden mellan nyttorna och de bakomliggande processer som krävs för att 

de ska existera. Rapporten vill således testa om ekosystemtjänster är ett användbart koncept i 
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beskrivningen av sådana samband, samtidigt som sociala, kulturella och ekonomiska aspekter 

också får utrymme i kommunikationen. 

Studieobjekt i rapporten är vattenavrinningsområdena Toby å (Laihianjoki) i Österbotten i 

Finland, samt Hertsångerälven (Kålabodaån) i Västerbotten i Sverige. Vattenavrinningen i de 

här områdena omfattar jord- och skogsbruksområden, samt bosättningar huvudsakligen i 

landsbygdsmiljöer. Antagandet är att åtgärder för klimatanpassning av vattenavrinning 

kommer att ha direkt påverkan på ett flertal intressen i de här områdena, särskilt jord- och 

skogsbruk, men även invånarnas intressen som omfattar allt från fritidsaktiviteter till 

markägande. I skenet av kommande klimatförändringar har en dialog förts med olika typer 

av aktörer i fallstudieområdena med syfte att identifiera vilka ramar en dialog angående 

åtgärder för vattenavrinningen kommer att behöva. Vilka är intressenterna, vem behöver 

involveras, vilka krav ställs på kommunikationen så att olika intressen kan göra sig hörda på 

ett jämlikt sätt? Vilken roll kan konceptet ekosystemtjänster spela i kommunikationen? 

Rapporten fortsätter som följer. Kapitel 2 diskuterar frågor som berör deltagande och 

samarbetsbaserad förvaltning i miljöfrågor. Här kommer vi se att det finns motstridigheter i 

de perspektiv som olika intressenter har, vilket börjar redan i definitionen av människans 

relation till naturen. Under senare år har allt större ansträngning satts på att just förstå den här 

relationen och vad den ger för förutsättningar för miljöförvaltningen. 

Kapitel 3 kommer därefter att vända sig till de båda modellområdena i Västerbotten och 

Österbotten. Kapitlet bygger framför allt på direkta kontakter med områdena, med deras 

invånare och intressenter. Kapitlet redogör för områdenas karaktär, vilka intressen som berörs 

av vattenavrinningen, vilka ekosystemtjänster som existerar och vilken relation 

lokalbefolkningen och andra intressenter kan sägas ha till naturen i området. Kapitlet 

adresserar även rapportens centrala frågeställning, på vilket sätt kommunikationen bör 

utformas i fråga om vattenavrinningsåtgärder. En frågeställning som lokalbefolkningen och 

intresseorganisationer genomgående ges möjlighet att bemöta är om vattenmagasinering är 

en behövlig åtgärd i och med en framtida klimatförändring, och på vilket sätt en sådan kan 

genomföras. Det fjärde och sista kapitlet drar sedan slutsatser av resultaten.  
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2. Relationen mellan människa och natur och vad den 

betyder för miljöförvaltningen 
Konflikter i frågor som gäller naturskydd och miljöförvaltning är väl omvittnat (se ex. Redpath 

et al. 2015). En central orsak till att konflikter uppstår är att det saknas verktyg som på ett 

tillräckligt omfattande sätt tillåter att olika intressen, aktörer och perspektiv möts och 

diskuterar de åtgärder som anses nödvändiga (Sjölander-Lindqvist et al., 2020). 

Problemet är betydligt mer komplicerat än det i förstone kan te sig. Det handlar inte om att 

det saknas plattformar för dialog mellan intressenter, eller att förvaltningar runt om i världen 

vägrar lyssna på befolkningen – tvärtom har olika former av samarbetsbaserad förvaltning 

och verktyg för hörande av berörda parter fått bred spridning under senare årtionden. 

Problemet är mer fundamentalt: det handlar om att olika former av kunskap ska kunna samsas 

och forma en övergripande förståelse för de sociala och ekologiska systemen tillsammans, 

snarare än att varje system studeras och hanteras som separata helheter (Ostrom 2011; Avilés 

Irahola et al. 2022). Till exempel naturvetenskap och humaniora fungerar enligt olika logiker, 

vilket gör att en fungerande kommunikation dem emellan kan vara svår att uppnå (Sörlin 

2013). Ett exempel är kunskapen om de lokala förhållandena, som är unik för varje plats, men 

som svårligen kan kodifieras enligt de krav som naturvetenskapen ställer, vilket gör att den 

lokala kunskapen ofta väger lätt då beslut ska fattas (Ainsworth et al. 2020; Sillitoe 2014). 

För att sammanlänka de här båda systemen har olika modeller utarbetats. Ett framträdande 

exempel är landscape research, som under flera årtionden arbetat för att hitta modeller för att 

beskriva hur landskapet utformas genom en gemensam social och ekologisk process (Tress et 

al. 2001). Här har forskningen alltmer riktat in sig på att hitta och beskriva människans historia 

på platsen för att förstå också dagens förhållanden och pågående förändringar (López Sánchez 

et al. 2020). Metoder inkluderar analys av historiska dokument och direkt involvering av den 

nuvarande bosättningen. Svårigheter uppstår just i de punkter som nämnts ovan, då den 

lokala kunskapen ska sammanföras med den naturvetenskapliga (López Sánchez et al. 2020:8). 

Det här forskningsfältet är intressant och i högsta grad relevant för rapportens sammanhang, 

men fokus ska ändå flyttas mot två modeller som mer uttryckligen riktar sig till att 

sammanföra naturvetenskapen och samhällsvetenskapen, nämligen Ekosystemtjänster (ES) 

och Social Ecological Systems framework (SES). Bägge modellerna kommer att beskrivas mer 

utförligt längre fram, men vi kan i det här skedet konstatera att båda förutsätter någon typ av 

interaktion där olika typer av kunskap möts, och att bägge har haft problem med att 

genomföra detta i praktiken. 

Clinque et al. (2022) menar att det finns ett grundläggande problem angående det sätt som den 

samarbetsbaserade förvaltningsmodellen rent praktiskt genomförs. Syftet med den 

samarbetsbaserade förvaltningen är att integrera olika erfarenheter, intressen och typer av 

kunskap för att besluten och förvaltningen ska anpassas bättre till verkligheten och konflikter 

ska förebyggas. Clinque et al. (2022) beskriver hur kravet på samarbete tolkats på två olika 

sätt: dels att det berör styrningen, det vill säga att intressenter ska ha möjlighet att påverka 

redan då olika former av policy utarbetas, dels att det är ett verktyg för förvaltningen för att 
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arbeta fram ett stöd för sina beslut. Den senare tolkningen går emot principerna för den 

samarbetsbaserade förvaltningen, det vill säga att deltagandet bör infalla i tidiga skeden av 

processen när utfallen av besluten ännu går att påverka. Clinque et al. (2022) menar att det här 

sätter den förvaltningspersonal som är i frontlinjen i en svår position, då deras uppgift att 

inhysa meningsfulla dialoger blir omöjlig att genomföra då de stora linjerna för beslutet redan 

är dragna. Dessa tjänstepersoner har därmed ett val att leva upp till kraven på meningsfull 

dialog, eller att uppfylla ett parallellt krav att genomföra effektiv miljöförvaltning, och Clinque 

et al. visar att valet i regel faller på det senare. 

Ett grundläggande problem med att föra dialog är just effektiviteten, att dialog med 

intressenter kräver tid och resurser, samtidigt som resultatet blir mer ovisst (Ainsworth et al. 

2020). Det finns därför fortsättningsvis ett behov av att hitta kommunikationsmodeller, som 

både är effektiva och som ger förvaltningen möjlighet att integrera dialogen på ett 

meningsfullt och effektivt sätt. Ekosystemtjänster har varit en modell som mycket intresse 

riktats mot för just det här syftet, särskilt vad gäller de så kallade kulturella tjänsterna. På 

senare tid har mer sofistikerade metoder för att uppfatta och tolka människans relation till den 

omgivande miljön börjat utarbetas. Ett exempel är förståelsen för det värde naturen har för 

människan, genom begreppet relational values. Ett annat exempel är känslan av samhörighet 

med platsen, vilket uttrycks i begreppet sense of place. I det följande ska vi diskutera de här 

begreppen och på vilket sätt som forskare både kritiserar dem och lyfter fram dem som möjliga 

verktyg för miljöförvaltningen att använda. 

 

2.1 Ekosystemtjänster och relational values 

Ekosystemtjänster (ES) har under de senaste två årtiondena framställts som ett verktyg för att 

beskriva de nyttor som människan får av naturen, tillsammans med det mänskliga och 

samhälleliga välmående det leder till. ES kan därför beskrivas som ett försök att beskriva 

relationen mellan naturen och människan (Petway et al, 2020, Costanza et al, 2017). 

Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) lade tidigt fram ett förslag till fyra 

klassificeringar av ES: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. De 

försörjande tjänsterna ger de mest synliga nyttorna, till exempel mat, energi och byggmaterial. 

De reglerande och de stödjande tjänsterna har att göra med ekosystemens funktioner och är 

på så sätt avgörande för att ekosystemen kan producera de försörjande och de kulturella 

tjänsterna. De kulturella tjänsterna är de som orsakat mest huvudbry eftersom de är mer 

svårfångade, de sägs finnas ”överallt och ingenstans” (Chan & Satterfield 2016:344), vilket 

betyder att de är en del av de flesta andra ekosystemtjänster, samtidigt som de är svåra att 

exakt markera på en karta. Den gängse metoden för att använda ES har varit att beräkna värdet 

av ekosystemtjänsterna, vilket i sig är komplicerat men i någon mån låter sig göras för de 

försörjande tjänsterna, och delvis även de reglerande och stödjande. De kulturella tjänsterna 

är ett annat djur: det handlar om rekreation, inspiration och kultur, det vill säga sådant som 

är avgörande för människans välmående men som är svårt att konkretisera (Kosanica & 

Petzold 2020). De kulturella tjänsterna är också sådana att de ofta är en del av de försörjande 

tjänsterna. Till exempel träd i en skog bidrar med byggmaterial och energi, men kan också 
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vara viktiga för människors boendemiljö, rekreation, kulturella utveckling och inspiration 

(Chan & Satterfield 2016). 

Att sammanväga de kulturella nyttorna med de försörjande nyttorna har visat sig vara 

besvärligt. Metoder för att placera kulturella tjänster på en karta, eller för att beräkna deras 

värde i syfte att väga dem mot andra tjänster, leder till komplicerade beräkningar och 

bedömningar, och risken är stor att resultaten ger en bild som inte stämmer med verkligheten 

(Fish et al 2016; Chan et al 2012; Schaich et al 2010). För att förstå och beskriva de kulturella 

tjänsterna har forskare därför börjat utarbeta särskilda metoder, som har att göra med att 

studera samhälleliga aktiviteter och traditioner, platsers och människors identiteter, samt 

mänsklig och samhällelig kapacitet och upplevelser (King et al. 2017, Fish et al. 2016). 

Följaktligen bör vi forma en förståelse för hur individer och lokala samhällen uppfattar, 

använder och värderar sin omgivning. Här är det också nödvändigt att komma ihåg att 

relationen till naturen skiljer sig från plats till plats, vilket betyder att det inte är möjligt att 

göra schablonartade bedömningar av en plats, utan det krävs en direkt dialog med de boende 

på området. Med andra ord, det går inte att förvänta sig att närvaron av en skog alltid leder 

till att samma ekosystemtjänster utnyttjas, att människor automatiskt företar samma 

aktiviteter. Ett behov av samarbetsbaserad förvaltning blir på så sätt uppenbart. 

Värdet av naturen är en tvistefråga i ES-debatten också på ett annat sätt. En evig filosofisk 

fråga har varit om naturen bör bevaras för sitt egenvärde (intrinsic value) eller om naturens 

värde för människan, det vill säga dess instrumentella värde, är det värde som räknas. Tvisten 

leder till en principiell fråga för miljöförvaltningen, som också får praktiska konsekvenser: ska 

naturen skyddas för sin egen skull, eller för att vi, mänskligheten, behöver den för att 

överleva? Klain et al. (2017) menar att frågan ”varför ska naturen skyddas” till och med hettat 

till på senare år. De ”traditionella miljövårdarna” (Klain et al 2017, min översättning), som 

förespråkar naturens egenvärde, argumenterar för strategier som minimerar mänsklig kontakt 

med ekologiska processer. De som lyfter fram det instrumentella värdet menar i stället att mer 

effektiva strategier än att stänga ute människor är att fokusera på de incentiv olika aktörer har 

för att använda naturens resurser. Andra (Sörlin 2013) menar att tvisten sist och slutligen borde 

vara meningslös då människans överlevnad och välmående är beroende av en välmående 

miljö. Sörlin menar att tvisten är mer ideologisk än pragmatisk, att den handlar om den 

världssyn som människor har och att tvisten har hindrat en mer pragmatisk miljöförvaltning 

att växa fram (se även Marvier 2013). 

ES-begreppets utgångspunkt är att en ekosystemstjänst skapas först då en människa använder 

den, det vill säga att det inte finns några ekosystemtjänster utan människor. Det här betyder 

således att ES utgår från det instrumentella värdet av naturen, vilket varit en huvudanledning 

till att ES mötts med skepsis bland de så kallade traditionella miljövårdarna. Även andra har 

insett att den instrumentella utgångspunkten för ES har problem eftersom den innebär att 

naturens värde är utbytbart, det vill säga att naturen på en plats inte innehar ett unikt värde i 

sig. Det här är ett problem särskilt när det gäller de kulturella ekosystemtjänsterna, som vi 

redan konstaterat alltid är platsspecifika och därmed i praktiken outbytbara (Chan et al. 2011). 

Det här har lett till en reaktion inom forskningsfältet på så sätt att fokus har flyttats till andra 

typer av värden än naturens egenvärde och instrumentella värde, som till exempel sociala och 
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kulturella värden. Intresset för andra typer av värden har också fått en roll i de ES-modeller 

som existerar: det inflytelserika IPBES-ramverket (Intergovernmental Science-Policy Platform 

on Biodiversity and Ecosystem Services; se Diaz et al 2015) har redan under ett flertal år 

inkluderat det som kallas relational values som en ES-faktor. 

På svenska kan relational values benämnas relationsvärden, men någon svensk term har ännu 

inte etablerats. Relational values utgår från konstaterandet att få människor gör personliga val 

endast baserat på ett tings egenvärde eller dess instrumentella värde (Arias-Arévalo 2019; 

Chan et al. 2016). Valet görs också utgående från värden som har att göra med vad som anses 

vara ett gott liv. Relational values är inte värden som är inneboende i de ting som det berör, 

utan det är det värde som fås från relationen till dem och ansvaret för dem. Känslor som dygd, 

omvårdnad, ömsesidigt beroende och rättvisa blir att räkna med. Enligt det här tänkesättet 

kan människans relation till naturen jämföras med sociala relationer, där människor inte 

tänker på värdet av relationen för dem själva eller den andra personens värde, utan fokuset 

ligger på att vårda relationen i sig och vad den kräver och ger. 

Relational values öppnar på så sätt upp för en betydligt mer sofistikerad förståelse för vår 

relation till naturen, en syn som beaktar vad det är att vara människa. På så sätt relational 

values vilken stor begränsning dikotomin egenvärde och instrumentellt värde ger för synen 

på relationen till naturen: den ger en mycket begränsad insikt i mänskligt beteende. Ett 

växande antal studier visar mycket riktigt att relationen till naturen går utanför dessa båda 

värden: att människor ofta känner ett ansvar för att förvalta sin närmiljö och till och med ett 

släktskap med naturen (Berghöfer et al. 2010; Gould et al. 2015). Gould et al. (2019) visar till 

exempel att människans anledning eller motiv till att identifiera sig med ett område ofta både 

är det instrumentella värdet och dygden att ta hand om ett område för att det anses vara en 

rättfärdig sak att göra. 

Relational values visar också att relationen till naturen både är individuell och kollektiv (Chan 

et al. 2016): 

• Den individuella relationen handlar om att en plats är viktig för individen, att platsen är 

en del av den personliga identiteten, och att ta hand om närmiljön är både 

självförverkligande och rätt sak att göra, en dygd. 

• Den kollektiva relationen handlar om att en plats är viktig för den lokala gemenskapen, 

för ens folk och dess kultur, att platsen är en central del av den lokala kulturella 

identiteten. Att vistas i naturen är ett sätt att socialisera, bygga och upprätthålla 

gemenskapen. Att ta hand om naturen går ur det kollektiva perspektivet hand i hand 

med socialt ansvar, att ta hand om andra människor i gemenskapen, både för nuet och 

för framtiden. Att ta hand om naturen blir i det här perspektivet en moralisk 

skyldighet. 

Relational values visar i motsats till det instrumentella värdet att naturen inte är utbytbar, att 

varje plats och människas eller lokalsamhälles närmiljö är unik och har betydelse för de som 

bor där. Det visar också att beräkningar av ekonomiska värden på naturens nyttor leder fel. 

Relational values visar varför de kulturella ekosystemtjänsterna passar dåligt in i den 

instrumentella förståelse som ES har byggts upp enligt, för de kulturella tjänsterna bygger helt 
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och hållet på relationen till naturen. I stället menar forskare att relational values ska ses som 

ett filter genom vilket de andra typerna av tjänster får sin betydelse: genom att förstå relational 

values kan vi också förstå de kulturella tjänsterna och varför till exempel en reglerande tjänst 

eller en försörjande tjänst uppskattas av människan (Chan et al. 2016). 

Relational values avslöjar också anledningen till att naturskyddsbeslut ofta leder till 

konflikter: om ett beslut inte beaktar eller använder sig av lokalbefolkningens känsla av ansvar 

för platsen blir resultatet misslyckat. Det visar att dialog är en nödvändig utgångspunkt för 

alla åtgärder som har att göra med naturen (MEA, 2005). Det ställer krav på att de personer 

som berörs av beslut måste involveras redan i början av en process. Studier visar att 

inkluderingen av sociala värden, som uttryckligen är kollektiva (Gould et al. 2019), är 

fördelaktiga för miljöförvaltning och planeringen har potential att minska konflikter och 

utveckla lokalbefolkningens känsla av ansvar för miljön (Gottwald et al. 2022; Ryan 2011; Ives 

et al. 2015). 

Ett relaterat begrepp till relational values är det som kallas sense of place, på svenska ungefär 

känsla av platstillhörighet. Sense of place räknas faktiskt i ES-modellerna som en kulturell 

tjänst och en del av den nytta som naturen ger människan. Begreppet har på senare tid dock 

fått en bredare betydelse för förståelsen av relationen mellan naturen och människan. Före 

sense of place behandlas behöver vi dock se på kritiken av ett annat ramverk som försöker 

beskriva relationen mellan människan och naturen, nämligen Social-ecological systems 

framework. 

 

2.2 Kritiken mot Social Ecological Systems framework 

Ytterligare ett försök att utveckla förståelsen för samspelet mellan människan och naturen är 

Social-Ecological System framework (SES; McGinnis & Ostrom 2014).  Argumentet för 

sammanföringen av de sociala och ekologiska vetenskaperna har här varit att det krävs en 

analys av relationen mellan olika element och nivåer i de socio-ekologiska systemen för att 

kunna förstå varför vissa resurssystem kollapsar medan andra inte gör det (Ostrom 2007; 

2009). Resiliens-begreppet används i forskningen på miljöförvaltning, där ett behov av mer 

”holistisk, robust, inkluderande och responsiv” förvaltning uppstått (Duit 2015). Socio-

ekologisk resiliens handlar om människor och natur i ömsesidigt beroende, i allt från lokala 

till globala system. 

Folke et al. (2010) menar att klimatfrågan är ett ypperligt exempel på global resiliens: tesen är 

att det krävs innovativa och samhälleliga förändringar för att lösa det globala ekosystemets kris, 

vilket ger att lösningen blir beroende av sociala aspekter snarare än ekologiska. Centrala 

element i SES är det socio-ekologiska systemets flexibilitet och anpassningsförmåga, och att 

det är den förmågan som ger systemet resiliens. Antagandet är att det är just kombinationen 

av det sociala och det ekologiska som ger innovationer, förnyelse och omorganisering möjliga 

(Folke et al. 2010; Symes et al. 2015). SES-teorin säger att varje socio-ekologiskt system kan ha 

många olika stabila tillstånd, och de här tillstånden beskrivs vanligen som att de är antingen 

önskvärda eller oönskade (Folke et al. 2010). Varje system har också en förmåga att förändras 
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och kan vara mer eller mindre benäget att göra det. Om dess funktion eller struktur ändras, så 

ändras också den identitet systemet har (Wahl 2014).  

Den framträdande forskaren Richard Stedman (2016) har riktat skarp kritik mot SES, vilket 

även har bidragit till att begreppet Sense of Place (SOP) har fått en allt viktigare position i 

hållbarhetsforskningen. Stedman utgår från konstaterandet att socio-ekologiska system och de 

förändringar som sker i dem alltid uppfattas subjektivt av de aktörer och människor som 

befinner sig i det. Subjektiviteten handlar dels om det deskriptiva, hur personerna i fråga 

beskriver och uppfattar systemet, dels om det normativa, hur de vill att systemet ska vara. 

Stedmans huvudkritik mot den modell av SES som allmänt använts är att den inte klarar av 

att hantera den här subjektiviteten. 

Det handlar alltså om den egenskap som kanske framom andra karaktäriserar människan: en 

förmåga att föreställa sig hur framtiden bör se ut. Här refererar Stedman till bland annat 

Davidson (2010) som förklarar att  

”människor föreställer sig saker ...  att föreställa sig och inse hur förbättringar i 

livskvaliteten kan förverkligas, hur subjektivt det än är, är drivkraften bakom mänsklig 

kreativitet, som den uttrycks genom teknologi, kultur och i samhällsstyrning, och som har 

en stark påverkan på den sociala evolutionen” (Davidson 2010:1144, min översättning). 

Subjektivitet berör således förmågan att föreställa sig alternativa framtider. Det är följaktligen 

fråga om en grundläggande mänsklig egenskap, som alltid kommer att existera i socio-

ekologiska system. Det här gör även att subjektiviteten inte kan ignoreras. 

Bristen på förståelse av subjektivitet i socio-ekologiska system får även följder för hur de 

förvaltas. SES-forskningen har utgått från att ett systems identitet är relativt oberoende av de 

specifika aktörer som huserar i det, och det är här Stedman anser att problemet ligger. System 

som karaktäriseras av konflikt och diskontinuitet (det vill säga att det ständigt förändras) 

anses ha svag identitet, och att ett systems identitet ständigt förändras anses vara ett oönskat 

tillstånd som ger svag resiliens. Med andra ord: system där konflikter råder anses innehålla 

barriärer som hindrar anpassning till förändrade omständigheter (till exempel 

klimatförändringen). Stedman (2016:892) menar att det här ignorerar det som forskningen 

pekar på är de centrala faktorerna då det gäller beslutsfattande, det vill säga social struktur, 

maktkamp, hur problem formuleras, och kapaciteten till socialt lärande (eng. social learning) 

och att SES på så sätt har ignorerat det subjektiva perspektivet. Konflikter är enligt det här 

synsättet inte ett tecken på svag resiliens, som SES-forskningen förutsatt, utan på att 

subjektiviteten hörsammas. På samma sätt kan ett system utan konflikt vara ett tecken på 

otillbörlig maktutövning. 

Det här leder Stedman till slutsatsen att SES-forskningen i huvudsak varit ointresserad av att 

förstå de processer som leder till att ett socio-ekologiskt systems status definieras som 

”normalt” eller som ”önskvärt”. Då subjektiviteten negligeras finns det en maktaspekt som 

glöms bort. I det här sammanhanget hänvisar Stedman (2016:894) till en studie av Marschall 

& Marschall (2007), som studerar jord- och skogsbrukares och fiskares kapacitet att bemöta 

klimatförändringar. Marschall & Marschall menar att aktörernas nivå av anknytning till platsen 
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(eng. attachment to place) är en påverkande faktor för deras förmåga att anpassa sig till 

förändringar, eftersom anknytningen motiverar individer att hitta innovativa lösningar för att 

skapa en hållbar framtid. Stedmans lösning på problemet med den negligerade subjektiviteten 

är därför begreppet sense of place. 

 

2.3 Sense of place 

Sense of place (härefter SOP) har varit föremål för forskning i fyra årtionden inom fält som 

kulturgeografi, socialpsykologi och sociologi (Beidler & Morrisson 2016). Begreppet har 

utvecklats som en metod att förstå platsers identitet och hur tillhörighet till platser formas, till 

exempel inom planering (Terashima & Clark 2021) eller genom utvecklingsinsatser som 

placemaking (Relph 1976). 

På senare tid har SOP fått en allt viktigare position också i hållbarhetsforskningen1. Ryfield et 

al. (2019:2) pekar ut två orsaker till att SOP fått en allt viktigare position i forskningen på 

ekosystemtjänster i synnerhet: för det första är det ett erkännande av att förvaltningen av 

ekosystem inte går att separera från på vilket sätt människor använder, uppfattar och värderar 

ekosystemen, för det andra att skillnader i hur platsen uppfattas ger benägenhet till konflikter. 

Det handlar således om motiv till att beskriva sammanlänkningen av de sociala och de 

ekologiska systemen i syfte att förbättra miljöförvaltningen.  

SOP utgår från skillnaden mellan begreppen plats (place) och rum (space). Rum är något som 

kan mätas med spatiala verktyg som till exempel GIS. Plats är däremot inte mätbart utan 

definieras av relationen mellan området och de individer som upplever det (Robin, 2012:74). 

Det här betyder att platsen samproduceras (co-produce) av kulturella och ekologiska 

processer, vilket i likhet med tankegångarna i SES-litteraturen innebär att det både krävs 

förståelse för hur lokal kunskap, betydelser och värderingar formas och förståelse för det 

lokala ekosystemets karaktär och funktion (Ryfield 2019:3). Det är samtidigt den här 

egenskapen hos SOP som anses ge möjlighet att belysa relationen mellan de sociala och de 

ekologiska sfärerna. 

SOP har definierats som den betydelse och den anknytning, på engelska meanings och 

attachments, som människor tillskriver en plats (Tuan 1977). Den här definieringen ger två 

element av SOP: place attachment och place meanings. 

Place attachment är en individs eller en grupps emotionella förhållande till en plats, och det 

kan ha dels att göra med platsidentiteten, dels med hur beroende individen eller gruppen är 

av platsen. Angående platsidentiteten så är den synlig till exempel genom att individer eller 

grupper känner att platsen är en viktig del av deras identitet (Zhou et al. 2022). Platsberoendet 

visar sig i stället genom att individen eller gruppen anser att platsen på något sätt är avgörande 

för det de sysslar med, såväl för sin utkomst som för rekreation eller boende (Gottwald et al. 

2022). 

 
1 se t. ex. Sustainability Science specialnummer om sense of place (Volume 14, issue 3, May 2019) 
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Place meanings beskriver å sin sida mer i detalj orsakerna till den här anknytningen. Place 

meanings kan vara en beskrivning av vad det är fråga om för plats, och de enskilda ting som 

ger en plats betydelse, som till exempel den fisk som fiskas i floden, eller adjektiv som 

beskriver platsens skönhet (Stedman 2016). I förhållande till attachment beskriver meanings 

således vad det är som ger mer eller mindre attachment. På så sätt är place attachment och 

place meanings delar av samma enhet: medan meanings ser på detaljer lyfter attachment fram 

större helheter. Attachment evaluerar (ex. om en faktor upplevs som viktigt eller oviktigt) 

medan meanings beskriver (ex. vilken sorts plats det är fråga om) (Stedman 2016:896). 

Gottwald et al. (2022) menar att forskningen på SOP har fokuserat på place attachments, men 

konstaterar samtidigt att det inte finns något attachment utan meanings och vice versa. Vi kan 

konstatera att bägge perspektiven verkar krävas för att få en rättvisande bild av relationen 

mellan naturen och människan. 

Vilka faktorer spelar då in när Sense of place formas? Place meanings är liksom place 

attachments socialt konstruerade, och de kan vara både individuella och kollektiva. Place 

meanings och place attachments är ”en produkt av gemensamma beteendemässiga och 

kulturella processer” (Lewicka 2011:214, min översättning). Det handlar således både om 

individuella erfarenheter såväl som kollektiva. De individuella handlar till exempel om 

faktorer som redan nämnts, att platsen är en del av den personliga identiteten eller att 

individen är beroende av platsen för sin utkomst. Till exempel för en fiskare är platsen viktig 

för både den egna identiteten och för den personliga utkomsten. 

Angående den kollektiva aspekten så formas SOP av sociala och kulturella processer, då 

människor möts på en plats genom till exempel traditionella festligheter, högtider eller 

festivaler (Masterson et al. 2017). SOP formas dock inte enbart genom sociala processer, utan 

uttryckligen i samspel med omgivningen, vilket betyder att platsens karaktär är avgörande för 

hur SOP kommer att se ut. Ett enkelt exempel på det här är att en plats inte kan få en betydelse 

som fiskeställe om det inte finns fisk där. På så sätt formar miljön på platsen gränserna för 

vilken SOP som kan formas. 

Gottwald et al. (2022) visar följaktligen att det framför allt är olika aktiviteter som ger upphov 

till både place meanings och place attachment, till exempel olika former av rekreation. 

Författarna menar också att den betydelse som miljön på en plats får varierar enligt den typ 

av landskap det handlar om, till exempel angående skillnaderna mellan urbant och ruralt 

dominerade landskap. Det här kan till exempel betyda att liknande egenskaper i naturen kan 

ge upphov till SOP på en plats medan det inte gör det på en annan. Det här avslöjar i sin tur 

betydelsen av SOP, eftersom förståelsen av SOP i ett specifikt område visar vilken betydelse 

naturens egenskaper i området har för de som vistas där. 

Stedman (2016:896-897) lyfter också fram en maktdimension då det gäller hur SOP för en 

specifik plats formas. En plats har alltid olika betydelser (meanings) och en SOP formas på 

basen av de betydelser som kommer att dominera. Det är dock så att de olika betydelserna inte 

alltid ”tävlar” på liknande villkor utan att vissa betydelser ges förtur tack vare olika typer av 

maktmedel. Aktörer i maktpositioner kan bestämma vad som är ”normalt” för en plats, till 

exempel genom att en viss livsåskådning förkunnas ut till allmänheten (Moran & Rau 
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2016:356). En annan maktfaktor är regelverk som i förlängningen skapar och formar 

landskapet genom att vissa aktiviteter tillåts och andra inte, vilket i sin tur även bestämmer 

hur platsen och SOP ser ut. En helt avgörande poäng i forskningen på SOP är att utvecklingen 

av SOP och platsens egenskaper utvecklas tillsammans i en gemensam process. En viktig 

faktor är därför också platsens tillgänglighet, eftersom miljöns egenskaper inte kan bli en del 

av SOP om de inte är tillgängliga för de som vistas där (Lewicka 2010). 

 

2.4 Hur kan relationen mellan människa och natur studeras? 

Vi kan så här långt konstatera att de båda koncepten ES och SES har kritiserats på liknande 

grunder. En grundläggande kritik mot ES bottnar i den bristfälliga förståelse som funnits för 

de kulturella tjänsterna, vilket kan härledas till att ES utgår från det instrumentella värdet av 

naturen. Med andra ord handlar kritiken om att förståelsen av relationen mellan naturen och 

människan är för endimensionell och helt enkelt för simpel. SES kritiseras för att det inte 

förmår uppfatta de bakomliggande processer som definierar varför ett tillstånd i ett 

socioekologiskt system anses vara ”normalt” eller ”onormalt”. Med andra ord handlar det 

även här om en alltför simpel syn på hur samhället konstruerar förhållandet till naturen. Även 

lösningarna på problemen är liknande. Relational values och SOP är på så sätt begrepp som 

öppnar upp för en komplexare förståelse av detta förhållande. 

Relational values är ett relativt nytt begrepp, vilket betyder att det är underutvecklat som 

metod. SOP har däremot bättre förutsättningar som ett analysverktyg. Det analysverktyg som 

kommer att konstrueras här har ändå element av bägge. SOP har studerats dels med hjälp av 

metoder som härrör till socialkonstruktivism (Poe et al. 2016), dels fenomenologiska metoder 

(Ryfield et al 2019). De här två komplexa teoretiska forskningsfälten ska inte behandlas 

ingående här, men det finns ändå skäl att i korthet beskriva de olika perspektiv som de ger. 

Socialkonstruktivism är en samhällsvetenskaplig teoribildning som menar att samhälleliga 

fenomen konstrueras kontinuerligt socialt genom människors samspel med varandra. 

Utgångspunkten är följaktligen att betydelserna (meanings) av olika fenomen är något som 

tolkas av människor: vad vi ser beror på vem vi är, och vem vi är är en produkt av den sociala 

kontexten (Poe et al. 2016). Med hjälp av socialkonstruktivism kan olika aspekter som påverkar 

relationen till naturen identifieras och analyseras, som till exempel personliga egenskaper (ex. 

utbildning, yrke), kollektiva egenskaper (ex. det lokala samhällets traditioner i förhållande till 

naturen) och egenskaper hos ekosystemen (ex. tillgången på fisk, jordmånens kvalitet). I den 

socialkonstruktivistiska traditionen listar Gottwald et al. (2022) individuella egenskaper som 

forskningen identifierat som påverkar människors SOP, som en altruistisk gentemot en 

egoistisk attityd, kunskap om lokala sociokulturella värden och naturvärden, utbildningsnivå 

och kön. De individuella och kollektiva faktorer som beskrivits här ovan är således främst 

exempel på en socialkonstruktivistisk syn. 

Fenomenologi är i stället en filosofisk teori och metod som i korthet menar att det inte går att nå 

fullständig kunskap om ett ting eftersom kunskapen om något förmedlas via erfarenheter av 

det. Det här betyder att upplevelsen alltid är subjektiv och att den inte kan reduceras till sina 

beståndsdelar liksom i socialkonstruktivismen. Medan socialkonstruktivismen menar att det 
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går att identifiera vissa faktorer som antas ge samma resultat var de än studeras (ex. att fisk i 

floden alltid leder till att platsen uppfattas som ett fiskeområde), så menar fenomenologin att 

utfallet alltid är beroende av helheten och att förekomsten av en faktor inte alltid ger samma 

utfall (Stedman 2016). 

Mycket riktigt påpekar Gottwald et al. (2022) att vissa studier motsäger varandra vad gäller 

de enskilda faktorerna som socialkonstruktivismen lyfter fram. Vi kan därför konstatera att 

socialkonstruktivismen ger viktiga verktyg för att analysera SOP, men att den lokala 

helhetsbilden också bör beaktas. Stedman menar på samma sätt att ”det är ett misstag att tro 

att alla människor som känner anknytning till en plats känner anknytning till samma sak” 

(Stedman 2016:896; min översättning). Med andra ord, det krävs en studie av lokala 

förutsättningar och en dialog med de lokala intressenterna. 

Tabell 1 sammanfattar de faktorer som de ovanstående teoribildningarna listar som relevanta 

för att förstå relationen mellan människan och naturen. Här finns det även anledning att 

hänvisa till landscape-forskningen, som omnämndes inledningsvis i det här kapitlet. Här finns 

verktyg för att göra analyser och utvärderingar av det historiskt anknutna förhållandet till 

naturen, till exempel genom att analysera markanvändningens utveckling över tid, och annan 

mänsklig verksamhet genom historiska källor och arkeologiska bevis2. Eftersom rapportens 

målsättning är modeller för kommunikation mellan intressenter kommer fokus i analysen i 

stället att ligga på metoder som innebär direkt kontakt med de lokala samhällena, även om 

landskapsanalyser kan vara värdefulla bakgrundsdata även för sådana metoder.  

Tabell 1. Relevanta faktorer för relationen mellan natur och människa i utvalda teoribildningar. 

Relational values Sense of place Socialkonstruktivism Fenomenologi 

- Kollektiv/individuell 

relation 

- Dygd 

- Känsla av ansvar för 

omvårdnad av 

naturen 

Känsla av rättvisa 

- Kollektiv/individuell 

relation 

- Identitet 

- Beroendeförhållande 

(utkomst, rekreation, 

livsmiljö) 

- Individuella 

egenskaper: 

utbildningsnivå, 

yrke, altruistisk vs. 

egoistisk livssyn, 

kunskap om lokala 

värden (ekologiska 

kulturella) 

- Kollektiva 

egenskaper: lokala 

traditioner 

- Lokalt 

anknuten och 

subjektiv 

upplevese av 

naturen 

(individuell 

och kollektiv) 

 

Vi har nu en grundläggande bild över vilka faktorer som påverkar relationen mellan 

människan/samhället och naturen, vilket ger en utgångspunkt för kommunikation som gäller 

 
2 Historisk ekologi (Historical Ecology; Beller et al. 2020) lyfter fram behovet av samarbete mellan 
miljövetenskaplig forskning och det historiska samspelet mellan människan och naturen för varje plats. Till det 
här kommer även olika metoder för att undersöka det historiska samspelet. López Sánchez et al. (2020) listar 
till exempel British Historic Landscape Characterization technique, som studerar bosättningsmönster, 
nuvarande och historisk landanvändning och arkeologiska bevis och Landscape Biography, som utvecklar en 
kronologisk analys av den mänskliga verksamheten. 
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den här relationen. I det följande ska vi i korthet se på hur en dialog mellan intressenter i 

miljöfrågor kan struktureras. 

 

2.5 Dialog och deliberation 

Dialog är som konstaterats en huvudingrediens i den samarbetsbaserade förvaltningen och 

något som vid sidan av sociokulturella utredningar behövs för att etablera förtroende hos de 

som berörs av beslutsprocesser. Det handlar också om att få förståelse för olika typer av 

kunskap, olika typer av sätt att veta (Emerson & Nabatchi 2015). Det här relaterar också till 

Michel Focaults (1977) klassiska argumentation om att kunskap är makt, det vill säga att 

aktörer med makt kan ingripa i vilken typ av kunskap som tas fram och som får relevans i en 

beslutsprocess. Vilket beslutsutrymme dialogen har och vem som får delta har således 

fundamental betydelse. Det finns även en risk att en dialogprocess skadar förtroendet om de 

beslut som tas i processen inte efterlevs i implementeringen (Nordberg 2014). 

En central skola för dialog är det som kallas deliberativ demokrati, även kallat diskursiv 

demokrati eller samtalsdemokrati (Dryzek 2000). Deliberativ demokrati bygger i stor 

utsträckning på Jürgen Habermas teorier, som i korthet går ut på att demokratin förutsätter 

dialog vid sidan av votering, med motiveringen att dialog ger förståelse för motståndarsidans 

argument som votering inte nödvändigtvis gör. Den deliberativa demokratin är en del av den 

mer övergripande samhällsutveckling som skett under de senaste fyra årtiondena, vilket 

innebär mer decentralisering och mer direkt deltagande av intressenter. På så sätt är 

deliberativ demokrati en del av samma utveckling som den samarbetsbaserade förvaltningen, 

även om den deliberativa demokratin mer arbetat med så kallade medborgarjurys och 

representativa sampel av befolkningen medan den samarbetsbaserade förvaltningen 

uttryckligen riktar sig till de som påverkas av en fråga (dvs. intressenten) 3. 

I det här sammanhanget kommer framför allt den deliberativa teorin användas som underlag 

för dialogprocesser. I miljöförvaltningsforskningen har deliberering en växande roll (Kenter 

et al. 2011), inte minst för att förstå naturens värde, som vi konstaterat är subjektiv och kräver 

att olika perspektiv får utrymme. 

Kenter et al. (2016) menar att de flesta miljövärderingsstudier fokuserar på att identifiera 

individens värdering medan den kollektiva dimensionen ignorerats, vilket den här rapporten 

redan konstaterat ger en skev bild av verkligheten. Författarna lyfter särskilt fram kollektiva 

värden som de kallar andliga värden, vilket definieras som principer och livsmål som går 

utöver specifika frågor och situationer. Kenter et al. (2016) argumenterar för att en deliberativ 

process fokuserande på sådana värden kan konkretisera dem, till skillnad från deliberativa 

processer som baseras på ekonomiska beräkning, en vanlig metod för att hantera 

ekosystemtjänster (till exempel genom metoden betalningsvilja eller willingness to pay). 

Kenter et al. (2016) visar i sin studie att en delibereringsprocess baserad på information om 

naturvärden i ett område ändrar deltagarnas preferenser, att deliberering om andliga värden 

 
3 Se Nordberg & Pettersson 2018:17-33 för en mer ingående diskussion om deltagandedemokratin och vad det 
innebär för deltagande i miljöförvaltning. 
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också ändrar preferenser, samt att värderingar av naturen i grupp ger andra resultat än då 

deltagarna värderar naturen enskilt. I fråga om information om naturvärden hjälper det att 

kontextualisera deltagarnas värderingar av naturen och relationen mellan enskilda arter och 

ekosystemet som helhet, till exempel gällande åtgärder som muddring. Angående 

diskussionen kring andliga värden gav deltagarna förståelse för den lokala miljöns betydelse 

för deras identitet. Gruppvärderingen gjorde att diskussionen kom in på frågor om rättvisa 

och att andra perspektiv än det egna också beaktades.  Författarna ger således i huvudsak en 

mycket positiv bild av en delibereringsprocess, men konstaterar samtidigt att det är fråga om 

en omfattande och resurskrävande process att arrangera och att det gäller att välja vilka 

tillfällen där en sådan är nödvändig att arrangera. 

Saarikoski & Mustajoki (2021) kommer även de till mestadels positiva slutsatser i sin studie av 

deliberering av icke-monetär värdering, i deras exempel med torvmarker i Finland som 

fallstudie. Deltagarna fick här information om torvens roll för lagrande av koldioxid och 

diskussionen ledde till en mer kritisk syn på användningen av torv. Liksom studien ovan gav 

deliberationen gemensamma framom individuella intressen en viktigare roll. Murphy et al. 

(2017) jämför gruppdeliberation med individuella värderingar och kommer fram till att de 

skiljer sig så markant att det inte går att dra slutsatser om gruppdiskussionernas resultat på 

basen av individuella preferenser vare sig före eller efter deliberationen. 

Murphy et al. (2017) använder en särskild metod som kallas deliberativ multikriterie-

evaluering (deliberative multicriteria evaluation; se även Mavromatti et al. 2016), som 

kombinerar en multikriterie-beslutsanalys med en deliberativ process. I korthet går det ut på 

att ge information åt deltagarna, som senare värderar ekosystemtjänster i en social kontext. 

Genom att diskutera tillsammans får deltagarna i uppgift att komma överens om olika 

ekosystemtjänsters värde och även värdet av ekosystemtjänster gentemot varandra. Efter en 

serie av diskussioner visar Mavromatti et al. (2016) att deltagarnas värderingar av 

ekosystemtjänster närmat sig varandra inom diskussionsgrupperna. Författarna ser därför 

deliberering som en lovande metod för att få fram konsensus om naturens värde. Författarna 

menar att metoden är användbar för att bedöma trade-offs mellan ekosystemtjänster i miljöer 

där social kunskap är nödvändig. 

Studierna ovan ger en i huvudsak positiv bild av delibereringens potential som verktyg för 

den samarbetsbaserade miljöförvaltningen. Här bör vi samtidigt komma ihåg den invändning 

som Gould et al. (2019) har, nämligen risken att människor som lever naturnära ofta inte fullt 

ut kan uttrycka sitt förhållande till naturen i ord. Deras relation till naturen uttrycks av vad de 

gör snarare än vad de säger, och det här kan göra att relational values inte kommer fram 

genom deliberativa metoder. De studier som presenterats här har inte gjort någon analys av 

det sampel av deltagare som gjorts, med andra ord, det har inte gjorts bedömningar om 

deltagarna kan höra till grupper likt de Gould et al. beskriver. Med det här i åtanke ska den 

studie som följer i den här rapporten testa en deliberativ metod för kommunikation med 

lokalbefolkningen.  
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3. Empirisk studie 
 

3.1 Material och metod 

Studien har genomförts inom ramen för det Botnia-Atlantica-finansierade projektet KLIVA 

(Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring). Materialet har 

samlats under åren 2020-2022. Materialet i projektet består av både kvantitativt och kvalitativt 

material. Två vattenavrinningsområden används som fallstudier; i undersökningen behandlas 

dessa som separata fall för att möjliggöra en komparativ jämförelse, men även delvis som en 

enhet.  

Totalt 19 semistrukturerade intervjuer genomfördes med lokalbefolkningen, 10 i 

Hertsångerälvsområdet och nio i Toby å-området. Urvalet gjordes så att det ska vara 

representativt för områdena angående kön, åldersstruktur, sysselsättning och livssituation 

(yrkesverksamma, pensionärer, barnfamiljer). Intervjuerna berörde framför allt den 

intervjuades syn på den omgivande miljöns roll för vardagen. Intervjuer med aktörer 

omfattade sex stycken i Västerbotten och nio i Österbotten. Här söktes intresseföreträdare för 

de centrala verksamheterna i modellområdena. Det första steget i forskningsprocessen var att 

identifiera vilka intressen som finns i området. När det gäller aktörerna har intervjupersoner 

därför identifierats stegvis genom diskussioner med informanter. 

En tematisk innehållsanalys (Elo and Kyngäs2008) har gjorts av intervjuerna på så sätt att 

intervjumaterialet arrangerats tematiskt och analyserats dels deduktivt, baserat på de 

empiriska kapitlens resonemang (relational values, social ecological systems framework, sense 

of place), dels induktivt, för att få en mer fullständig bild av lokalbefolkningens och aktörernas 

relation till områdenas natur och ekosystemtjänster. 

Det kvantitativa materialet består av en enkät skickad åt deltagare i workshops som KLIVA-

projektet arrangerat. Här gjordes statistiska analyser, samt även en kvalitativ analys av 

dialogen i workshoparna. Genomförandet av den här analysen beskrivs mer ingående i kapitel 

3.5. 

Följande kapitel inleds med en presentation av de modellområden som studerats. Här har 

information hittats på kommuners hemsidor, delvis från statistikdatabaser, samt intervjuer 

med centrala informanter. Efteråt följer en beskrivning av lokalbefolkningens relation till 

naturen, vilket baserar sig på intervjuer riktade till lokalbefolkningen, samt en beskrivning av 

centrala aktörers intressen (jord- och skogsbruk, jakt, kommunal verksamhet) i området. 

 

3.2 Presentation av områdena 

Projektet har arbetat med två modellområden i Västerbotten i Sverige respektive i Österbotten 

i Finland. Modellområdena består av två kustmynnande avrinningsområden, i Västerbotten 

Hertsångerälven (Kålabodaån) och i Österbotten Toby å (Laihianjoki). Områdena uppvisar 

flera likheter: de är till ytan ungefär lika stora, lite drygt 500 kvadratkilometer, de präglas av 

sura sulfatjordar, och områdena domineras av landsbygd och åker- och skogsmark. Det finns 
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därför liknande verksamheter som påverkar vattenavrinningen och vattnets kvalitet, och det 

går även att tänka sig att det finns liknande anledningar till att vidta åtgärder som har effekt 

på vattenbalansen. 

Det finns förstås även skillnader. Den österbottniska kusten är betydligt flackare än den 

västerbottniska, vilket ger olika förutsättningar för till exempel höst- och vinterflöden. 

Hertsångerälven grenar sig på ett flertal ställen och bildar ett större nätverk högre upp i loppet, 

medan Toby å är mer sammanhållen i en fåra. Även bosättningsmässigt finns skillnader, 

särskilt i det att Toby å mynnar ut i närheten av en större stad (Vasa), medan Hertsångerälven 

mynnar ut på ett relativt stort avstånd från de större städerna Umeå och Skellefteå. Det här 

sätter även spår på landsbygdsområdenas karaktär, där det i det österbottniska fallet finns 

större möjligheter till pendling in till stadscentrum. 

Vi ska i det följande se närmare på vart och ett av modellområdena. Hur ser 

samhällsstrukturen ut, hur har relationen till naturen utvecklats över tid och vad uppskattas i 

naturen? 

Hertsångerälvsområdet och dess ekosystemtjänster 

Hertsångerälvens avrinningsområde finns förvaltningsmässigt inom Skellefteå och 

Robertsfors kommuner. Landskapet präglas av skog med insprängd jordbruksmark (de 

gulfärgade områdena i Figur 1) och ett fåtal byar (markerade i rött). Bosättningar i området 

går ända tillbaka till stenåldern, och senare bosättningar finns dokumenterade tillbaka till 

medeltiden. Det största samhället är Ånäset med knappa 600 invånare, följt av Flarken med 

drygt 100 invånare. Övriga bosättningar är små med under 100 invånare vardera; några av de 

större är Vebomark, Kålaboda och Brände. 
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Figur 1. Vattenavrinningsområdet Hertsångerälven. 

Området har genom historien försörjt sig på jord- och skogsbruk. Närmare havet har 

livnäringen drygats ut av fiske. Antalet bönder har liksom annanstans minskat kraftigt i och 

med att jordbruket har effektiverats, men jordbruksmarken har ändå fortsatt att brukas. 

Området representerar det som brukar kallas ”ostriket”, baserat på en mjölkproduktion som 

fortsätter än idag. Skogsbruket har likaså haft en viktig betydelse. En betydande arbetsgivare 

i närområdet (strax utanför modellområdet) är träförädlingsföretaget Martinsons, som 

anställer över 400 personer. En del servicetjänster finns, särskilt i Ånäset, med bland annat 

livsmedelsbutik, restaurang och bilverkstad. En småskalig turistisk verksamhet är också 

synlig, särskilt genom företaget Lufta camping, som erbjuder både campingmöjligheter och 

restaurang. Det finns även en omfattande fritidsbebyggelse, som gör att invånarantalet ökar 

särskilt sommartid. En viktig del av försörjningen utgörs idag även av arbetspendling, till 

Umeå eller Skellefteå. Bägge städerna ligger omkring en timmes bilväg bort, vilket är längre 

än de 45 minuter som brukar räknas som en övre gräns för vardagspendling (So et al. 2001; 

Sandow 2008). Enligt en intervjuad sakkunnig är vattenkvaliteten god i det översta loppet, 

men det sura sulfatområdet gör att kvaliteten är dålig då älven når havet. 



27 
 

 

Figur 2. Hertsångerälven fotograferad i Ånäset. 

Vilka ekosystemtjänster finns då i området? Med ett omfattande jord- och skogsbruk finns 

förstås de ekosystemtjänster som relaterar till dem, som mjölk- och spannmålsproduktion och 

massaved och timmer. Intervjuerna med lokalbefolkningen ger vid handen att samhället är 

starkt präglat av naturen och miljön, något som vi kommer att komma tillbaka till i följande 

kapitel. Som specifika ekosystemtjänster nämns för det första jakt (vilt som rådjur, hare, älg, 

kronhjort, björn, lodjur, sjöfåglar närmare älvmynningen), både som rekreation och som en 

form av självförsörjning. Samma sak gäller att plocka bär och svamp. Egen odling av mat 

nämns av många, även vedproduktion i den egna skogen. Fiske nämns också som en 

beaktansvärd aktivitet, både ute i havet och i ån. I ån fiskas abborre och gädda närmare havet 

och öring högre upp. Flera respondenter berättar dock att vattendragen inte är kända som 

goda fiskevatten, särskilt i jämförelse med andra älvar längs med kusten. 

Naturen anges också vara viktig för en lång rad fritidsaktiviteter (bland annat skoterkörning, 

grillplatser och andra samlingsplatser, vandringsleder och promenadstråk, skidspår, fotografi, 

kanotleder, frisbeegolf), vilket således motsvarar kulturella ekosystemstjänster som 

rekreation, inspiration, skönhet, kunskap och utbildning. Naturen som vacker boendemiljö 

med fritidsaktiviteter utanför dörren påtalades i de flesta intervjuer. Det öppna 

jordbrukslandskapet och närheten till skogsområden lyfts fram som viktiga. De intervjuade 

berättar även att det finns en mindre inflyttning från länder som England och Nederländerna 
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av personer som söker närhet till naturen och mark att bruka. De intervjuade som sysslar med 

jordbruk nämner markens dränering som en viktig faktor för odlingen. 

I enkäten till deltagare i workshopar, det vill säga ett urval av lokalbefolkningen, liknar 

resultaten i stor utsträckning det som kom fram i intervjuerna. Angående de försörjande 

ekosystemtjänsterna fick respondenterna svara på hur viktig varje ekosystemtjänst är. Alla 

försörjande ekosystemtjänster värderades långt över medelvärdet; allra högst värderades 

lokal livsmedelsproduktion, mat från den egna trädgården och bär och svamp (se Tabell 2). På 

en fråga hur ofta de här tjänsterna används var de samma flitigast i användning, men 

kallkällor var allra mest använda. Som helhet tyder de här svaren på att försörjande 

ekosystemtjänster anses vara viktiga för området. 

Tabell 2. Försörjande ekosystemtjänster i Hertsångerälvområdet. 

Försörjande ekosystemtjänster Hur viktigt? (1=oviktig, 

5=mycket viktig) 

Hur ofta använder du? 

(1= inte alls, 5= mycket 

ofta) 

Massaved eller timmer 3,71 1,42 
Trä som energikälla (ved, flis) 3,88 2,17 
Olika bär och svampar 4,14 2,80 
Lokal fisk  3,67 1,28 
Sjöar för fiske, fiskodling osv. 3,57 1,22 
Kallkällor  3,58 2,82 
Lokala livsmedelsprodukter 4,37 2,42 
Mat från din egen trädgård, åkrar 

etc. 
4,42 2,44 

 

Angående de kulturella ekosystemtjänsterna (Tabell 3) så uppskattades även de i stor 

utsträckning. Här fanns påståenden som respondenterna kunde hålla med om i olika grad. 

Frågeställningarna var olika jämfört med de försörjande tjänsterna då syftet inte varit att 

jämföra de olika typerna av tjänster gentemot varandra. Fiske graderades här lägst, men ändå 

över medelvärdet, medan påståenden som har att göra med att spendera tid i naturen, 

årstidernas växlingar och områdets unika karaktär får höga poäng. Det här liknar även de 

resultat som kom fram i intervjuerna, där fritidsaktiviteterna och boendemiljön lyftes fram 

som viktiga. 
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Tabell 3. Kulturella ekosystemtjänster i Hertsångerälvområdet. 

Kulturella ekosystemtjänster Hur mycket håller du 

med? (1=håller inte alls 

med, 5= håller med helt 

och hållet) 

Jag tror att Hertsångersälvsområdet har god potential för att 

locka turister på grund av naturens kvalité som skogen, älven, 

jordbrukslandskapet etc. 

3,60 

Naturen i Hertsångersälvsområdet är fantastisk att spendera tid 

i med din familj, dina vänner etc. 

4,08 

Naturen i Hertsångersälvsområdet inspirerar mig att göra olika 

ute-aktiviteter på min fritid som att promenera, paddling, 

båtliv, fiske etc. 

3,91 

Fiske är en populär aktivitet för oss, vi gör det ofta. Jag tycker 

att vi har en speciell fisketradition i Hertsångersälvsområdet. 

2,91 

Hertsångersälvsområdet är unikt och måste bevaras för 

framtida generationer.  

4,17 

Det finns många platser runt Hertsångersälvsområdet där våra 

barn kan lära sig om våra traditioner som fiske, jakt, plocka 

svamp och bär, medicinska växter etc.     

4,11 

Det finns ett samband mellan min identitet och platsen där jag 

bor i Hertsångersälvsområdet.  

3,94 

Jag uppskattar årstidernas växlingar. 4,48 

Hertsångersälvsområdet är en del av vår gemensamma identitet 

som visar vilka vi är och var vi hör hemma. 

3,57 

I Hertsångerälvsområdet har vi årliga aktiviteter, fester och 

traditionella ceremonier som förbinder oss inte bara med 

varandra utan också med naturen och platsen.  

3,11 

 

Angående de reglerande och stödjande ekosystemtjänsterna så värderades de mycket högt i 

enkäten. Här fick respondenterna gradera olika tjänster på en skala från oviktig till viktig, och 

samtliga fick mycket höga poäng (se Tabell 4). Allra störst utslag fick pollinering, men samtliga 

ekosystemtjänster värderades över 4 på den femgradiga skalan. 
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Tabell 4. Reglerande och stödjande ekosystemtjänster i Hertsångerälvområdet. 

Reglerande och stödjande ekosystemtjänster Hur viktigt tycker du det 

är? (1= oviktigt, 5= 

mycket viktigt 

Ökat dikesdjup både i skogsbruket och jordbruksmarken leder 

till mer försurning av Hertsångerälven med biflöden. 

4,13 

Mark med vegetation (ex. fleråriga grödor) bidrar till renare 

vatten i Hertsångerälven med biflöden. 

4,48 

Skyddszoner längs diken minskar näringsläckage och 

jorderosion och ger renare vatten Hertsångerälven med 

biflöden. 

4,13 

Vattenskydd i skogar (gräv- och rensningsavbrott, slamgropar, 

reglerdammar, sedimenteringsbassänger, tvåstegsdiken) kan 

minska jorderosionen och på det sättet förbättra 

vattenkvaliteten i Hertsångerälven 

4,41 

Pollinerande insekter är nödvändigt för produktiviteten inom 

jordbruk och skogsbruk 

4,80 

Bättre vattenkvalitet i Hertsångerälven kan ge bättre möjlighet 

för ädelfiskar att leka där 

4,33 

 

Det kan således konstateras att samtliga typer av ekosystemtjänster anses viktiga i 

Hertsångerälvsområdet. 

Vi fortsätter nu med motsvarande beskrivning av det österbottniska modellområdet. 

Toby å-området och dess ekosystemtjänster 

Avrinningsområdet Toby å finns i huvudsak i förvaltningsområdena för kommunerna 

Korsholm, Laihela och Vasa. Landskapet präglas av jordbruksmark, med större skogsområden 

längre upp i loppet. En skillnad till det västerbottniska området är att det saknas sjöar helt och 

hållet. 

En samhällelig skillnad till det svenska området är att bosättningen delas av en språkgräns, 

med en svenskspråkig befolkning vid kusten och en finskspråkig längre bort från havet. 

Området har också en betydligt större bosättning än den vid Hertsångerälven. Enligt 

befolkningsregistercentralen bor totalt kring 10 000 invånare i området (NTM-centralen, 2011). 

Laihela kommun har omkring 8 000 invånare, av vilka den allra största delen bor i området i 

fråga. Bosättningarna omfattas av Laihela centrum samt mindre byar som Hulmi, Isokylä, 

Jakkula och Kylänpää. Närmare havet finns byn Karkmo i Korsholm, som ligger på 

språkgränsen men domineras av svenskspråkiga. Närmare havet finns byarna Helsingby och 

Vikby som är mer enspråkigt svenska, medan Toby, en ursprungligt helt svensk bosättning 

har sett en omfattande inflyttning av finskspråkiga till planlagda bostadsområden. I de här 

mer svenskspråkiga byarna bor totalt omkring 1700 invånare (enligt Statistikcentralen). I 

närheten av Vasa finns också flygfältet och industriområdet Runsor, och här kommer även ett 

batterifabriksområde att byggas, vilket omvandlar ett större skogsområde till industriområde. 

Avrinningsområdet sträcker sig också till stadsdelen Gamla Vasa, som är en jämförelsevis 
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urban bosättning. Här finns Molnträsket, som är ett populärt fritidsområde med 

vandringsleder och skidspår vintertid. 

Angående vattenkvaliteten så beskriver en myndighetsrepresentant den som beroende av 

jord- och skogsbruksverksamhet i första hand, eftersom det inte finns andra starkt påverkande 

aktiviteter i området. Vattenkvaliteten klassificeras som otillfredsställande i det nedre loppet 

och måttlig status högre upp. 

 

Figur 3. Vattenavrinningsområdet Toby å (Laihianjoki). 

Det är dock inte befolkningsantalet i sig som gör att det österbottniska området rent 

samhällsmässigt skiljer sig mycket från det västerbottniska. Det präglas framför allt av 

närheten till det regionala centrumet Vasa, ett förhållande som kommit att påverka 

samhällsutvecklingen allt starkare i och med att betydelsen av arbetspendling har ökat över 

tid. Byarna Vikby, Helsingby, Toby och Karkmo ligger 10–15 minuter från Vasa centrum, 

medan Laihela och omkringliggande byar ligger 20–30 minuter ifrån, alla gott och väl inom 

rimligt pendlingsavstånd. Skillnaden i urbanisering mellan modellområdena är också synlig i 
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enkäten till deltagare i workshops i de båda modellområdena, där hotet från urbanisering 

bedömdes som ett större hot i Toby å-området än i Hertsångerälvsområdet (2,93 respektive 

2,12 på en 1–5-gradig skala). 

 

Figur 4. Toby å fotograferad i Karkmo. 

Ser vi till landskapets struktur som helhet är det ändå primärnäringarna som dominerar. 

Traditionellt har området livnärt sig framför allt på jord- och skogsbruk. Laihela var under 

1600- och 1700-talen en av landets viktigaste platser för salpetersjudning, som framställdes av 

jord i stall och fähus. Ett av de största företagen i Laihela har ännu idag koppling till 

lantbruket, nämligen Laihian Mallas som tillverkar maltprodukter. Det finns även en del 

tillverkningsindustri, medan servicejobb är den största arbetsplatskategorin totalt sett (Källa: 

Statistikcentralen). Närmare havet, i de svenspråkiga byarna Vikby, Helsingby och Toby, 

dominerar åkermark landskapet. Näringsmässigt är de här byarna starkt präglade av närheten 

till Vasa. En del mindre företag existerar, men det stora flertalet av befolkningen pendlar in 

till arbetsplatser i och omkring Vasa. Den starka pendlingen har även gjort att servicetjänster 

försvunnit i hög grad, vilket ytterligare stärker befolkningens vardagsmobilitet. Rent 

kulturellt inverkar pendlingen även genom en betydande inflyttning av befolkning utan rötter 

i området, vilket förstås är människor som sällan äger mark att förvalta. Det här kan antas 

påverka de ekosystemtjänster som uppskattas, eftersom en urban befolkning lägger större 

tyngdpunkt på kulturella ekosystemtjänster, medan ursprungsbefolkningar (indigenous) 

uppskattar de försörjande tjänsterna mera (Dorais LJ. 1995; Plieniger et al. 2013). Det kan 
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därför förväntas finnas skillnader mellan de båda modellområdena baserat på samhällenas 

struktur, även om deras historia som jordbruksområden är liknande. 

Vilka ekosystemtjänster finns då i området? Här finns produktion från jordbruket, liksom 

produkter som timmer och massaved från skogen. Intervjuerna med lokalbefolkningen visar 

att närheten till naturen är viktig för lokalbefolkningen; särskilt gäller det här som 

boendemiljö. Flera intervjuade nämner jordbrukslandskapet som viktigt, den lugn och ro som 

finns i en landsbygdsmiljö, att det finns bär och svamp i närheten, och aktiviteter som relaterar 

till naturen, som skidspår, badplatser och jaktområden. Det här motsvarar således kulturella 

ekosystemstjänster som rekreation, inspiration, skönhet, kunskap och utbildning. Ån i sig 

nämns också som ett mervärde till boendemiljön. I jämförelse med Hertsångerälvsområdet 

verkar friluftslivet ändå vara mer begränsat, då de intervjuade inte lyfter fram specifika 

aktiviteter ute i naturen, som grillplatser, skoterkörning och kanot, i samma utsträckning, 

vilket kan ha att göra med att området är mer tätt bebyggt och skogsområdena mindre. I 

Helsingby-Toby-trakten påtalar de intervjuade att skogsmarken är så pass stenig att den inte 

lämpar sig för att till exempel anlägga vandringsleder. De stödjande och reglerande tjänsterna 

påtalas enbart i intervjuerna med jordbrukare, som särskilt lyfter fram markens dränering som 

den allra mest avgörande faktorn för deras aktivitet. En kommunal tjänsteperson berättar dock 

att det finns ett rikt fågelliv och en vandringsled vid åmynningen som är populär också för 

Vasa-bor. 

Enkäten till invånarna ger liknande resultat som intervjuerna. Bär och svamp, lokala 

livsmedelsprodukter och egenodlad mat uppskattas mest av de försörjande tjänsterna (se 

Tabell 5). Det här är nära på identiska svar som i Hertsångerälvområdet. Sammantaget är 

medelvärdet för de försörjande tjänsterna högt. 

Tabell 5. Försörjande ekosystemtjänster i Toby å-området. 

Försörjande ekosystemtjänster Hur viktigt? (1=oviktig, 

5=mycket viktig) 

Hur ofta använder du? 

(1= inte alls, 5= mycket 

ofta) 

Massaved eller timmer 3,93 1,60 
Trä som energikälla (ved, flis) 4,10 2,83 
Olika bär och svampar 4,31 2,56 
Lokal fisk  3,93 1,60 
Sjöar för fiske, fiskodling osv. 3,75 1,31 
Kallkällor  3,96 2,33 
Lokala livsmedelsprodukter 4,58 2,73 
Mat från din egen trädgård, åkrar 

etc. 
4,34 2,73 

 

Även de kulturella tjänsterna värderas högt, och även här liknar resultaten de i 

Hertsångerälvsområdet (Tabell 6). Samma faktorer lyfts fram som de viktigaste, nämligen 

årstidernas växlingar och områdets unikhet. Fiske graderas lägre än i Hertsångeälvsområdet, 

vilket styrks av utsagorna i intervjuerna, att fisk förekommer i ån men att den inte anses vara 

matfisk. Ett exempel på det här är då en respondent förklarar att vattnet har blivit renare med 
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tiden och att abborren har klarare färger än den hade för några årtionden sedan då vattnet var 

smutsigare, men att föreställningen om att fisken i ån inte duger till matfisk ändå lever kvar. 

Tabell 6. Kulturella ekosystemtjänster i Toby å-området. 

Kulturella ekosystemtjänster Hur mycket håller du 

med? (1=håller inte alls 

med, 5= håller med helt 

och hållet) 

Jag tror att Toby å-området har god potential för att locka 

turister på grund av naturens kvalité som skogen, älven, 

jordbrukslandskapet etc. 

3,76 

Naturen i Toby å-området är fantastisk att spendera tid i med 

din familj, dina vänner etc. 

4,06 

Naturen i Toby å-området inspirerar mig att göra olika ute-

aktiviteter på min fritid som att promenera, paddling, båtliv, 

fiske etc. 

3,60 

Fiske är en populär aktivitet för oss, vi gör det ofta. Jag tycker 

att vi har en speciell fisketradition i Hertsångersälvsområdet. 

2,86 

Toby å-området är unikt och måste bevaras för framtida 

generationer.  

4,63 

Det finns många platser runt Toby å-området där våra barn kan 

lära sig om våra traditioner som fiske, jakt, plocka svamp och 

bär, medicinska växter etc.     

4,20 

Det finns ett samband mellan min identitet och platsen där jag 

bor i Toby å-området.  

4,10 

Jag uppskattar årstidernas växlingar. 4,83 

Toby å-området är en del av vår gemensamma identitet som 

visar vilka vi är och var vi hör hemma. 

4,00 

I Toby å-området har vi årliga aktiviteter, fester och traditionella 

ceremonier som förbinder oss inte bara med varandra utan 

också med naturen och platsen.  

3,13 

 

De reglerande och stödjande ekosystemtjänsterna får mycket hög värdering i enkäten (Tabell 

7). Samtliga tjänsters medelvärde ligger på över 4 på den femgradiga skalan, med pollinering 

allra högst. Även här liknar resultaten de i Hertsångerälvsområdet. 
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Tabell 7. Reglerande och stödjande ekosystemtjänster i Toby å-området. 

Reglerande och stödjande ekosystemtjänster Hur viktigt tycker du det 

är? (1= oviktigt, 5= 

mycket viktigt 

Ökat dikesdjup både i skogsbruket och jordbruksmarken leder 

till mer försurning av Hertsångerälven med biflöden. 

4,28 

Mark med vegetation (ex. fleråriga grödor) bidrar till renare 

vatten i Hertsångerälven med biflöden. 

4,39 

Skyddszoner längs diken minskar näringsläckage och 

jorderosion och ger renare vatten Hertsångerälven med 

biflöden. 

4,50 

Vattenskydd i skogar (gräv- och rensningsavbrott, slamgropar, 

reglerdammar, sedimenteringsbassänger, tvåstegsdiken) kan 

minska jorderosionen och på det sättet förbättra 

vattenkvaliteten i Hertsångerälven 

4,54 

Pollinerande insekter är nödvändigt för produktiviteten inom 

jordbruk och skogsbruk 

4,93 

Bättre vattenkvalitet i Hertsångerälven kan ge bättre möjlighet 

för ädelfiskar att leka där 

4,10 

 

Liksom i Hertsångerälvsområdet kan det därför konstateras att samtliga typer av 

ekosystemtjänster anses viktiga i Toby å-området, medan de reglerande och stödjande 

tjänsterna fått allra högst värdering. Antagandet att värderingen skiljer sig från den 

västerbottniska på grund av närheten till Vasa visar sig därför inte i enkätsvaren. Även 

skillnaden i fritidsaktiviteter, att de större skogsområdena ger fler naturrelaterade sådana, är 

inte heller synligt. 

Det går enbart att spekulera i varför sådana faktorer inte ger utslag. Det kan ha att göra med 

samhällenas historiska relation till naturen, att samhällena på ett liknande sätt varit utpräglade 

jordbrukssamhällen och beroende av primärnäringarna för sin försörjning, och att 

urbaniseringens inverkan inte hunnit påverka relationen till naturen. Det kan också vara så att 

enbart önskan om relation till naturen förblir den samma, trots urbaniseringens förändrade 

förutsättningar. Ytterligare en förklaring kan vara att en enkät inte är rätt verktyg för att 

greppa de skillnader som existerar. Följande kapitel kommer därför att analysera intervjuer 

riktade till lokalbefolkningen. 

 

3.2 Vad säger intervjuerna om lokalbefolkningens relation till naturen 

Hur kan lokalbefolkningens relation till naturen beskrivas? Utgående från de teoribildningar 

som diskuterats, relational values, sense of place, socialkonstruktivism och fenomenologi, 

kommer intervjuerna analyseras för att identifiera de relevanta relationerna både ur ett 

individuellt och ur ett kollektivt perspektiv. 
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Hertsångerälvsområdet 

I Hertsångerälvsområdet är den allra mest påtagliga aspekten i intervjuerna den starka 

betydelse naturen och den omgivande miljön har för de boende i området. På frågor om varför 

respondenten valt att bo i området och vad som är viktigt för boendet är det genomgående 

kvaliteter i naturen som nämns som huvudorsaker. Vissa nämner någon specifik aktivitet, som 

att jaga, andra nämner lugn och ro eller naturens skönhet. En respondent menar att ”alla 

människor jag känner här har fritidsintressen i skogsområdet och älvdalsområdet där man 

plockar svamp och bär, jagar, fiskar”. 

En annan faktor som alla intervjuade är överens om är betydelsen av jordbrukslandskapet: att 

det hålls öppet anses vara en avgörande faktor för landskapets skönhet och attraktivitet och 

för fritidsaktiviteter. Båda dessa faktorer kan spåras i såväl den individuella som i den 

kollektiva relationen till naturen. 

Enligt diskussionen i det teoretiska kapitlet berörde individuella faktorer sådant som känsla 

av ansvar för och omvårdnad av naturen, känsla av rättvisa, dygd, naturen som en del av den 

personliga identiteten, samt olika direkta beroendeförhållanden till naturens 

ekosystemtjänster. Känsla av ansvar och omvårdnad syns genomgående i intervjuerna. Det 

finns ett intresse för naturens skeenden, för olika årstiders karaktär, för de arter som existerar 

(många räknar upp specifika djur) och för de förändringar som varit synliga. Det uttrycks en 

glädje för de arter som kommer till, som nya fågelarter och att kronhjortarna blivit fler, och en 

sorg för det som minskar i omfattning eller försvinner. Det senare relaterar i stor utsträckning 

till att mer småskaliga jordbruk lagts ner och att djurhållningen förändrats. Här uttrycks också 

en oro för att landskapet ”ska växa igen” om jordbruket försvinner helt, med exempel från 

närliggande områden: ”Bara några mil inåt landet så växer åkrar igen”. Det här är således ett 

uttryck för oro över att den natur respondenterna känner och uppskattar ska försvinna. Någon 

oro för jordbrukets negativa verkningar nämns av vissa respondenter, särskilt hur det 

påverkar vattenkvaliteten, men faran att deras insats för att hålla landskapet öppet ska 

försvinna är det som väger över. En respondent menar att ”alla har ansvar för naturen, 

lantbrukare och skogsbrukare och andra, för att den ska hållas ren”. 

Likaså angående skogsmarken uttrycks genomgående en omtanke om naturen och att den ska 

vara välmående. Här finns det dock en skillnad mellan respondenterna i på vilket sätt de anser 

att den ska skötas. Vissa intervjuade vill se mer gammal och orörd skog, medan andra vill ha 

det som de kallar en ”välskött” skog, som det ”syns att någon bryr sig om”.  

Åsikter om jordbruket och skogen gör således historien som en jordbruks- och 

skogsbruksbygd synlig. När respondenterna ska beskriva området och dess natur är det de 

här näringarna som nämns. Angående beroendeförhållanden till naturen så uttrycks ett sådant 

allra tydligast i intervjuerna med de som lever av jordbruk, och även i viss mån skogsbruk. 

Det finns dock även antydningar också bland andra intervjuade, som beskriver naturens värde 

som stort och avgörande för deras vardag och aktiviteter. Bland de intervjuade finns sådana 

som flyttat från mer urbana områden, som ger starka uttryck för nödvändigheten av naturen 

för deras välmående. Flera av de intervjuade tar vara på ved, jagar, plockar bär och svamp, 
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fiskar och så vidare, vilket blir en del av självförsörjningen. En respondent menar också att de 

allra flesta företag som anställer människor lokalt har anknytning till jord- och skogsbruk. 

Ytterligare ett tema som påtalats tydligt är den politik som förs gentemot landsbygdsområden 

och som anses missgynna området i fråga, vilket kan tolkas som en känsla av orättvisa. En 

respondent beskriver till exempel orättvisan i att vindkraften byggs ut på landsbygden och 

förändrar landskapet medan energibehovet finns i städer och i södra Sverige. En aktuell fråga 

i Hertsångerälvsområdet är att det kommit krav på trekammarbrunnar för avloppet, vilket 

orsakat en betydande kostnad och som gjort att vissa äldre personer tvingats flytta från sina 

hus. Andra frågor som rör rättvisa handlar om olika direktiv som begränsar respondenternas 

bruk av området, till exempel i fråga om åkermark och EU:s stödbestämmelser. 

Den individuella faktor som inte nämns vid namn i intervjuerna är naturens roll för den 

individuella identiteten. Intervjuerna tyder dock på att det här framför allt har att göra med 

att det är fråga om ett språkbruk som respondenterna är obekanta eller inte är bekväma med. 

Den starka vikt som lagts på omvårdnaden av naturen, på traditioner och arv, på 

beroendeförhållanden och en känsla av rättvisa tyder på att naturen är en stark del av 

identiteten. En respondent lyfter fram vikten av att föra kunskap och tradition om naturens 

omvårdnad vidare:  ”Jag vill lära mig för att när min far går bort, det är en kunskap som 

försvinner ... det är ju saker som om man inte tar efter så försvinner det ju”. Betydelsen av 

landskapet för identiteten, och att lära nästa generation traditioner som relaterar till naturen, 

fick höga poäng även i enkäten som redovisats ovan. 

Även i den kollektiva relationen till naturen blir det synligt vilken stark roll naturen har för de 

lokala samhällena. En del av respondenterna berättar till att börja med orsaken till att 

människor bosatt sig på platsen, det vill säga de naturresurser som varit värdefulla. Det här 

omfattar särskilt vattendragen och träsken i området, samt jordbruksmarken. Vissa 

respondenter nämner hur tidigare generationer skött närmiljön, även att det finns gamla bruk 

som borde återupptas. Ett exempel är att skogen tidigare sköttes på ett annat sätt för att det 

helt enkelt var fler personer som ägde skogen, att det skapade mer variation i hur skogen såg 

ut och att de stora skogsägarna och skogsbolagen ”sköter alla sina områden på samma sätt”. 

Flera av respondenterna tar det här som utgångspunkt för bygdens relation till naturen, det 

vill säga den kollektiva traditionen av jord- och skogsbruk, vilket kan tolkas som tecken på en 

kollektiv identitet. Den kollektiva identiteten omfattas även, i alla fall i delar av befolkningen, 

av jakttraditionen, där särskilt älgjakten beskrivs som ”helig” och engagerar en betydande del 

av befolkningen. 

I samtliga byar beskrivs ett aktivt föreningsliv, även om det samtidigt nämns att många av 

dem börjar vara ålderstigna. De aktiviteter som arrangeras har i stor utsträckning samband 

med naturen. Här nämns till exempel att det skapats vandringsleder och cykelbanor och olika 

samlingsplatser som grillkåtor och badplatser, och att det arrangeras aktiviteter ute i naturen 

som ”lilla Vasaloppet”, ”återvändardagar med ankrace i ån vid bron”, ”skördemarknad på 

hösten” och ”handlardagar på sommaren”. Det berättas om att ”man träffas ute i naturen”, 

och att detta är särskilt viktigt för yngre generationer och barnfamiljer. Det finns även 

föreningar som relaterar till specifika ekosystemtjänster, som ”vattenföreningen” och 
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”livsmedelsgrupper”.  Samtidigt berättas det också om betydelsen av en stark gemenskap och 

att aktiviteter skapas genom den. Naturen som samlingsplats och som bas för gemensamma 

aktiviteter beskrivs som direkt avgörande för de lokala samhällenas vitalitet. Det här visar 

samtidigt också på en kollektiv identitet där till exempel friluftsliv och olika naturresurser 

spelar en central roll. 

Toby å-området 

Liksom i Hertsångerälvsområdet är den allra mest påtagliga faktorn i intervjuerna naturens 

genomgripande betydelse för befolkningen i området. Närheten till naturen är en avgörande 

del av boendemiljön och i många fall också för livsstilen. Få lever på att bruka naturen, men 

alla utnyttjar den på ett sätt eller annat. Det öppna jordbrukslandskapet är viktigt, och 

tillgången till skogsområden nämns också det som väsentligt. Även ån i sig beskrivs som 

viktig för boendemiljön, bland annat genom de promenadstråk som finns längs med den. 

Angående den vardagliga aktiviteten är en skillnad ändå synlig mellan områdena närmare 

Vasa (det vill säga byarna i Korsholms kommun) och områdena i Laihela. Byarna i Korsholm 

beskrivs framför allt som boendemiljöer, då arbetsplatser och service flyttat in mot Vasa, 

medan Laihelaområdet i större utsträckning är ett centrum i sig med service och en viss 

förekomst av lokala arbetsplatser. På så sätt liknar Laihela mera det svenska modellområdet 

än vad Korsholmsområdet gör, som alltmer fått prägeln av en pendlingsbygd. Relationen till 

naturen skapas av de aktiviteter som företas, vilket kan antyda att det finns en skillnad mellan 

dessa båda områden, men ett mer lokalt liv berättar inte i sig om hur relationen skiljer sig. 

Angående den individuella relationen så är känslan av ansvar för naturen påtaglig i 

intervjuerna. Någon gläds över att det kastas mindre skräp i naturen än tidigare, någon annan 

oroar sig över att antalet humlor minskat och funderar på åtgärder för det, ytterligare en 

respondent bekymrar sig över hur den pågående torkan påverkar naturen. Personer med 

intresse för jakt bekymrar sig över branta diken i skogen som fågelungar kan fastna i, och 

förekomsten av vattensamlingar under torrperioder för viltets skull. Avrinningens funktion 

är central i ett område som ofta drabbas av översvämningar, vilket påtalas i alla intervjuer. 

Många gläds över att vattnet i ån har blivit renare under de senaste årtiondena. Känslan av 

omvårdnad verkar vara en central del av relationen till naturen. 

De jordbrukare som intervjuats beskriver jordbruket som intensivt i det här området, med 

jordbrukare pressade av lönsamhetsproblem. Produktionen är det centrala, men 

utgångspunkten tycks vara att en välmående miljö är nödvändig också för 

jordbruksproduktionen. Här påtalas betydelsen av god dränering, särskilt med tanke på 

områdets översvämningsbenägenhet. Åmynningens muddring och behovet av ytterligare 

muddringar högre upp i loppet beskrivs som nödvändiga för det här ändamålet. Även boende 

längs med ån beskriver översvämningsrisken som ett problem och lyfter fram behovet av 

rensning. Det här kan tolkas som uttryck för beroendeförhållanden till naturen. 

En skillnad från Hertsångerälvsområdet är att det inte uttrycks någon oro för att landskapet 

ska växa igen, vilket antagligen kan relateras till att odlingstrycket är större i Toby å-området. 

Det här bekräftas också av enkäten till deltagare i workshops i båda modellområdena, där 

hotet från övergivande av jordbruksmark får en starkare bedömning i Hertsångerälvsområdet 
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än i Toby å-området (4,00 respektive 3,17 på en 1-5-gradig skala). Samtidigt uppskattas 

jordbruksverksamheten av samtliga intervjuade, i huvudsak tack vare det öppna landskap 

som det producerar. Här uttrycks inte någon oro för vattenkvaliteten på grund av jordbruket; 

tvärtom lyfter flera respondenter fram att vattenkvaliteten synbarligen förbättrats över tid. 

Angående skogsbruket är åsikterna delade, men de flesta av respondenterna anser att 

skogsbrukets intensitet kan mildras för att skapa vackrare skogsmiljöer, till exempel genom 

mer blandskog. Samtidigt finns det förståelse för att skogsnäringen, dess betydelse för 

området och dess lönsamhet, inte minst på grund av att skogsägande ofta finns i släkten, och 

många skaffar bland annat ved från egna skogar eller köper från närområdet. 

Det syns en skillnad mellan de respondenter som flyttat till området och de som övertagit 

släktgårdar och/eller äger jord- och skogsbruksmark. De senare beskriver i större utsträckning 

gamla sedvänjor för hur naturen bör vårdas och jämför med vad som fungerar idag, medan 

det elementet är ovanligare hos sådana som flyttat in senare. Det går inte att dra slutsatser om 

att omvårdnaden är vare sig bättre eller sämre baserat på detta, men det tyder på att relationen 

ser annorlunda ut, och att den sannolikare är djupare och närmare den egna identiteten för de 

som har en anknytning till platsen som sträcker sig över hela livet eller över flera generationer. 

Den här skillnaden kommer starkare fram i den österbottniska fallstudien än i den 

västerbottniska, eventuellt för att anledning till inflyttningen snarare handlar om 

jobbmöjligheter i Vasa än att få tillgång till naturen. 

De sedvänjor som beskrivs handlar bland annat om hur jorden brukats och hur utfallsdiken 

skötts om. Flera respondenter lyfter fram betydelsen av att låta sina barn växa upp på 

landsbygden, med möjlighet att ”klättra i träd”, ”bygga kojor i skogen”, ”plantera morötter 

och äta dem på hösten” och ”upptäcka maskar” anses som viktigt. Det här är aktiviteter som 

föräldrarna till barnen gjort själva som unga, det vill säga, det handlar om att erbjuda sådant 

som de själva upplevt som viktiga kvaliteter i sin egen uppväxt. 

En skillnad från intervjuerna i Herstångerälvsområdet är att de intervjuade ofta kommer in på 

frågor som relaterar till regler, bestämmelser och myndigheternas agerande i miljöfrågor. Det 

verkar finnas en underliggande misstänksamhet gentemot myndigheters målsättningar och 

tillvägagångssätt.  Någon lyfter fram att balansen rubbas då havsörnar, skarvar och 

mårdhundar blir fler och inga åtgärder får vidtas. Två respondenter nämner som exempel det 

område som Forststyrelsen fredat vid åmynningen, som bland annat beskrivs som ett ”mink- 

och mårdhundsparadis”, och att det är ett tecken på att miljöförvaltningen inte styrs 

pragmatiskt. Ett flertal respondenter relaterar till översvämningarna kring ån och processen 

att få åmynningen rensad, som de anser varit oskäligt lång. Här kommer också känslor av 

rättvisa in, till exempel att avrinningen på nya asfalterade områden och bostadsområden 

förvärrar läget medan ett fåtal jordbrukare måste betala en betydande andel av kostnaden för 

att avrinningssystemet fungerar. Det här tyder liksom i det västerbottniska fallet på att 

kommunikationen i frågor som berör befolkningen varit bristfällig i tidigare processer. 

Angående den kollektiva relationen till naturen så är respondenterna för det första överens 

om att det är fråga om en traditionell jordbruksbygd och att den traditionen påverkar 

landskapet än idag.  Respondenterna i de enskilda byarna berättar om historiska aktiviteter i 
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förhållande till ån och ådalen och viktiga platser, till exempel för kvarnar, sågverk och 

förtöjningsplatser för båtar. En gammal kvarnplats har exempelvis med gemensamma krafter 

gjorts om till ett rekreationsområde i Karkmo. I de enskilda byarna räknas det upp 

gemensamma aktiviteter i relation till naturen, som hantverksdagar och sammankomster för 

barnfamiljer med till exempel pulkning och korvgrillning. 

Den kollektiva identiteten utmanas av att inflyttningen varit stor i de till Vasa närliggande 

byarna. Särskilt i Toby, där nya bostadsområden med nyinflyttade etablerats, sägs det att ”byn 

är uppdelad nu”, ”klart det är skillnad på folk som bott på landet och de som bott i tätort”, 

och ”de som är uppvuxna i glesbygd ska göra alla saker själva” medan de inflyttade snarare 

köper tjänster och produkter. De nyinflyttade beskriver å sin sida sammanhållningen som 

starkare med andra nyinflyttade. Intervjuerna tyder på att den kollektiva identiteten förändras 

i och med en stor inflyttning i områden där det totala antalet människor är litet. 

Byns sammanhållning påverkar också den kollektiva relationen till naturen. I Helsingby och 

Toby beskrivs en svag sammanhållning, med få gemensamma evenemang, medan 

sammanhållningen i grannbyn Karkmo, med betydligt mindre inflyttning och en till ytan mer 

koncentrerad bosättning, beskrivs som stark och med en aktiv byaförening och en lång rad 

med gemensamma aktiviteter. I byarna söder om Laihela centrum beskrivs 

sammanhållningen också som stark, med en aktiva byaföreningar och ungdomsföreningar. 

Ytterligare en förening som kan nämnas är Laihian Maaseutunaiset som arrangerar ett flertal 

årliga aktiviteter som antingen äger rum ute i naturen eller som lyfter fram produkter från 

naturen. Poängen är att aktiviteter i landsbygdssamhällen ofta företas i naturen, vilket gör att 

aktiva lokala samhällen med stark sammanhållning i förlängningen skapar en stark relation 

också till naturen. Omvänt betyder det här att den kollektiva relationen till naturen blir 

bristfällig i platser med svag sammanhållning. 

Slutsatser 

Även om det finns skillnader i modellområdenas samhälleliga struktur så är det i bägge fallen 

fråga om landsbygdsområden, det vill säga områden där bosättningen är relativt gles och 

åkrar och skog dominerar landskapsbilden. Det här är också synligt i relationen till naturen, 

där den omgivande naturen beskrivs som avgörande för boendemiljön och trivseln. Ett 

konstaterande som kan göras på basen av intervjuerna är att jordbrukslandskapet är centralt 

för nämnda trivsel i båda områdena. Angående skogsområdena är de intervjuade oense i 

bägge områdena; vissa vill ha mindre intensivt skogsbruk för att ge vackrare skogsmiljöer 

medan andra har menar att skogsbrukets lönsamhet är grundläggande. 

Skillnaden i bosättningsmönster kommer dock till uttryck i hur naturens användning beskrivs. 

Herstångerälvsområdet är starkare präglat av obebyggda områden och skogsområden, och 

aktiviteterna i naturen verkar vara fler och fritidsaktiviteten mer fokuserad på 

naturaktiviteter. Gemensamma aktiviteter i naturen verkar vara vanligare i 

Hertsångerälvsområdet, vilket stärker samhörigheten och den kollektiva relationen till 

naturen. Ett område med starkare drag av pendling och inflyttning ger också svagare uttryck 

för traditioner och arv i relation till naturresursbruket, även om sådana aspekter var synliga 

också i Toby å-området.  
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 Människan är en social varelse och kollektiva handlingar är en viktig del av också den 

individuella identiteten. Ett samhälle med fler gemensamma aktiviteter i naturen bör därför 

också ge en starkare relation till naturen. Aktiviteterna stärker gemenskapen, som i sin tur ger 

upphov till nya aktiviteter och i slutändan en stark relation till naturen. Det studerade 

materialet antyder att en gles bebyggelse i alla fall delvis finner gemenskap och vitalitet genom 

tillgången till natur, naturresurser och ekosystemtjänster. 

Här tangeras den känsla av orättvisa som är synlig i intervjuerna i bägge områdena, av någon 

anledning än starkare i Toby å-området. Lokalbefolkningen visar tydligt ett missnöje med att 

styrning utifrån påverkar deras möjlighet att själva bestämma över sin natur och sina 

naturresurser. Känslan av orättvisa ter sig som en naturlig följd av hur relationen till naturen 

beskrivs, att den är avgörande inte bara för den direkta försörjningen, utan för trivseln, 

välmåendet, de vardagliga aktiviteterna och för det lokala samhällets vitalitet. 

Enligt teorin om relational values kan relationen till naturen jämföras med relationen mellan 

människor, och i sådana relationer är en känsla av rättvisa viktigt. Det förklarar varför det lätt 

upplevs som orättvist om aktörer utanför området har inverkan på lokalbefolkningens relation 

till naturen. Det som krävs är att lokalbefolkningen liksom de externa aktörerna blir 

införstådda i både de lokala förhållandena och de motiv som ligger bakom de insatser som 

görs, liksom även att ekosystemtjänsterna fördelas på ett rättvist sätt. 

 

3.3 Aktörernas intressen 

Hertsångerälsområdet 

Vilken karaktär har varje intresse? 

Hur beskriver varje aktör verksamhetens intresse i området, och vilka behov av 

ekosystemtjänster har de? 

JORDBRUK: Området beskrivs som ”ett utpräglat jordbrukslandskap, det är jordbruket som 

är den stora aktiviteten”. Jordbruket i sig beskrivs av jordbruksorganisationer som 

”normalintensivt” med en del ”fårbönder”, men framför allt ”aktiva bönder med 100-tals kor 

eller en robot med 60 kor”, och en del grisfarmer. En betydande del av jordbruksmarken är 

vall. Antalet jordbruk i området uppskattas till mellan 10 och 20. De flesta marker är dikade 

med täckdiken. Kännetecknande för jordarna i området är också de sura sulfatjordarna. 

SKOGSBRUK: Skogsaktörer förklarar att det i huvudsak är privatpersoner som äger skog i 

Hertsångerälvsområdet medan en del skogsbolag och kyrkan äger mindre områden, och att 

”det är ett rätt intensivt skogsbruk, det är förhållandevis hög tillväxt”. De dominerande 

träslagen är tall och gran. Jordarterna beskrivs som skiftande, från morän till rena mulljordar, 

och en aktör menar att de sandblandade är känsliga för torrperioder, vilket framför allt 

påverkar jordbruket men även skogsbruket i viss mån. Den mest omfattande utdikningen av 

skogarna gjordes på 1930-talet, och ända fram till 1970-talet utbetalades stöd för 

skogsdikningar. En representant för en skogsorganisation menar att ”många skogsägare är 

nog rätt okunniga då det gäller miljöbiten i skogen”. Intervjuade representanter menar att det 
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finns alla typer av skogsägare, allt från de som inte vill hugga något alls till de som eftersträvar 

så höga inkomster som möjligt. 

JAKT: Jakten i området beskrivs som omfattande, med lång barmarksperiod som är gynnsamt 

för bland annat rådjur och hare och ”mycket åkermark också där gäss och andra jaktbara arter 

stannar”. Området beskrivs överhuvudtaget som gynnsamt för vilt: ”ett brutet område” med 

”insprängd åkermark, kustnära skog och brukad skog från kusten och uppåt”.  Längs 

Hertsångerälven ”har vi mycket sjöfågelliv, änder, gäss och annat”, älgjakten beskrivs som 

”väldigt stor” och det finns även björn och lodjur, och även kronhjort har etablerat sig i 

området på senare tid. Överhuvudtaget beskrivs jakten i området som ”väldigt utbredd” och 

att en stor andel av familjerna i området har någon som jagar. Administrativt finns området i 

Nysätra jaktkrets, som ordnar bland annat gemensamhetsjakter och ungdomsjakter. 

KOMMUN: Kommunala representanter menar att friluftslivet i området är särskilt aktivt på 

vår och försommar. Det finns bland annat vandringsleder, kanotleder, fågeltorn och en del 

fiske. Området har ”stora och fina naturområden”, med bland annat sex naturreservat, och 

företrädare för kommunen ser potential i att utveckla naturturismen med bland annat cykling, 

vandring och friluftsområden. Kommunen ser också potential för fisketurism om 

vattenkvaliteten kan förbättras. Angående boendet så finns det en del lediga bostäder, men 

kommunen vill ”säkra upp med fler boenden”. Konkurrensen om markutrymme mellan till 

exempel bostäder och jordbruk eller skog är låg. 

Vilka åsikter om vattenavrinningens funktion och vattenmagasinering har varje intresse 

JORDBRUK: Jordbruksrepresentanter menar att avrinningssystemet ”räcker till för att föra 

bort om det blir större skyfall och annat, det finns inga flaskhalsar där”, men i ”Flarken till 

exempel kan man få en kortvarig översvämning på åkermarken om det blir stor 

nederbördsmängd”. Det som traditionellt varit ett bekymmer är vårfloden och att kunna börja 

bruka fälten i tid på våren, men en representant anser att det problemet i huvudsak är åtgärdat, 

täckdikena fungerar väl. En representant för en jordbruksorganisation menar att den 

omfattande torkan år 2018 var ett tecken på att jordbruket är sårbart för torrperioder, även om 

jordbruket i norra Sverige inte drabbades lika hårt som i södra Sverige. 

Jordbruksrepresentanter menar att det inte finns behov av magasinering av vatten i nuläget, 

men om det kommer mer torrperioder i framtiden så är jordbruket känsligt. Åkermarken följer 

å-sträckningen, vilket betyder att det blir långsträckta marker och svårt att skapa 

fördämningar som skulle kunna försörja större arealer. Respondenten menar att det finns 

”väldigt liten beredskap för att klara torrperioder” i jordbruket idag. Samtidigt är det ”rätt 

många jordbrukare som har lite mer åkermark än vad man egentligen behöver, så man har lite 

trädamarker man kan ta vara på då det blir krisläge”. Respondenten fortsätter: 

”problemet är att om det blir långa perioder med torka kan det vara svårt att hitta vatten 

också, man kan behöva köra en kilometer bort till en sjö som är tillräckligt stor ... Hittills 

har man kunnat ta vatten från bäckar eller egna brunnar och försörja mindre arealer. Ingen 

jag känner till står med en bevattningsanläggning ... beredd att koppla in den.” 
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Intervjuade menar dock att det nog finns sjöar som kan användas för bevattning i krislägen på 

vissa ställen, och att det kan ”vara en fördel om det gick att dämma upp och ha som reservoar”. 

I Vebomark kan det finnas möjlighet att ”höja grundvattennivån under det utdikade träsket, 

dels för att kunna undvika syresättningen av svartmockajorden och ph-sänkningen, och även 

kunna få bättre vattenförsörjning till växterna ... där kan man reglera vattnet, både minska och 

höja vattennivån på stora arealer, med ganska små åtgärder.” Jordbruksrepresentanter menar 

dock att jordbrukare i allmänhet är skeptiska till myndigheters ”pålagor” som skapar 

kostnader, och att förslag om att skapa vattenreservoarer på någons mark kommer att möta 

motstånd. Samtidigt menar samma representant att ”kommer man till en krissituation är nog 

rätt många bönder positiva till lösningar, särskilt om det finns andra runtomkring som visat 

att det finns möjligheter och att det går att göra till en rimlig kostnad”. En intervjuad menar 

att det är en del av vardagen för jordbrukare att hantera kriser och lösa praktiska problem, och 

att det därför finns kapacitet till omställning då problemen väl visar sig. 

SKOGSBRUK: Skogsorganisationers representanter menar att avrinningen från skogen i 

huvudsak är tillräcklig men att det finns skogsdikningar gjorda på 1930-talet som är i behov 

av rensning. Skogen har klarat av torrperioder väl: ”den har haft ganska bra förutsättningar 

för att reglera vattnet själv i stor utsträckning”. På torrare områden växer mer tall, som klarar 

torrperioder bra. En representant menar att skogen har stor anpassningsförmåga på det 

sättet, men om det blir extrema torrperioder finns det risk för att träd dör. 

Skogsbruksrepresentanter menar att det inte finns behov av att magasinera mer vatten för 

skogsbrukets del i nuläget, utan att det snarare är för jordbrukets del det kan vara till nytta. 

Skogen är på så stora arealer att det krävs stora vattenmängder för att göra skillnad. En 

skogsbruksföreträdare ”tror de flesta skogsägare inte är intresserade att nyttja skogsmark” 

för att magasinera vatten för jordbrukets del”, men ”mindre områden tror jag de flesta kan 

acceptera”. 

JAKT: Jaktrepresentanter menar att vattenavrinningen fungerar bra för viltets del, även om 

mer vattensamlingar alltid är till fördel. En jaktföreträdare menar att särskilt älg uppträder 

annorlunda vid torka: ”torra somrar har de funnits på lägre nivåer där det funnits närmare 

tillgång till vattendrag”, och även småvilt, harar och rävar ”försvinner säkert de också från 

torra sandhedar” om det blir längre torrperioder. 

Jaktföreträdare menar att avrinning alltid varit en central faktor för jaktorganisationer, då det 

har så stor påverkan på viltet. I Sydsverige har det skapats syntetiska sjöar och vattenpölar 

som dryckesplatser för vilt och till gagn för sjöfåglar. En representant för en jaktorganisation 

menar ändå att konkurrensen mellan viltet om dryckesplatser inte är så stor i 

Hertsångerälvsområdet då arealerna är så stora, men att viltet säkerligen skulle gynnas av om 

det fanns mer vattensamlingar: 

”Ett rakt svar på en komplex fråga är att viltvatten kan vara en viktig del ... om grödor och 

andra växter hamnar ur fas då viltet behöver det kan man kanske anlägga viltåkrar där 

man jobbar med en seminaturlig utfodring, man har inte utfodringsplatser utan man 

anlägger viltåkrar i skogsområden. För det är många som kan tillgodogöra sig, hare, rådjur, 
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älg ... det här har jägarna hållit på med i alla tider men vi kanske måste göra det mer om 

det visar sig att klimatet ändras mycket, om vi får extrema torkor. 

Respondenten menar samtidigt att sådana åtgärder är mycket dyra och att det 

antagligen behövs statliga stöd för att de ska förverkligas. 

En annan jaktföreträdare menar att jägare i Hertsångerälvsområdet knappast reflekterat 

över att torka ännu kan påverka jakten, men om det blir ”så pass torrt att det påverkar 

jaktbara arter tror jag nog jägarna också är intresserade av att skapa mera vattenområden 

i skogen”. 

KOMMUN: Kommunens tjänstepersoner anser att vattenavrinningen i huvudsak fungerar 

väl. En del översvämningar sker men det påverkar inte fritidsintressena. Paddling kan lida då 

vattennivåerna är låga vid längre torrperioder.  

Från fritidsperspektivet är torrperioder till nackdel, särskilt för paddling och ett eventuellt 

fiske. Magasinering av vatten kan därför vara till fördel. Det gäller även till exempel 

dricksvatten. 

Hur ser varje intresse på framtidsutsikter med klimatförändringen 

JORDBRUK: Torrperioder påverkar jordbruket, särskilt på platser där det finns mer sand i 

jorden. Variationer mellan olika år har alltid förekommit, och än så länge har inte förändringen 

varit så stor att jordbrukare börjat oroa sig för ett framtida klimat. 

SKOGSBRUK: Skogsägare och deras intresseorganisationer är inte i nuläget oroade över 

klimatförändringens påverkan. En respondent menar att ”snarare har den högre 

årsmedeltemperaturen gjort att det börjar [växa] tidigare på våren” och ”jag har inte hört några 

rapporter om att tillväxten minskar i det här området på grund av torrperioder”. Tall och gran 

anses ha ett ”ganska vitt spektra att klara temperaturer och miljöförändring”. En risk som lyfts 

fram är att tidigare vårar kan göra att frost kan förstöra granskott. Det finns också en viss oro 

för att skadeinsekter och svampar kan börja angripa skogen i större utsträckning än nuläget. 

En anpassning kan genomföras genom en förskjutning av provianser, att frön från träd flyttas 

längre norrut. 

JAKT: Jaktrepresentanter beskriver hur det redan nu syns hur sydliga djurarter sprider sig 

norrut, som rådjur och kronhjort, och att jakttider måste anpassas då parningssäsongerna 

flyttar i tid. Gåsarter har ökat som påverkar åkermark, harpest kan sprida sig lättare i ett 

varmare klimat, älgreproduktionen minskar om det blir torrare somrar. Vissa fågelarter kan 

lida av extrema regnperioder under kläckningstiden. Reproduktionen bland skogshöns kan 

störas om insekter kommer igång tidigare under varma vårar innan äggen kläcks. 

KOMMUN: Från kommunens sida kan tillgången till dricksvatten påverkas. I det aktuella 

området finns det många privata brunnar som myndigheten inte har koll på, vilket kan 

försvåra en anpassning till klimatförändringen. Det diskuteras att höja grundvatten så att inte 

avloppsanläggningar hamnar i grundvatten i framtiden. 
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Vilka åsikter har varje intresse om samarbete kring vattenbalanserande åtgärder 

JORDBRUK: En huvudpoäng som respondenterna lyfter fram då åtgärder ska genomföras, 

som till exempel att magasinera vatten på nya sätt, är att lokalbefolkningen och jordbrukarna 

ska involveras redan från början: ”det ska nog inte genomföras på ett eller två år utan på 10 

års sikt”. Idéer och möjligheter bör diskuteras ”innan man har pengar att göra åtgärder”. 

Samtidigt gör ett hot som klimatförändringen, som huvudsakligen ligger i framtiden, att det 

finns en motsträvighet: ”ju mer krisläge det blir ju lättare får man gehör för åtgärder”. 

Jordbrukare menar att åtgärder för vattenvård måste göras så att det samtidigt gynnar 

produktionen, till exempel genom underbevattning: ”man måste kunna visa att det lönar sig 

ekonomiskt”. Jordbruket är ekonomiskt pressat, vilket gör att det helt enkelt inte är möjligt att 

företa lösningar som är kostsamma eller som hämmar produktionen. 

Angående förhållanden till andra aktörer menar företrädare för jordbruksorganisationer att 

”det finns nog inte ett enda jordbruk där det inte finns skogsinnehav”, vilket gör att det finns 

en förståelse mellan de olika intressena. De ekonomiska realiteterna är ändå det som 

jordbruksrepresentanter lyfter fram framför annat. En jordbruksrepresentant menar att om 

jordbrukare tvingas köpa vatten av till exempel skogsägare måste priset på 

jordbruksprodukten också kunna höjas, och samtidigt kommer statsstöd att behövas. 

SKOGSBRUK: Företrädare för skogsnäringen beskriver en konflikt om viltstammarna som det 

mest påtagliga problemet gentemot andra intressen i området: ”det vi kallar älgproblematiken 

är en av de större skogsskötselproblemen ... framför allt i älvdalarna för där har vi en 

omfattande älgvandring på vintern, det finns områden som är enormt skadade.” 

Representanter för skogsbruk beskriver också förhållandet till miljömyndigheter som 

ansträngt. En företrädare ger exempel på tidigare episoder där skogsägare ansett sig illa 

behandlade av olika anledningar. En annan intervjuad berättar att  

”länsstyrelsen och myndigheter har gjort ganska grova misstag, det kan vara svårförlåtligt 

... man minns de här sakerna länge, som till exempel vi har en sänkt sjö som nog är ganska 

olönsam för skogsägarna som äger den. Resonemanget är att först tvingar staten oss att 

sänka den och nu så tvingar de oss att höja den igen.” 

En annan intervjuad menar att myndigheter numera går försiktigare fram men att gamla 

oförrätter lever kvar. En faktor som lyfts fram som central för skogsbruket i framtiden är den 

aktuella debatten om skogens roll för klimatförändringen, dess roll som kolbindare, vilket 

innebär att nya krav ställs på hur skogsbruket ska genomföras. 

Eftersom det i huvudsak är privata skogsägare i området kommer åtgärder för att magasinera 

vatten att drabba enskilda skogsägare. Företrädare för olika intressen menar att åtgärder för 

att magasinera vatten, till exempel genom att återställa torrlagda träsk, kommer att möta 

motstånd från markägare. En intervjuad menar att det behöver finnas ett övergripande syfte 

som alla är överens om är till fördel, till exempel att det görs för att möjliggöra bevattning. En 

annan intervjuad menar att det kan vara en fördel att testa praktiska lösningar i mindre skala. 

Även här lyfts den ekonomiska aspekten fram genom krav på att åtgärder behöver 

kompenseras ekonomiskt. En företrädare för en skogsorganisation menar att ”många verkar 
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ha som mål att den här taigan i norra barrskogsregionen ska bli ett reservat, men då tycker jag 

att man överdriver, jag vill ha ett lönsamt skogsbruk men att det ändå ska ske i samklang med 

miljötänkande också”. Skogsbruksrepresentanter ger uttryck för en stark vilja till god 

miljövård, men att lönsamheten är svår att förbise. 

JAKT: Jaktföreträdare beskriver konflikten mellan skogsbruk och jägare som ”en grymt 

komplex härva” och att den ”är nog än mer infekterad nu är för 20-30 år sedan”. Respondenten 

berättar att omkring hälften av jägarna också är skogsägare och att det därför finns ”en ganska 

stor arbetsyta” för kommunikation, men att det ändå är svårt att nå samförstånd med alla, 

särskilt skogsbolagen. Företrädaren berättar att man gått med på att sänka älgstammens nivå 

för att se om betesskadorna på skogen minskar, men ”vad vi kommer att se då vi är på den 

målnivån är att betesskadorna fortsättningsvis kommer att vara höga, för att vi vet att det är 

komplexare än så, forskningen säger också det.” 

En jaktrepresentant beskriver jägarkåren som väldigt mån om viltet, att det är mångsidigt och 

utvecklas. Det ges starka uttryck för omvårdnad: ”jägarna är väldigt måna om viltet, att det 

finns kvar och att det är en hållbar jakt”. 

Samarbetet med miljöförvaltningen beskrivs som gott från jaktperspektivet, eftersom ”det är 

ganska liberalt då det gäller jakt, vi har jakt även i skyddade områden”, men en dialog förs 

angående jakt av till exempel älg, björn och lo, och ”det är de som fattar besluten” men ”vi har 

ett väldigt bra samarbete med länsstyrelsen och naturvårdsenheten”. 

KOMMUN: Kommunens representanter menar att det inte finns några konflikter med andra 

aktörer angående fritidsaktiviteter, däremot med privatpersoner när det gäller åtgärder i och 

med kravet på trekammarbrunnar. Från kommunens miljösida uttrycks en förståelse för 

jordbrukarnas irritation över kontroller, då ”det är inte bara vi som har tillsyn utan även 

länsstyrelsen kollar djurskyddet, vi har bara miljö, och sedan kommer Norrmejeri som tar 

hand om mjölken, de har sin tillsyn, så jag kan förstå att de är less att det kommer olika, att 

man inte kan samköra”.  

Toby å-området 

Vilken karaktär har varje intresse? 

JORDBRUK: Jordbruket i Toby å-området beskrivs som relativt intensivt, samtidigt som det 

präglas av översvämningsrisk och sura sulfatjordar. En övervägande del av odlingen är 

spannmål. En företrädare för en jordbrukarorganisation menar att det finns både mer 

engagerade jordbrukare som är öppna för nya metoder och sådana som är mer försiktiga och 

konservativa. Gamla normer och traditioner lever delvis kvar från tider då jordbruket var en 

del av självförsörjningen då det var viktigt att ”ta tillvara allt” och att ”någon har gått och 

skurit det sista för hand åt djuren längs med kanterna”. Jordbrukare är därför ”kanske inte 

kända för att vara föregångare” men det finns samtidigt ”föregångare ... som är intresserade 

av nya lösningar, både tekniskt och odlingsmässigt”. Även här beskriver intervjuade en 

pågående förändring över generationerna med ”de här yngre jordbrukarna” som ”är pigga 

och intresserade av nya saker”. Förändringen är även länkad till ”då enheterna blir större”, 

vilket gör att  
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”man blir mer företagsledare, då sitter man mer vid skrivbordet och funderar och kanske 

inte kör traktorn varje dag själv utan har anställda. Då kanske det blir enklare också att få 

in sådana där saker, man söker nya lösningar på allt möjligt”. 

En intervjuad jordbruksrepresentant beskriver jordbrukets roll som att det ofta hamnar i 

centrum av olika samhälls- och miljörelaterade frågor: ”jordbruket har i många frågor ansetts 

vara i en nyckelposition”, ibland rättmätigt, men respondenten menar också att jordbrukare 

ofta upplever att rollen är orättmätigt stor, till exempel då det gäller klimatförändringen. 

SKOGSBRUK: Toby å-områdets skogsbruk är till övervägande del placerat i de övre delarna 

av loppet, även om skogsmark är insprängd i bosättnings- och jordbruksmark ända ut till 

åmynningen. Skogsbruket beskrivs som relativt effektiverat genom de skogsdikningar som 

gjorts. Nydikningar av myrmark är förbjudet sedan ett par decennier, men 

iståndsättningsdikningar görs fortsättningsvis. Över tid har andelen granskog vuxit. En 

skogsbruksföreträdare menar att skogsbruket i Österbotten över lag är speciellt på så sätt att 

en stor andel av skogen är torvmark, och ”angående virkesvolymen så har vi större 

virkesvolymer på torvmark än fastmark”. Torvdikningarna i Österbotten gjordes på 1960- och 

70-talen, vilket betyder att skogen nu börjar vara förnyelsemogen. Den intervjuade beskriver 

det här som en ny situation, då det finns väldigt lite erfarenhet av avverkning på sådan 

torvmark: ”hur ska vi göra detta för att inverkan på närmiljön ska vara så liten som möjligt?”. 

Skogsbruket beskrivs som styrt av ekonomiska intressen: ” det främsta målet för de flesta 

skogsägare är ändå att kunna producera virke som har en efterfrågan på marknaden. Det är 

det som skogsägaren får betalt för idag”. En kommunal tjänsteperson som representerar 

Korsholm menar att markägare, och särskilt skogsägare, ofta ser ”ett mervärde i tomtmark i 

stället för ren skogsmark”. Det här är ett tecken på att det finns en efterfrågan på tomtmark i 

Korsholm och att skäliga pris betalas. 

En intervjuad beskriver ett pågående generationsskifte bland skogsägarna. Skogsägare har 

hög medelålder i Österbotten, och den nuvarande skogsägargenerationen ”har nära 

förhållande till primärproduktion, nära till jordbrukarhushåll ... nuvarande generation har 

varit med sina föräldrar och jobbat i skogen, medan följande generation som är födda på 80- 

och 90-talen inte har den bakgrunden”. Respondenten ser en förändring på kommande då de 

nya generationerna gradvis tar över:  

”Den äldre generationen ... är aktivare på ett annat sätt en den yngre generationen ... ser 

man till rådgivningen av skogsföreningen måste vi börja anpassa oss till den nya 

generationen som har en annan bakgrund och annan könsfördelning ... man måste kanske 

motivera på ett annat sätt för dem, motivera bättre varför man gör på det här sättet. Kravet 

på information tror jag växer.” 

Förändringen innebär också att färre skogsägare bor på orten och har inte vardaglig kontakt 

med skogen och känner inte den som tidigare generationer gjort. Förändringen innebär att 

skogsägarnas intresse ändras: ”man börjar bli intresserad av andra aspekter än att bara odla 

skog. Man tycker om att gå ut dit och kanske plockar bär och svampar och se fåglar och djur 

och annat.” 
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JAKT: I området finns ett rikligt fågelliv, med till exempel gås och tranor som använder 

åkermarken som rastplatser. Älgjakten är viktig, och olika klövdjur uppges ha ökat drastiskt 

på senare år, särskilt vitsvanshjortar och rådjur. En del rovdjur finns också i området, särskilt 

lodjur, men även björn och varg. En viltrepresentant menar att de österbottniska skogarna är 

kraftigt utdikade, vilket har haft en stark påverkan på viltet. Skogarna har vuxit igen och 

inslaget av gran har blivit större, vilket gjort att skogarna har blivit mer slutna och till exempel 

skogshönsfåglarna har minskat kraftigt.  

Jägarkåren beskrivs som intresserade av att ta hand om miljön för ”alla vet att har vi inga 

livsmiljöer för djuren så har vi inga djur heller”. En respondent pekar ut en skillnad i 

förutsättningar för jakten i Finland jämfört med i Sverige, där ”de har fungerande säljsystem, 

hur man får ut köttet på marknaden” medan ”i Finland är det svårt att få logistiken att fungera, 

en jägare måste göra mycket för att få det sålt”. Jakten får därför en starkare karaktär av 

självhushållning jämfört med i Västerbotten. 

KOMMUN: En kommunal tjänsteperson berättar att området domineras av jord- och 

skogsbruksmark, men att det också finns en hel del fritidsverksamhet. Det finns idrottsplaner, 

badplatser, vandringsleder och fågeltorn. Vid åmynningen finns till exempel Risöområdet 

med vandringsled och fågeltorn, högst upp i loppet finns naturskyddsområdet Levaneva med 

vandringsled och övernattningsstuga. I Korsholmsområdet är markutrymmet mer begränsat 

på grund av den utbredda jordbruksodlingen, medan det finns mer utrymme för 

naturaktiviteter högre upp. Relaterat till ån finns det dock begränsat med fritidsaktiviteter, det 

idkas mycket litet fiske till exempel. Ute i havet finns dock kajak-uthyrning, och en 

tjänsteperson ser potential för sådant också i ån, eftersom ” den är i det skicket att vi kan 

använda kajaker”. 

Angående boende så finns det stor efterfrågan på bostadstomter särskilt i Korsholmsområdet. 

Under den senaste perioden förverkligades endast 30 procent av de anvisade byggrätterna på 

grund av att markägarna inte velat sälja utan spara marken ”till barn och barnbarn”. En 

tjänsteperson tror att anledningen att inte sälja är att äldre generationer tycker att marken är 

”helig”: ”det går en ådra från hjärtat ner i marken hos äldre”. 

Vilka åsikter om vattenavrinningens funktion och vattenmagasinering har varje intresse 

JORDBRUK: Jordbruket i området är utsatt för översvämningar. Jordbruksaktörer lyfter fram 

vattenavrinning som en central fråga för framtiden, för jordbruket i stort och för Toby å-

området i synnerhet. En intervjuad menar att ”jag tror personligen, utgående från det vi sett 

de senaste åren, att vattenhushållningen kommer att vara helt central för hur vi ska lyckas 

bruka marken här i trakten de kommande tiotals åren”. Det är en grundförutsättning, menar 

samma respondent, ”att torrläggningen ... är i skick”. Den intervjuade fortsätter: 

”problematiken till dags dato har framför allt handlat om att få bort överloppsvatten. nu 

kommer vi både behöva få bort stora mängder vatten som kommer vid helt fel tidpunkt, och 

så måste vi kunna behålla vatten i markerna ... det är klart att balans i vattenhushållningen 

är fullständigt central för alla våra verksamhetsförutsättningar ... det tror jag alla börjar 

inse att det handlar inte idag om att bara gräva större diken för att få bort vattnet så fort 
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som möjligt, utan förutom för att skydda oss från översvämningar och ha bra dränerade 

åkrar måste vi också kunna behålla vattnet under växtsäsongen”. 

En annan respondent menar att  

 

”på den här korta tiden jag varit här så vet alla att det kommer hårdare regn snabbare. Det 

betyder att det är hårdare belastning på dräneringssystemen och utfallen, de ska svälja 

mera ... det är andra vägen också, det kan vara långa perioder då det är torrt ... det vi sysslar 

med, reglerad dränering, med det har du möjlighet till underbevattning, så det är båda 

vägarna”. 

 

Respondenterna ser det som en nödvändighet att bli bättre på att magasinera vatten. Här ses 

odlingsmarken som så knapp och dyrbar att det måste bli fråga om skogsområden: ”det är 

klart att skogen är i en nyckelposition ... det är större arealer där man kan bromsa upp vattnet. 

Värdena är generellt mindre där än på åkermark”. En annan respondent menar att ”det finns 

intresse för uppsamlingsbassänger för vatten, det finns nog de som ringt om det och funderat 

på det. Blir det ännu torrare än vad är nu, så blir det än mer intressant”. Samtidigt påpekas 

det att det flacka landskapet är ett problem:  

 

”om man har ett platt odlingslandskap ... så är det inte lätt att laga, man behöver 

höjdskillnader för att vattnet ska rinna i olika steg. Då det är problem att få vattnet att 

rinna i väg överhuvudtaget anlägger du inga dammar”. 

 

SKOGSBRUK: Skogsbruksrepresentanter menar att det snarare är ”försommartorkan som 

inger mer oro än att det skulle finnas för mycket vatten i skogen” och att ”utmaningen är de 

snabba vändningarna i väderlek från torrt till vått och vice versa”. Slambassänger används för 

att begränsa utströmningen: ”Vi har upplevt torra somrar och mitt i allt mycket vatten. Då vill 

man begränsa flödet så inte allt far ut på en gång”. I fråga om att magasinera mera vatten i 

skogarna så ser de intervjuade inte så stor nytta för skogsbruket, men har förståelse för att det 

kan behövas för jordbrukets skull. Det kan också finnas möjligheter att övertyga markägare, 

om det kan  

”påvisas att en dikning gjord på 60-talet inte haft någon påverkan och att om dikena läggs 

igen och återskapar myrmarken på ett sätt så att omkringliggande mark inte heller påverkas 

negativt, så tror jag det tas emot positivt. Det finns signaler om det också i och med att det 

finns stort intresse för miljöstöd, intresset är större än vad det finns medel”. 

JAKT: Jaktrepresentanter konstaterar för det första att det knappast kan bli för mycket vatten 

i markerna för viltets skull, utan att ”vatten alltid skapar liv”. Det är snarare torrperioder som 

ställer till problem:  

”Angående vattnet har man märkt sommartid att då dikningarna varit dimensionerade för 

ett stort snötäcke och somrarna också ofta varit torra så finns det inget vatten kvar i 

skogarna, på myrarna. Det gör att djuren går därifrån, en älg ska dricka ganska mycket 

vatten på en dag.” 
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Myrar är viktiga för bland annat skogsfåglar, vilket betyder att de minskar då sådana dikas ut. 

Det finns därför ett intresse bland jägare att anlägga vattensamlingar på platser som saknar 

sådana. Jaktintresset beskrivs därför av respondenterna som att det gynnas av fler 

vattensamlingar och långsammare avrinning, och att ”kanske det börjar vara läge att se 

tillbaka om dikningar som gjordes för 30 år sedan inte gjort att något börjar växa, kanske det 

är lika bra att sätta igen det”. 

KOMMUN: I huvudsak anser kommunala företrädare att vattenavrinningen fungerar väl. En 

representant menar att en förändring är på gång angående planeringen av områden på så sätt 

att dagvattenplanering kommer att få en mer framträdande roll. Tidigare har avrinningen 

negligerats, men lagstiftningen har förändrats på det här området, vilket relaterar till bland 

annat klimatförändringen. I Helsingby-Toby, där delgeneralplanen är på väg att uppdateras, 

menar en annan kommunal företrädare att vattenfrågor kommer att vara i fokus på grund av 

översvämningsrisken. På sådana områden kan kommunen inte planera för byggande. 

Angående fritidsintressen menar kommunala företrädare att de påverkas i mycket liten 

utsträckning av vattenavrinningen, då aktiviteten i och kring vattendraget är begränsat. En 

del fritidsområden finns i åns absoluta närhet, som till exempel en badplats i Helsingby, vilken 

kan påverkas om översvämningarna förvärras. Nyttan av att magasinera vatten bedöms dock 

som liten för den här typen av verksamhet. 

Hur ser varje intresse på framtidsutsikter med klimatförändringen 

JORDBRUK: Jordbruksföreträdare ser att förändringar är på gång: ”Allt har blivit tillspetsat, 

det regnar hårdare, men det kan också finnas långa perioder då det är torrare då växterna 

behöver vatten, om det finns att tillgå”. Ändå menar företrädare att oron för 

klimatförändringens påverkan på näringen än så länge är liten bland jordbrukarna, som är 

vana att väderförhållandena varierar från år till år. 

SKOGSBRUK: I huvudsak är oron för klimatförändringar låg också bland skogsägare. 

Skogsbruksrepresentanter ser skogen som en del av lösningen för klimatförändringen, då 

skogen är en stor kolsänka. Det handlar om att ersätta fossila produkter med förnybara och till 

exempel bygga mer i trä. Samtidigt menar en intervjuad att ökningen av gran i skogarna är en 

risk för framtiden då granen är det trädslag som är mest utsatt för försommartorkan. Granen 

blir då stressad och utsatt för barkborreskador. 

En risk som lyfts fram är att stormarna ser ut att komma mer frekvent. De intervjuade menar 

att det kan behöva gallras oftare, och att ha mer blandskog, vilket även gör att skogen tål både 

torka och skaderisk. 

JAKT: Jaktrepresentanter ser att klimatförändringen skapar mer gynnsamma förhållanden för 

vissa arter, som hjortdjur, medan andra hämmas, som skogsharen, vars vita vinterpäls gör den 

till ett enkelt byte under snöfattiga vintrar. Mer torka är ett hot mot de flesta viltarter. 

KOMMUN: En kommunal företrädare menar att klimatfrågan börjar aktualiseras allt mer. 

Företrädaren menar att det framför allt behövs mer skolning av den kommunala personalen, 

då de i nuläget inte har kompetens att bedöma på vilket sätt som eventuella kommande 

förändringar bör hanteras. 
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Vilka åsikter har varje intresse om samarbete kring vattenbalanserande åtgärder 

JORDBRUK: Jordbruksrepresentanter konstaterar att det ofta är så att skogsägare och 

markägare är samma personer, vilket gör att det finns en stor kontaktyta mellan de här 

intressena. Det finns potentiella konflikter i att skogsägare rensar diken utan att beakta 

åkermarken nedanför, men de intervjuade menar att de stora konflikterna finns annanstans. 

En aktuell konflikt handlar om vem som ska stå för notan då det muddras, vilket i Toby å-

området faller på ett fåtal jordbrukare med mark längs med ån, fast samhällsnyttan är 

betydligt bredare. Här finns en skiljelinje med bönder högre upp i loppet, med 

samhällsstruktur som industri- och bostadsområden och med skogsägare. En intervjuad 

förklarar: 

”Det som är lite intressant med att urbaniseringen går framåt är att ... vatten från 

tomterna far i de gamla utfallen som är ursprungligen dimensionerade för åkerodling. Då 

blir det bostadsområden, eller industritomter ... det har nog funnits konflikter och 

rättegångar i Finland där industriområden med asfalterade ytor har släppt vatten ... så blir 

det erosion i utfallet, helt enkelt blir slänterna förstörda och rasar igen. De är för små, det 

kan bli problem med torrläggningen för odlingen och skördeförluster”. 

Det här är en tydlig skillnad till det västerbottniska området, som inte upplever ett likadant 

tryck från urbanisering och andra typer av intressen som det i det österbottniska fallet. Här 

upplever jordbruksrepresentanter att det saknas ett rättvist system för kostnadsfördelningen. 

En aspekt som jordbruksrepresentanter lägger stor vikt vid är det intresse som riktas mot 

jordbruket från myndigheter vad gäller vattenavrinningen. Här är ett nytillkommet intresse 

kolbindning, men i Toby å-området har de sura sulfatjordarna varit i fokus. För jordbrukare 

menar en representant att den ekonomiska aspekten är absolut central, ”ett minimikrav är att 

det ska vara en plus-minus-noll-affär”. Här lyfter en intervjuad fram betydelsen av ledarskap 

inom rätt organisationer, till exempel den roll Österbottens Svenska Producentförbund haft 

för vattenåtgärder: 

”det var nog viktigt där då Mats Nylund var ordförande för ÖSP och han gick ut och sa 

att nu är det så att det kommer mycket metall från jordarna och vi måste försöka hitta 

åtgärder. Det har sin betydelse också att vi på en politisk nivå slår fast att här har vi något 

som måste göras, det skapar en acceptans”. 

SKOGSBRUK: Liksom i det västerbottniska området beskrivs den största konflikten för 

skogsbruket med vilt- och jaktintressen:  

”Läget har pågått länge, att skogsbruket anser att man borde sänka stammen ... det är en 

inflammerad fråga, vad den eftersträvansvärda hjortdjursstammen ska vara. Också det här 

att skogsägarna kan ansöka om ersättning av staten för älgskador, men där finns också en 

självrisk, och så kostar värderingen, så det finns säkert skogsägare som inte anmäler om 

skadorna överhuvudtaget ... det har pågått i decennier den här diskussionen och inte vet 

jag om den leder någonvart.” 

Respondenterna beskriver hur betestrycket leder till en granifiering av skogen, att skogsägare 
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väljer gran i stället för tall som till exempel älgar gillar bättre. Det här leder till att gran 

planteras även på områden som inte är lämpliga för dem: ”främst på grund av älgstammen 

och ökande rådjur- och vitsvanshjortstammar så planteras det för mycket gran ... dessutom 

har vi marker där lövträd som björk och asp skulle passa bra, men på grund av betestrycket 

så lyckas det inte”. 

En annan konflikt som skogsbruket ”tvingats in i”, som en respondent uttrycker det, är 

diskussionen om klimatåtgärder och skogens roll för kolbindning. Här är skogsrepresentanter 

tydliga med att debatten varit för ensidig och att skogsägarnas perspektiv inte respekterats: 

 

”om man binder mer kol i växande skog genom de åtgärder du vidtar så är det en 

allmännytta som samhället ska räkna på, det är inte en nytta som du som skogsägare kan 

anse att du står till tjänst med. Det blir en intressant fråga, att vem äger kolbindningen. 

De som gått längst hävdar att det är en del av allemansrätten, det finns där och samhället 

kan använda sig av det.” 

JAKT: Jaktrepresentanter håller med om att det finns en konflikt med skogsbruket på grund 

av betestrycket. Viltet vill ha vattensamlingar, medan det kan vara till skada för skogsbruket. 

Trafiken drabbas också av för stora viltstammar, särskilt älg. 

Samtidigt håller jaktföreträdarna med om att det finns en stor överlappning mellan olika 

intressen genom att markägare, skogsägare och jägare i många fall är samma personer. En 

företrädare berättar: 

”Många jägare är skogsägare. Vi har 17 000 skogsägare och 10 000 jägare. vi 

kommunicerar mycket med intressegrupperna ... vi har årliga intressegruppsmöten för att 

stämma av att vi har en hjortdjursstam som också tål jakt och som förorsakar så lite skador 

som möjligt, också med NTM-centralen om trafiken. Målsättningarna är förstås olika på 

olika ställen ... man kallar också på intressegrupperna på lokal nivå till årliga diskussioner, 

till exempel om älgjakten för att diskutera vad som är en lämplig avskjutning”. 

Jaktorganisationer förordar att dialogen utgår från det lokala, eftersom där finns kunskap om 

det egna området samt även kontaktytor mellan olika intressen. En intervjuad menar att 

jaktföreningar till och med skulle kunna hjälpa jordbruket som ”är hårt pressat nu” och 

”hinner inte ta de här vattenaspekterna i beaktande”. Ett sådant samarbete, där 

jaktorganisationer gör våtmarker till exempel med hjälp av EU-finansiering, skulle kunna vara 

till gagn både för viltet och för jordbruket: ”Det kan bli win-win, han får ekonomiskt stöd från 

EU och viltet mår bättre på markerna”. 

KOMMUN: Kommunala företrädare ser en i huvudsak fungerande kommunikation då det 

gäller vattenbalanserade åtgärder. Kommunikation förs med lantbruksorganisationer och 

privatpersoner, och NTM-centralen är en viktig samarbetspart. Angående dialogen med 

privatpersoner så anser kommunala representanter att det framför allt är unga personer som 

är svåra att engagera. 
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Slutsatser 

Även i de berättelser som representanterna för de olika intressena erbjuder är de samhälleliga 

skillnaderna mellan de båda modellområdena synliga. Närheten till ett större urbant område 

gör att konkurrensen om mark är en faktor att räkna med i Toby å-området: jordbruksmarken 

är eftertraktad och utnyttjas till fullo, skogsområden är även attraktiva att sälja som 

tomtmarker, och industriområden konkurrerar om både markyta och 

vattenavrinningskapacitet. De österbottniska aktörerna ger ett starkare uttryck för ett 

pågående generationsskifte, att yngre jordbrukare och skogsägare är på väg in med en ny syn 

på naturresursbruk, vilket inte är synligt i de svenska intervjuerna. I bägge fallen blir 

markägarna mer intresserade av alternativa metoder. 

Angående vattenavrinningen och strävan efter att magasinera vatten så är 

jordbruksintressenterna i bägge länderna intresserade av sådana åtgärder. I nuläget är 

problemen små, men de intervjuade lyfter fram jordbrukets sårbarhet under torrperioder och 

att det är vettigt att i ett tidigt skede börja fundera på åtgärder. En skillnad mellan 

modellområdena är den österbottniska utsattheten för översvämningar, och att möjligheterna 

att magasinera vatten är sämre. Det här är även synligt i intervjuerna med skogsbruksaktörer, 

då det från deras håll finns en större förståelse för att begränsa flödena i skogarna just med 

tanke på jordbruket i Österbotten. I skogarna är försommartorka det största hotet i framtida 

klimatförändringar, men samtidigt är aktörerna i bägge länder överens om att magasinering 

av vatten har begränsad verkan i stora skogsområden. Aktörerna är överens om att skogen är 

den plats som magasinering bör göras snarare än på jordbruksmark, och att markägare i 

sådana fall behöver kompenseras. Angående jakten så fungerar vattenavrinningen i huvudsak 

väl. Jaktintressenter i Toby å-området ger starkare uttryck för problem för viltet i och med 

torrperioder, vilket kan bero på att det finns färre vattensamlingar jämfört med det mer 

kuperade västerbottniska området. 

Allmänt taget så ger de intervjuade aktörerna inget starkt uttryck för oro för 

klimatförändringar, men jordbruksaktörerna ser tydliga risker med mer torrperioder och 

skyfall. I skogen menar aktörerna att det snarast handlar om att en granifierad skog är mer 

sårbar. 

Beträffande samarbetet mellan jordbruk, skogsbruk och jakt så lyfter de flesta intervjuade fram 

att kontaktytorna dem emellan är många och starka eftersom intressena överlappar och det 

därmed finns en förståelse för de andra intressenas perspektiv. I det österbottniska området 

finns det dock ett bredare samhällsintresse som riskerar att kollidera med de nämnda 

intressena, vilket kan härledas till urbaniseringen. Skogsägare flyttar till urbana områden och 

tappar den direkta kontakten med både den egna marken och det lokala samhället, inflyttade 

människor utan rötter i området kan ha andra fritidsintressen och syn på hur skogen och 

marken bör skötas, nya industrier verkar utan att beakta de traditionella intressena. 

En annan aspekt som gör samspelet mellan aktörerna mer känsligt i Toby å-området är 

benägenheten för översvämningar, som till exempel gör att rensningar i skogsdiken snabbare 

ger återverkningar för jordbruksmarken. En intervjuad jordbrukare efterfrågar här också 

bättre koordinering mellan åtgärder i skogsmark och sådant som görs längre ner i loppet. För 
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jordbruket är ekonomin det centrala: det finns intresse av att fundera på 

magasineringsåtgärder, men en redan ansträngd näring har få möjligheter att satsa resurser 

på sådana arrangemang. 

Både jakt- och skogsbruksintressenter lyfter fram en pågående och till och med tilltagande 

konflikt om betesskador. Här menar vissa jaktintressenter att skogsbrukssidan har en 

förenklad syn på sambandet mellan storleken på populationer och betesskador, medan 

skogsbruksintressenter menar att betesskador redan lett till en granifiering som gör skogarna 

mer sårbara för framtiden. 

Avslutningsvis så lyfter de flesta intervjuade fram behovet av dialog i tidiga skeden, att 

diskutera lokalt och att även ge beslutanderätt till de lokala aktörerna. Ett exempel är det 

förslag som en jaktrepresentant kommer med, att det kan finnas möjligheter att lokalt komma 

överens mellan jägare, skogsägare och jordbrukare att anlägga viltområden som kan 

magasinera vatten och samtidigt vara till fördel för jordbruket. 

 

3.4 Deliberativ dialog 

Metod och genomförande 

KLIVA-projektet har arrangerat workshops i Västerbotten respektive i Österbotten, där 

deltagare från de båda modellområdena har bjudits in. Inbjudningarna gjordes så att 

deltagandet är representativt för de boende i området, och så att olika typer av intressen är 

representerade. Till workshopen i Österbotten bjöds både finsk- och svenskspråkiga in, och 

deltagarna delades in i grupper så att varje deltagare kunde prata sitt modersmål under 

workshopen. Totalt deltog 57 personer, jämnt fördelade mellan länderna. Workshoparna 

genomfördes digitalt via verktyget Zoom. 

Inför workshopen skickades en digital enkät ut åt deltagarna. Enkäten innehöll frågor om vilka 

ekosystemtjänster som uppskattas i respektive område, vilka deltagarna fick bedöma på en 

Likertskala (dvs. 1-5). Efter workshopen fyllde deltagarna i ytterligare en liknande enkät. 

Ekosystemtjänsterna i enkäterna använde CICES v5.1 (https://cices.eu/resources/), som 

översattes till svenska respektive finska. Enkätdatan analyserades med hjälp av 

statistikverktyget SPSS.  Syftet med enkäterna var dels att ta reda vilka tjänster som uppskattas 

i varje område, dels att undersöka på vilket sätt deltagandet i workshopen påverkat 

deltagarnas uppskattning av ekosystemtjänster. 

Upplägget för workshoparna har inspirerats av en studie gjord i USA (se Mavrommati et al. 

2016 och Mavrommati et al. 2017). Workshoparna inleddes med en kort presentation av 

ekosystemtjänstkonceptet, vilket följdes av en förinspelad film där experter förklarade på 

vilket sätt olika typer av ekosystemtjänster påverkas av klimatförändringen. Därefter delades 

deltagarna in i mindre grupper (sex grupper i varje modellområde, totalt 12 stycken) för en 

dialog som baserar sig på idealen för deliberativ demokrati (se kapitel 2.5). 

De ekosystemtjänster som presenterades i gruppdiskussionerna var sådana som på förhand 

bedömdes vara viktiga i modellområdena. Den här bedömningen gjordes dels på basen av 

https://cices.eu/resources/
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intervjuer med lokalbefolkningen och representanter för olika organisationer, dels genom 

expertbedömningar av KLIVA-medarbetare, det senare särskilt gällande de reglerande och 

stödjande tjänsterna. För att förenkla dialogen delades de tolv ekosystemtjänsterna in i två 

grupper så att varje grupp innehöll samtliga typer av ekosystemtjänster (se Figur 3 längre 

fram). 

Deltagarna erbjöds först möjlighet att var och en berätta vad varje ekosystemtjänst betyder för 

dem. Sedan fick deltagarna i uppgift att komma överens om att placera ekosystemtjänsterna i 

viktighetsordning på en skala från noll till hundra. Instruktionen som gavs var att gruppen 

måste komma överens om vilken tjänst som är mer eller mindre viktig än en annan, och att 

hela skalan ska användas, så att den minst viktiga tjänsten ska placeras på 0 och den mest 

viktiga på 100. Gruppdiskussionerna spelades in för att möjliggöra innehållsanalyser av 

dialogen. 

Tanken med övningen var att deltagarna tvingas att motivera värderingen av de olika 

tjänsterna, vilket ger möjlighet för deltagarna att ta del av varandras perspektiv och argument. 

Värderingen av tjänsterna var således inte ett resultat i sig, utan metoden användes 

uttryckligen för att få fram argument: genom att deltagarna måste bestämma vad som är mer 

eller mindre viktigt tvingas de att argumentera för sin åsikt. På det här sättet undviks ett 

resultat där deltagarna kommer överens om att alla tjänster är viktiga utan att tvingas 

nyansera de enskilda tjänsternas funktion för det lokala samhället. 

Sammantaget blev workshoparna på så sätt inlärningstillfällen för deltagarna, dels genom den 

film som förevisades, dels genom den deliberativa diskussionen. Med workshoparna gavs 

därför tillfälle att både erhålla en bild av vilka ekosystemtjänster som uppskattas, och att 

undersöka om en enskild workshop kan påverka deltagarnas förståelse av, syn på och 

värdering av de ekosystemtjänster som existerar i modellområdena. Här följer en redogörelse 

för de resultat som workshoparna gav upphov till. 

Gruppdiskussionerna 

Gruppdiskussionerna genomfördes utgående från de riktlinjer som brukar ges för 

delibereringar: målsättningen är att diskussionen ska vara strukturerad men fri, att alla får sin 

röst hörd och att diskussionen har konsensus som målsättning. Varje grupp leddes av en 

diskussionsledare, en facilitator, som hade grundkunskap om modellområdenas karaktär och 

en utbildning och/eller yrkesroll som relaterade till vattendragens funktion. Facilitatorerna 

fick instruktioner om att leda diskussionen, se till att alla kommer till tals, och bidra med sin 

expertis om frågor ställs men inte på annat sätt påverka deltagarnas argumentering. 

Ytterligare en instruktion som gavs var att deltagarna skulle beakta ekosystemtjänsternas 

värde inte enbart för den egna nyttan utan också för bygden och samhället i stort. 

I den efterföljande enkäten fick deltagarna bedöma hur de upplevt diskussionen i grupperna. 

Här var bedömningen på frågan om deltagarna ansett sig ha möjlighet att uttrycka sin åsikt 

fördelaktig: 4,18 på en 1-5-gradig skala. En analys av diskussionerna visar på ett liknande 

resultat, att deltagandet över lag var jämlikt och att de allra flesta fick sin röst hörd. 
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I den inledande filmen redovisade experter klimatförändringens påverkan. I diskussionerna 

var inte klimatförändringen en uttrycklig frågeställning, men tankar från filmen togs ändå upp 

av deltagarna i flera fall. På basen av argumenteringen är det dock inte möjligt att dra 

slutsatser om på vilket sätt den tillförda kunskapen påverkat dialogen. 

Dialogens målsättning, att rangordna ekosystemtjänsterna, visade sig vara en svår uppgift för 

deltagarna. Facilitatorerna hade fått tydliga instruktioner att ekosystemtjänsterna skulle 

graderas från 0 till 100, men deltagarna argumenterade ändå återkommande för att en sådan 

gradering ”inte går att göra”. Det främsta argumentet för detta, som återkom i stort sett i alla 

grupper, var att ”allt hänger ihop”, att om en tjänst nedvärderas så påverkar det också de 

andra. Diskussionen kom i de flesta grupper på så sätt att handla om hur ekosystemtjänsterna 

hänger ihop, och en separering av dem ansågs som ologisk, för ”funkar inte det ena så funkar 

inte det andra heller”. Flera deltagare argumenterade för att samtliga ekosystemtjänsterna 

skulle graderas precis lika högt, och en grupp kom slutligen fram till att de skulle placeras i en 

cirkel oberoende av graderingsmåttet för att demonstrera att de hänger samman.  

Deltagarna gav med andra ord uttryck för en ovilja att separera ekosystemtjänster från 

varandra på det sätt som en gradering förutsätter. Det här visar dels på att det finns en 

förförståelse bland deltagarna att ekosystemtjänster hänger samman, dels att det följaktligen 

också kan uppfattas som ologiskt för deltagarna att se på en ekosystemtjänst frikopplad från 

andra. 

Ser vi på de olika typerna av ekosystemtjänster så kan det konstateras att det förekom 

argumentation för samtliga typer. I den tvingande situationen att välja vissa tjänster framom 

andra framträdde ändå de reglerande och stödjande tjänsterna som de allra viktigaste tätt följt 

av de försörjande, medan argumenten för de kulturella vägde svagare. En omfattande 

argumentation kunde till exempel föras för estetiska värden, hur viktig landskapsbilden är för 

vardagen (dvs. en kulturell tjänst), men de ansågs ändå mindre viktiga då de möttes av 

argumentation om att till exempel mat behövs för överlevnad och att varken försörjande eller 

kulturella tjänster fungerar om inte de reglerande och stödjande tjänsterna fungerar. Även 

fritidsaktiviteter som kan tolkas som både kulturella och försörjande tjänster, det vill säga ”Bär 

och svamp” och ”Jakt som hobby”, värderades lägre då deltagarna tvingades välja, trots att 

dessa ofta beskrevs som mycket viktiga fritidssysselsättningar. 

En tydlig tendens i diskussionerna var att då argument lades fram för de reglerande och 

stödjande tjänsterna var det svårt för de som lyft fram de andra tjänsterna att argumentera 

emot. Kompetensens roll visade sig i det här sammanhanget i en grupp där en person 

genomgående lyfte fram de försörjande och reglerande tjänsterna, men inte hade tillräcklig 

kunskap för att förklara på vilket sätt de är viktiga och därför förlorade argumentationen. En 

stark kompetens i de här frågorna hade samma effekt också på andra tjänster, till exempel 

praktiserande jordbrukare som argumenterar för de försörjande tjänsterna, men förståelsen att 

de stödjande och reglerande tjänsterna är nödvändiga för de övriga var ändå över lag svårast 

att värja sig mot. Det visade sig följaktligen också att de flesta grupper kom att placera de 

reglerande och stödjande tjänsterna som värdefullast, tätt följda av de försörjande, med de 

kulturella längre ner på graderingen. 
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Figur 5. Exempel på en gradering av ekosystemtjänsterna gjord i de deliberativa gruppdiskussionerna. 

Ser vi på enskilda ekosystemtjänster så hittar vi ”Turism” längst ner på skalan i samtliga 

grupper (se exempel på gradering i Figur 5). Det här var också något som grupperna hade 

lättast att komma överens om. Medan övriga tjänster alla ansågs som nödvändiga så sågs 

turismen mer som ett tillägg till annan verksamhet, och att den inte vid alla tillfällen ger 

genomgående positiva följder. ”Fisk och kräftor” graderades också lågt i de flesta fall, vilket 

motiverades med att fisket är relativt obetydligt i bägge modellområdena, särskilt i Toby å. 

”Bär och svamp”, ”Jakt som hobby” och ”Landskap” var sådana som genomgående hamnade 

på en medelnivå på graderingen. De högst värderade var ”Skörd från jordbruk”, 

”Skogsbruksprodukter” och ”Dricksvatten” tillsammans med tjänster som ”Pollinering”, 

”Erosionsskydd”, ”Vattenrening” och ”Vattenreglering”. De här var samtliga sådana som 

ansågs som direkt nödvändiga för överlevnaden. Diskussionerna om jord- och 

skogsbruksprodukter relaterade ofta också till att verksamheterna inte enbart producerar 

produkterna i sig utan också är avgörande för att upprätthålla landskapets utseende. 

Hur ändrades åsikterna? 

Hur har medverkan i workshopen påverkat deltagarnas värdering av olika ekosystemtjänster? 

Vilken inverkan har dialog och expertkunskap på deltagares åsikter angående sin närmiljö och 

de ekosystemtjänster de använder? Frågeställningarna är intressanta för kommunikationen 

om åtgärder som påverkar ekosystemtjänsterna, det vill säga sådant som direkt berör 

rapportens målsättningar. Vilken roll kan en deliberativ dialog och expertkunskap spela i 

kommunikationen om miljöåtgärder? 

Den amerikanska studie som fungerat som inspiration genomförde en serie med fyra 

workshops, där deltagarna stegvis fick bekanta sig med begrepp och expertkunskap, och där 

dialogen återupptogs vid ett flertal tillfällen. Den påverkan som deltagarna i KLIVA-projektets 

workshops upplevde var betydligt mindre omfattande: påverkan bestod av att fylla i två 

enkäter, ta del av en film där experter presenterar klimatförändringens inverkan, samt 

omkring en timmes dialog. I den amerikanska undersökningen (Mavrommatti et al. 2016) 

konstaterades det att deltagarnas åsikter likriktades inom grupperna, men på grund av den 

mer begränsade omfattningen i de workshops som studeras här måste förväntningarna på 

åsiktsförändringar vara lägre. Analysen baserar sig på de två enkäter som deltagarna fyllt i, 

den första före workshopen och den andra efteråt, med syftet att undersöka om deltagandet 

medfört förändringar i hur deltagarna värderar olika ekosystemtjänster. 



58 
 

För att undersöka åsiktsförändringarna har två typer av statistiska analyser av enkäterna 

genomförts: dels en jämförelse av medeltalen för värderingarna av ekosystemtjänsterna 

mellan den första och andra enkäten där deltagarna i de båda modellområdena betraktas som 

en grupp, dels en parvis jämförelse av medeltalen mellan de båda enkäterna där 

modellområdenas deltagare betraktas var för sig. 

I den första analysen, som alltså studerar modellområdena sammanslagna, identifierades 

statistiskt signifikanta förändringar på fem ekosystemtjänster, två försörjande tjänster, en 

reglerande och två kulturella tjänster (se Tabell 8). I alla fem fall har uppskattningen av 

tjänsterna ökat markant. 

Tabell 8. Förändringar i medeltalen av värderingarna av fem utvalda ekosystemtjänster mellan Enkät 

1 och 2. 

Ekosystemtjänst Medeltal 

Enkät 1  

Medeltal 

Enkät 2 

Bär och svamp (försörjande tjänst) 2.69 3.09 

Lokala livsmedelsprodukter (försörjande 

tjänst) 

2.57 3.01 

Grundvatten för dricksvatten, jordbruk 

etc. (reglerande tjänst)   

1.26 1.42 

Naturens värde för att lära ut traditioner 

till kommande generationer (kulturell 

tjänst) 

4.15 4.40 

Landskapets värde (kulturell tjänst) 4.64 4.75 

 

Tabell 9 visar det T-test som genomförts, vilket visar att förändringen mellan enkäterna är 

signifikant, [t (116) =-1.92, P=019], [t (116) =-2.06, p=035], [t (116) =3.76, p=006], t (117) =-1.71, 

P=019] och [t (117) =-1.09, p=041]. Liknande förändringar är synliga även för andra 

ekosystemtjänster, men är inte statistiskt signifikanta. Vi ska här komma ihåg att N:et, antalet 

respondenter, är förhållandevis lågt, vilket gör att förändringarna måste vara stora för att 

skillnaden ska bli statistiskt signifikant. 
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Tabell 9. T-test av förändringar i medeltalen av värderingarna av fem utvalda ekosystemtjänster. 

 

En sektion av enkäten berörde mer tekniska förhållanden, till exempel tekniska lösningars 

inverkan på reglerande och stödjande ekosystemtjänster. Här fanns en starkt signifikant 

förändring i påståendet att klimatförändringen leder till ökad avrinning och övergödning (se 

Tabell 10), det vill säga att deltagarna tog ställning till hur pass viktigt det här förhållandet är. 

Att utslaget på det här påståendet blev så stort är särskilt intressant, då den film som visades 

uttryckligen handlade om hur klimatförändringen påverkar ekosystemtjänster. 

Tabell 10. Förändringar i medeltalet av värderingen av klimatförändringens effekt på avrinning och 

övergödning mellan Enkät 1 och 2. 

Variabel Medeltal 

Enkät 1 

Medeltal 

Enkät 2 

Klimatförändringen leder till ökad 

avrinning och övergödning 

3.90 4.57 

 

T-testresultatet [ t (117) =-3.58, P=001] visar den klart tydligaste förändringen, vilket tyder på 

att filmen tillsammans med dialogen har varit ett tillfälle för lärande för deltagarna i fråga om 

klimatförändringens effekter (se Tabell 11). 

Tabell 11. T-test av förändringar i medeltalet av värderingen av klimatförändringens effekt på 

avrinning och övergödning. 

 

Den andra analysen gjordes alltså separat för de bägge länderna, på så sätt att medeltal 

räknades ut för grupperna var för sig, följt av en jämförelse mellan enkät 1 och 2. Här visades 

Ekosystemtjänst Mean 

differen

ces 

Std. Error 

Mean 

t df Two 

side P  

Bär och svamp (försörjande tjänst) -.402 .209 -1.921 116 .019 

Lokala livsmedelsprodukter 

(försörjande tjänst) 

.988 .262 3.76 116 .006 

Grundvatten för dricksvatten, 

jordbruk etc (reglerande tjänst)   

-.440 .213 -2.06     116 .035 

Naturens värde för att lära ut 

traditioner till kommande 

generationer (kulturell tjänst) 

-.235 .089 -1.71 117 .033 

Landskapets värde (kulturell 

tjänst) 

.138 .275 -1.09     117 .041 

Variabel Mean 

differen

ces 

Std. Error 

Mean 

t df Two 

side P  

Klimatförändringen leder till ökad 

avrinning och övergödning  

-.674 .188 -3.58 117 .001 
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liksom ovan en signifikant förändring i klimatförändringens effekt på avrinning och 

övergödning, och även på en fråga om att skyddszoner längs diken minskar näringsläckage 

och jorderosion och ger renare vatten (se Tabell 12). 

Tabell 12. Förändringar i medeltalen av värderingarna av skyddszoners effekt mellan Enkät 1 och 2 i 

Toby å-området och Hertsångerälvsområdet. 

För den här analysen användes ett F-test, som visade att det fanns en signifikant skillnad 

parvis före och efter workshopen [ F (1) =6.618, P=028] (se Tabell 13). 

Tabell 13. F-test av förändringar i medeltalet av värderingen av k skyddszoners effekt, parvis jämförelse 

i Toby å-området och Hertsångerälvsområdet. 

 

 

 

 

 

Slutsatser 

Vi kan följaktligen konstatera att workshopen hade en påvisbar och tydlig påverkan på 

deltagarnas värderingar av ett flertal ekosystemtjänster. Med tanke på den begränsade 

omfattningen av studien är skillnaden i värdering påtaglig, då sju av totalt 27 bedömningar 

förändrades statistiskt signifikant. De signifikanta förändringar som identifierades berörde 

alla typer av ekosystemtjänster, och förändringen gick åt det positivare hållet: deltagarnas 

uppskattning av ekosystemtjänsterna ökade. Det här tyder på att mer kunskap och insikter 

om ekosystemtjänster gör att de uppskattas mer snarare än mindre. 

På det stora flertalet av frågor hittades inga signifikanta förändringar i åsikter, men här måste 

vi ha det låga antalet respondenter i åtanke, vilket begränsar möjligheterna att säkerställa 

signifikanta förändringar. Att ovanstående förändringar ändå kan konstateras, och enbart 

efter en 90 minuter lång workshop, tyder på att expertis och dialog kan spela en viktig roll i 

kommunikationen då det gäller sådana komplicerade beroendeförhållanden som 

klimatförändringen ger upphov till. Det här var särskilt påtagligt i frågan som gällde 

klimatförändringens effekter, då den film som presenterades på workshopen behandlade just 

det temat. 

Parvis variabel Enkät Område  Medeltal 

Skyddszoner längs diken minskar 

näringsläckage och jorderosion och ger renare 

vatten 

Enkät 1 Toby å 4.43 

Enkät 2 Toby å 4.61 

Skyddszoner längs diken minskar 

näringsläckage och jorderosion och ger renare 

vatten 

Enkät 1 Hertsångerälven 4.17 

Enkät 2 Hertsångerälven 4.73 

Parvis variabel  Mean F df Two 

side 

P 

Skyddszoner längs diken 

minskar näringsläckage och 

jorderosion och ger renare 

vatten 

.219 6.618 1 .028 
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En begränsning i studien är att det inte är möjligt att identifiera vad som medfört 

åsiktsförändringen. Delvis hittas anledningen i att projektets genomförande begränsats av 

corona-pandemin, vilken till exempel medförde att workshoparnas genomförande kringskars 

på olika sätt. Därför går det inte att dra slutsatser om i vilken utsträckning det var filmen med 

expertutlåtanden eller diskussionerna som påverkade starkast. Vi kan endast konstatera att ett 

lärande har skett, och att vi har dessa två centrala källor till lärande att beakta. 

I likhet med Saarikoski & Mustajokis (2021) studie kom kollektiva värden att få en 

framträdande roll i diskussionen. Facilitatorerna anmodade deltagarna att också beakta 

bygdens intresse, vilket säkerligen hade inverkan, men deltagarna hade samtidigt en tendens 

att förringa det egna perspektivet. Till exempel deltagare med jaktintresse menade att jakten 

är den viktigaste ekosystemtjänsten för dem, men att de förstår att det inte är det viktigaste för 

andra. Det här stöder också konstaterandet av Kenter et al. (2016), att en gruppdiskussion ger 

andra perspektiv än enskilda diskussioner och bedömningar. 

I fråga om synen på de enskilda ekosystemtjänsterna så kan det sägas att gruppdiskussionerna 

nyanserar och utvecklar resultaten i enkäten. Liksom intervjuer ger en dialog en mer 

djupgående bild än vad en enkät med fastslagna svarsalternativ gör. I huvudsak följer dock 

bedömningarna av värderingarna också det som sades i diskussionerna, men för den 

intresserade är det möjligt att hitta anledningar till olika bedömningar. Till exempel den 

nyanserade argumenteringen för de reglerande och stödjande tjänsterna gör det möjligt att 

förstå de höga bedömningarna av dessa tjänster i enkäten, och att det sannolikt är så att många 

av deltagarna har funderat på sådana faktorer tidigare. 

Turismen, som enhälligt placerades som minst viktig i diskussionerna, fick även i enkäten en 

relativt låg bedömning, men inte den lägsta. Här kom det tvingande valet att spela en roll, att 

deltagarna tvingades att välja den ena ekosystemtjänsten före den andra, vilket gjorde att de 

reglerande och försörjande tjänsterna kom att föredras. Det tvingande valet är dock konstgjort 

och motsvarar inte verkligheten. De kulturella tjänsternas värde är högt för människornas 

vardag, men de riskerar att nedvärderas i relation till de övriga tjänsterna om deltagarna 

tvingas välja. Värdering av tjänster mot varandra, som varit ett betydande upplägg i ES-

litteraturen, kan ifrågasättas på sådana grunder. 

Det här stärker samtidigt också bilden av att det finns en risk att gruppdiskussioner domineras 

av kompetenta och färgstarka individer. På samma sätt riskerar gruppdiskussioner också att 

bli ekokammare om grupperna består av personer med liknande karaktäristika (exempelvis 

yrke eller intresse), vilket gör att typer av ekosystemtjänster och perspektiv kan falla bort. 

Diskussionen riskerar då att tappa sin mening, då syftet med delibereringar är att deltagarna 

får möjlighet att ta del av och lära sig av andra perspektiv. Följaktligen ställs höga krav dels 

på hur urvalet av deltagare görs, dels på de facilitatorer som leder diskussionen. 

Facilitatorerna hade som uppgift att först förklara vad var och en av ekosystemtjänsterna stod 

för. De mest svårförståeliga var de reglerande och stödjande tjänsterna, vilket var förväntat, 

och de ledde till diskussioner om vad de egentligen stod för. Övningen visade ändå att 

ekosystemtjänster är en fungerande utgångspunkt för en diskussion, vilket inte minst visas 

genom att de reglerande och stödjande tjänsterna värderades högst trots att de var svårast att 
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förstå sig på. En poäng med att använda ekosystemtjänster i en dialog blir följaktligen att en 

bredd av egenskaper och nyttor av ekosystem uppmärksammas och ges plats i dialogen. 

 

  



63 
 

4. Slutdiskussion: en kommunikationsmodell för att hantera 

klimatförändringen 
Vad innebär det att vara människa? Davidsons påstående, ”att föreställa sig och inse hur 

förbättringar i livskvaliteten kan förverkligas, hur subjektivt det än är, är drivkraften bakom mänsklig 

kreativitet (Davidson 2010:1144), ger två konsekvenser av den frågan. Dels är människan en 

varelse som behöver ett visst utrymme att dra egna slutsatser, dels berättar det om den 

potential som människan besitter, att utgående från erfarenheter och upplysningar hitta 

kreativa lösningar på problem. Den kritik som riktats mot miljöförvaltningen, och offentlig 

förvaltning över lag (se kapitel 2), belyser bristen på utrymme för de här två egenskaperna. 

Det har saknats verktyg att fullt ut forma en bild av det perspektiv som berörda parter har i 

frågor som rör naturen i deras närmiljö. Samtidigt har utrymmet för kreativa och 

situationsanpassade lösningar varit bristfälligt. Det är också de här frågorna som forskningen 

på relational values och sense of place försöker uppmärksamma och som en fungerande 

kommunikationsmodell också bör beakta. Det tillkortakommande som kommunikationen 

uppvisat kan formuleras som en bristande förmåga att urskilja och ge utrymme för 

lokalbefolkningens och intressenternas subjektiva perspektiv. Vad innebär det när ett sådant 

perspektiv ges synlighet? 

Åsikterna varierar om hur, men en tydlig tendens som är genomgående i alla delar av studien 

är att alla intressegrupper vill ta hand om naturen, att det finns en känsla av ansvar, en känsla 

av att ta över ansvaret från tidigare generationer, en omvårdnadskänsla och förvaltning av en 

natur som i någon utsträckning ses som den egna, även när det inte är fråga om direkt 

markägande. Det här styrker tidigare forskning, som lyfter fram betydelsen av både 

individuella och kollektiva relationer till naturen. Den individuella relationen bygger till 

exempel på beroendeförhållanden till naturen, som jordbrukare tydligt exemplifierar, men det 

visar sig också i starka uttryck för uppskattning av boendemiljön och närheten till naturen, 

tillgängligheten till jaktmöjligheter, att plocka bär och svamp och övrigt friluftsliv. Det är också 

nästan utan undantag närheten till naturen som nämns på frågan varför personer valt att bo 

där de bor; närheten till naturen är således en avgörande livsbetingelse.  

Som Gottwald et al. (2022) konstaterade så formas relationen till naturen av människans 

aktiviteter. En jordbrukares relation till naturen formas av att hen brukar jorden, av det 

beroendeförhållande till naturen som hen upplever, av naturens och klimatets processer som 

påverkar arbetet och skörden. Andras relation kan skapas av naturens närhet i boendemiljön, 

av att jaga, plocka bär och svamp och så vidare.   De här är i huvudsak individuella relationer, 

men studiens material visar att den kollektiva relationen är nog så viktig. Den kollektiva 

relationen börjar med traditionen och historien, hur det lokala samhället har livnärt sig på att 

bruka jord, skog och vatten, och relationen har fått en fortsättning genom de aktiviteter som 

utförs i dag. Naturen spelar en viktig roll som mötesplats, för allt från promenader och jakt till 

olika gemensamma evenemang. Forskning på landsbygdssamhällen visar att gemensamma 

aktiviteter och samhörighet spelar in central roll för deras gynnsamma utveckling, 

tillsammans med att de lokala samhällena också har nätverk som sträcker sig utanför det 

lokala (Ward et al. 2005; Nordberg 2021). Naturens roll för lokala samhällen kan på så sätt ha 
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betydelse inte bara för direkt utkomst eller personligt välmående, utan också för det lokala 

samhällets gynnsamma utveckling, genom den sammanhållning och de nätverk (till exempel 

genom jaktlag, intresseorganisationer, turister osv.) som aktiviteter i naturen ger upphov till. 

Vi kan således konstatera att naturen är viktig för den sociala sammanhållningen i naturnära 

samhällen, och i förlängningen för lokalsamhällets utveckling på ett bredare plan. Sambandet 

med naturen går också andra vägen: aktiviteter i naturen stärker relationen till naturen. 

Historien, traditionen, beroendeförhållandet och känslan av dygd och ansvar för sin 

omgivning är faktorer som visar på varför åtgärder som rör naturen så ofta möts med 

försiktighet. Naturen och närmiljön ligger lokalbefolkningen nära, parallellt med de 

intressenter som på ett eller annat sätt livnär sig på naturresurser. I intervjuerna berättades det 

om tidigare förfaranden av myndigheter där dessa agerat med bristfällig förankring bland de 

grupper som berörts, vilket kan sägas exemplifiera episoder då traditioner och ansvarskänslor 

har negligerats. Det här stöder det som Chan et al. (2016) argumenterat för, att både individuell 

och kollektiv relation till naturen är en väsentlig källa till konflikter och att dialog är 

nödvändig för att förstå och beakta relationen och på så sätt förebygga eller lösa dem (cf. 

Gould et al. 2019). 

Här närmar vi oss nu kommunikationens roll. I sin studie “Meeting places and social capital 

supporting rural landscape stewardship” undersöker Angelstam et al. (2021) hur lokal hållbar 

utveckling uppnås genom att utnyttja lokala gemenskaper. En utgångspunkt i studien är den 

växande forskningen på sociala innovationer, som innebär problemlösning utgående från 

lokala förhållanden och kompetenser (cf. Nordberg et al. 2020). Angelstam et al. (2021) 

argumenterar för regionalt och kulturellt anpassade lösningar med stöd av vetenskapliga rön 

om hållbar utveckling. Med andra ord förordas en lokal dialog som utnyttjar det sociala 

kapitalet och som samtidigt utgår från den expertis som är tillgänglig i de frågor som 

diskuteras. 

Det Angelstam et al. rekommenderar ligger således nära det dialogförsök som gjorts i den här 

studien. Här är resultaten uppmuntrande: workshoparna med de tillhörande enkäterna visar 

att deltagarna lär sig av varandra och den expertis som erbjuds, och lärandet i sig leder till 

större uppskattning av de ekosystemtjänster som behandlas. Från ett myndighetsperspektiv 

finns det således utrymme att utnyttja det lokala engagemanget för närmiljön och både lära av 

den lokala kunskapen och använda den samlade expertisen för att vägleda utvecklingen, och 

förhoppningsvis hitta kreativa lösningar. Hur kommunikationen struktureras är dock 

avgörande. Här kan den föreliggande studien ge en del vägledning. 

En första lärdom av studien är att en dialog om åtgärder ska startas i god tid. Det här är en väl 

omvittnad faktor i förvaltningsforskningen, att en deltagandeprocess måste inledas så tidigt 

som möjligt medan alla alternativ ännu är öppna (se ex. Stec et al. 2000:85 – 86). En 

återkommande kommentar i intervjuerna med intresseorganisationer var en uppskattning av 

att frågorna om vattenmagasinering ställs redan innan det finns konkreta planer på åtgärder. 

Det här vittnar om att planer på åtgärder i vanliga fall ofta är långt gångna när kontakter med 

berörda tas; det finns redan handlingsplaner och finansiering och följaktligen alternativ som 
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delvis är låsta. Den här lärdomen kan te sig enkel att anpassa sig efter, men kan ändå vara 

utmanande för en förvaltning som har ett visst förfaringssätt att rätta sig efter. 

En andra lärdom är att olika metoder för dialog och involvering av intressenter har olika 

förmåga att belysa aspekter av verkligheten. Dialogerna som syftade till att rangordna 

ekosystemtjänster lyckades få deltagarna att reflektera över vad som är viktigt för 

lokalsamhället i stort, hur olika ekosystemtjänster relaterar till varandra och vilka 

ekosystemtjänster som är livsnödvändiga. Samtidigt blev resultaten delvis missvisande och 

delvis direkt motstridiga till intervjuerna, där respondenterna berättade om hur avgörande 

kulturella tjänster som boendemiljö och fritidsaktiviteter i naturen är för deras välmående och 

livsbetingelser. Intervjuerna gav en detaljerad bild av lokalbefolkningens aktiviteter och 

relation till naturen, men det som kom fram i enkäten och workshopsdialogen, att de stödjande 

och reglerande tjänsterna är till och med mest uppskattade, syntes inte i intervjuerna. Ett 

liknande tillkortakommande syns i enkäten, som blev användbar särskilt för att identifiera 

åsiktsförändringar, medan dess värde för att förstå varför ekosystemtjänster är viktiga var 

litet. Där var i stället workshopsdialogen och intervjuerna betydligt bättre verktyg. En 

deliberativ dialog i ett workshopsarrangemang är också begränsande med tanke på vilka 

personer som är benägna att ställa upp: det kan vara svårt att få ett representativt urval. 

Goulds (2015) poäng, att vissa personer och intressentgrupper inte har förmåga att beskriva 

sin relation till naturen i ord, att de snarare ”lever” förhållandet utan ord, är också informativt 

här. 

En tredje lärdom är nödvändigheten att på djupet känna det område som studeras, både 

samhälleligt och ekologiskt. Den studie som genomförts har stegvis undersökt hur området 

ser ut socialt, ekonomiskt och ekologiskt, vilka som är intressenter i den specifika frågan, och 

vilka konfliktytor och samarbetsmöjligheter som finns mellan intressenterna. De olika 

metoderna har stegvis avslöjat olika aspekter. I frågor där det finns liten tidigare erfarenhet är 

det svårt att föreställa sig genvägar i ett sådant förfarande. 

En fjärde lärdom är värdet av direkt dialog. Kommunikation måste bygga på tillit, och tillit 

kan inte växa fram utan direkt kontakt. Enkäter kan vara behjälpliga för att få svar på specifika 

frågor av en större population, men har ingen roll att spela när det gäller tillit. Här kan i stället 

enskilda samtal, eller intervjuer om man så vill, vara första steg fram till ett dialogbord med 

flera intressenter. Studien har till exempel kunnat peka på var konfliktytor och potentiella 

samarbetsområden mellan olika intressen finns, vilket kan vara en god utgångspunkt för en 

lösningsorienterad diskussion. 

En femte och sista lärdom berör en av de huvudsakliga frågeställningarna i projektet: vilken 

roll kan konceptet ekosystemtjänster spela för kommunikationen? Liksom DeLorme et al. 

(2021) konstaterade så visar studien att begreppet är komplicerat och svårt att använda i 

kommunikationssyften. I intervjuerna introducerades begreppet i korthet, men det var inte 

praktiskt att använda i ett samtal om vardagliga upplevelser. Den fördel som begreppet haft i 

föreliggande studie är att det har förutsatt att en mångfald av aspekter av ett ekosystems nyttor 

belyses samtidigt. Med andra ord så ger det förutsättningar för både lekmän och experter att 
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så att säga lägga alla pusselbitar på bordet och tillsammans diskutera hur olika biter hänger 

samman. 

Det ställs följaktligen höga krav på en kommunikationsprocess. Kenter et al. (2016) påpekar 

mycket riktigt att dialoger om miljöåtgärder är resurskrävande, och att tillfällen för att sätta 

resurser på sådant måste väljas med eftertanke. Samtidigt visar både Kenter et al. och 

föreliggande studie att en dialogprocess kan vara ett kraftfullt verktyg för att både utveckla 

lösningar och få acceptans för åtgärder.  
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