
Fredrik Moberg, Albaeco, fredrik@albaeco.com 

Ekosystemtjänster i pedagogisk 
verksamhet och folkbildning  



Korta fakta om Albaeco: 

•  Fristående organisation, bildad 1998  

•  Grundad av forskare och en grupp människor 
från reklam och mediabranscherna 

•  Samarbetar med ett omfattande nätverk  
av internationella forskare 

•  Kommunicerar forskning om miljö och hållbar 
utveckling till myndigheter, näringsliv, media, 
skolor och allmänheten 



Nära samarbete med  
Sveriges största center 
för tvärvetenskaplig 
miljöforskning 



Carl Folke, forskningschef 
Stockholm Resilience Centre 





”I have a dream”! 
 

…inte ”I have a nightmare” 



Hitta nya sätt att 
kommunicera forskning 
om hållbar utveckling… 
 



….med fokus på naturens 
betydelse för samhälle och 
ekonomi 
 
- Ekosystemtjänster  
- Resiliens 



2013 1998 



Utredning om ekosystemtjänster 2013 
 



Nr 6/2006 



Ett �nytt� sätt att se på världen… 

tjänster 





Mer om Albaecos arbete… 



Strategiskt kommunikationsarbete för att 
nå ut med de senaste rönen från den 
tvärvetenskapliga forskningen om 
samspelet mellan mänsklig välfärd och 
livskraftiga ekosystem.  

Vad gör Albaeco? 



 

•  Syftet är att skapa en bred förståelse för 
ekosystemens dynamik och 
grundläggande betydelse för samhället 

•  För att ge myndigheter, företag, 
organisationer och individer bättre 
förutsättningar att hållbart nyttja och 
förvalta jordens ekosystem och 
naturresurser 

 

Varför Albaeco? 





”Vi vill inte nå ut, 
vi vill nå fram!” 

 

Bob Hund 







Använd positiva berättelser 
som berör folks vardag 

 
[socio-ekonomiska fördelar med miljöåtgärder] 



Hälsa 

Pengar 

Säkerhet 

Försörjning 

Mat 



�Vårt gröna guld� 
 

Rapport ihop med 
Naturskyddsföreningen 

inför FN-toppmötet om 
biologisk mångfald i 

Nagoya, 2010.  
 

Lyfter fram den biologiska 
mångfaldens betydelse för 
att klara klimatkrisen och 

säkra mänsklig välfärd.  

 

www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/vart-grona-guld.pdf 
 



Förstå din målgrupp! 
 

[ gör research för att förstå vad som motiverar och 
engagerar dem… längtan efter trygghet, säkerhet, status, 

sammanhang, mening… ] 





Förutsätt 
inte att 
mottagaren 
är som du 
själv! 





Några fler exempel på 
Albaecos och SRC:s 
kommunikationsarbete 



Bok om ekosystemtjänster 



Stockholm 

Örebro 

Göteborg 

Linköping  

Landskrona  

Malmö 

Stockholm 

Falkenberg 

Köpenhamn 

Washington DC 

Shanghai? 



Hur många insekter behövs det för att göra en hamburgare? 



Hur får man in 200 liter vatten i en flaska öl?  



Manna i House of Sweden 2009! 



Manna – en medveten kokbok 

Samarbete med Carola Magnusson 



1994 

2004 

2006 

2012 











”Agriculture+world/wide+must+
change+its+course+to+promote+
the+interna6onal+targets+on+
eradica6ng+poverty,+
decreasing+hunger,+and+
sustainable+development+in+
general”+
+
“Future+agriculture+
must+be+based+more+on+
ecosystem+services+than+on+
fossil+fuels”+
+
+
Lundberg+and+Moberg,+2008+
+









HELBILD 

”Låt naturen göra jobbet” 



Företagen vill ha verktyg 

Allt fler företag gör ekosystemtjänster 
till en strategisk fråga på VD-nivå. 

 

Första hjälpen finns här: 
www.pitchfornature.com 

 

 

  

 



På gång: Vägledning för att integrera 
ekosystemtjänster i centrala myndigheter 

Avgränsning 

Bedömning 

Åtgärd 



Lär av PR-byråerna… 

•  Bra exempel på 
hur man kan 
jobba långsiktigt 
med media 

•  Inspirationskälla 
och checklista 

www.westander.se/prhandboken 
 







SWEDESD, 2012 



5 stalltips för kommunikation 
 av ekosystemtjänster 

1.  ”I have a dream” inte ”I have a 
nightmare” 

2.  Förutsätt inte att alla är som du 

3.  Berör gärna folks vardag (hälsa, välfärd) 

4.  Narrowcasting också viktigt 

5.  Låna av PR-byråerna (men inte för ofta, 
glöm inte kulturen och långsamma 
attitydförändringar) 





Tack! 
fredrik@albaeco.com 

Twitter: @FredrikMoberg 

 


