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Vad är nytt med IPBES?

• Omfattningen av arbetet
• Den globala rapportens status, bifallen av 132 nationer
• En kvalificerad tvärvetenskaplig approach, med 

utveckling av  integrerade ansatser och koncept
• Inkludering av andra kunskapssystem (Indigenous and 

local knowledge)



IPBES konceptuella ramverk

IPBES 
2019



Natur



Analysenheter



God livskvalitet



God livskvalitet



Naturnyttor



Pascual et al. 2017

Värderingspluralism



Relationella värden

Relational values 
reflect elements 
of cultural 
identity, social 
cohesion, social 
responsibility 
and moral 
responsibility 
towards nature 

Pascual et al. 2017

Chan et al 2016



Konceptuell evolution från Millennium Ecosystem Assessment till IPBES

Diaz et al 
2018.



Naturnyttor inkluderar olika perspektiv på 
människans relation till resten av naturen

Diaz et al 2018



Naturnyttor i ett generaliserande perspektiv –
övergripande  kategorier

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

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

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



Reglerande 
nyttor
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Överlapp mellan de övergripande kategorierna 

Diaz 
et al 
2018
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Att notera…
• 'Naturnyttor’ innebär en pluralistisk approach som ger en bredare vetenskaplig

legitimitet, är mer inkluderande till olika syn på människans relation till resten
av naturen, och tydliggör ett rättviseperspektiv

• Det generaliserbara och det kontextuella perspektiven är extremer. I 
verkligheten är det en gradient

• Kulturens spelar roll för alla naturnyttor

• Naturnyttor kan vara både positiva och negativa (’natur-onyttor’)

• Naturnyttor är samproducerade av människan och resten av naturen

• Begreppsutvecklingen har gjorts/lyfts fram i en global vetenskaplig 
rapport. Implikationer på nationell och lokal nivå behöver diskuteras





IPBES arbete med kunskap bland urfolk och 
traditionella samhällen







Indikatorer och ’indikator-paket’ - en frågedriven ansats
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Konfidens





Urfolk och 
traditionella 
samhällen ges 
särskild 
uppmärksamhet i 
IPBES



Fem aspekter där ’Naturnyttor’ skiljer sig från ’Ekosystemtjänster’
- Ett inkluderande språk och ramverk
- Inlemmar olika sätt att förstå världen
- Det kontextuella perspektivet
- Relationella värden
- Överlappning och flytande gränder mellan huvudkategorierna i det genraliserbara perspektivet



Kadykalo et al. 2019

Overall, we show that many of these conceptual claims which are familiar within ES are

evolving drastically, come from recent literature, and are not inherent to the ES framing as 

originally conceived in for example, the MA (2005) and TEEB (2010). This suggests that

the NCP framework formalizes some recent conceptual and methodological frontiers in ES 

research, rather than perhaps introducing them. Similarly, the fact that some of the 

concepts in the NCP contribution are gaining momentum in the ES literature could also

explain how and why NCP emerged. 
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