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Sammanfattning 
Situationer och beteenden kan skapa konflikter mellan människor och/eller 
organisationer utifrån ett resursbehov eller en motsättning. Att använda aktivism i en 
konflikt kan grundas i värdegrunden och styrs utifrån personens åsikter och normer. 
Den förändrade skogspolitiken sedan sjuttiotalets produktionsinriktning har resulterat 
i ett större intresse för att skydda skogar, både från myndighetshåll och från 
intresseorganisationer. Den höga andelen privatägda skogar samt det ökade intresset 
har skapat flera stora konflikter i Sverige under de senaste tio åren, där markägaren 
hamnat mellan intresseorganisationer och myndigheter. 
 
Studien syftar till att förklara och skapa en förståelse för hur olika parter resonerar i 
skogliga konflikter med aktivsminslag, utifrån konfliktens innehåll, drivkrafter och 
upplevelser. Datainsamling gjordes genom 8 djupintervjuer. Respondenterna 
tillhörde en statlig myndighet, tre skogsföretag/ skogsägarföreningar, två enskilda 
skogsägare samt två intresseorganisationer för naturvård. Tematisk innehållsanalys 
genomfördes på det insamlade materialet.  
 
Det fanns skillnader i värdegrunden där myndigheter och markägare inte värderade 
de ekologiska värdena som viktiga i samma utsträckning som 
skogsbolag/skogsägarföreningar och intresseorganisationer, vilket i sin tur skapar 
risk för konflikter. Om aktivismen i framtiden ansåg fyra respondenter att den 
kommer att öka, medan tre ansåg att den kommer att minska och en att den kommer 
vara som idag. I sju av åtta fall var det en intresseorganisation som initierade 
konflikten. Myndigheter, skogsbolag/skogsägarföreningar och markägare ansåg 
samtliga att den information som mottagits från intresseorganisationerna var ett bra 
underlag.  
 
En drivkraft som identifierades var behovet att ta på sig ansvar vilket har sitt 
ursprung i värdegrunden. Agerandet i konflikterna definierades utifrån 
intresseorganisationernas sida som ett ansvar, medan de parter som fått uppleva 
aktivismen definierar agerandet som ett högt tryck. De upplevelser av aktivism som 
framkommit beskrevs av markägarna som en oförutsägbarhet och av 
intresseorganisationerna som en maktlöshet på grund av sin avvikande åsikt. 
Myndigheter och skogsbolag/skogsägarföreningar beskrev aktivismen som 
ovilja/okunnighet. De negativa och positiva aspekterna av aktivism vägde i princip 
lika för samtliga respondenter.  
 
Myndigheter, intresseorganisationer och skogsbolag/skogsägarföreningar påtalade 
alla ett behov av systemförändring då den politiska kortsiktigheten och trögheten i 
systemet framhölls som ett problem. Från alla sidor önskades en samverkan, där en 
saklig dialog måste ligga till grund. Man kan fråga sig hur viktiga 
intresseorganisationerna egentligen är för utvecklingen av skogsbruket när materialet 
som tas fram av dem anses bra? Och är det skogsägarna som ska komma i kläm när 
politiken är kortsiktig? Skogsbolag/skogsägarföreningar och myndigheter påtalade 
sitt ansvar ut mot medborgarna samt att det fanns informationsbrister. Genom att 
förbättra dialogen och informationen finns en möjlighet att finna vägar fram till 
varandra. Detta för att få en bättre samlad syn på hur de olika parterna resonerar och 
hur allas värdegrund ser ut. Utifrån detta kan förhoppningsvis konflikterna bli färre i 
de svenska skogarna.   
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Abstract 
Situations and behaviors can create conflicts between people and/or organizations 
based on a need of resources or a conflict of interest. Using activism in a conflict can 
be value based and is driven by a person's opinions and norms. The changed forest 
policy since the seventies has resulted in a greater interest in protecting forests, both 
from the authorities and from interest groups. The high proportion of privately-
owned forests and the increased interest have created several major conflicts over the 
past ten years in Sweden, where the land owner has ended up between interest groups 
and authorities. 
 
The study aims to explain and create an understanding of how different sides reason 
in forest conflicts with activism, based on content, driving forces and experiences. 
Data-collection was done through 8 deep interviews. Respondents belonged to a 
government agency, three forest companies / forest owner associations, two 
individual forest owners and two nature conservation organizations. Thematic 
content analysis was performed on the collected material. 
 
There were differences in the value base where authorities and landowners did not 
value the ecological values as important to the same extent as forest companies/forest 
owner associations and interest groups, which in turn creates a risk of conflicts. 
About future activism, four respondents considered that it would increase, while 
three felt that it would decrease and one that it will be like today. In seven out of 
eight cases, it was an interest organization that initiated the conflict. Authorities, 
forestry companies / forest owner associations and landowners all considered that the 
information received from the interest groups was a good basis.  
 
A driving force that was identified was the need to assume responsibility, which 
originates from the driving force. The action in the conflicts was defined by the 
interest groups as a responsibility, while the parties who had experienced the 
activism defined the action as a high pressure. The experiences of activism that 
emerged were described by the landowners as an unpredictability and the interest 
groups as a vulnerability because of their deviant opinion. Authorities and forestry 
companies/forest owner associations described activism as a reluctance/ignorance. 
The negative and positive aspects of activism weigh in principle equally for all 
respondents. 
 
Authorities, interest groups and forestry companies/forest owner associations all 
mentioned a need for system change, as the political short-term and the inertia of the 
system was emphasized as a problem. From all sides a collaboration was desired, 
where a factual dialogue must be the basis. One can ask how important the interest 
organizations are for the development of forestry when the material produces by 
them is considered good quality? And is it the forest owners who must get run over 
when the policy is short-term? Forestry companies/forest owner associations and 
authorities report their responsibility towards the citizens and that there were 
information deficiencies. By improving the dialogue and the information there is an 
opportunity to find ways to reach each other. This is to get a better overall view of 
how the different sides reason and what everyone's values are. Based on this, 
conflicts can hopefully be fewer in the Swedish forests. 
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1. Introduktion 
En konflikt definieras av Nationalencyklopedin som en sammanstötning, en 
motsättning som kräver en lösning (NE 2019a).  
Konflikters förlopp kan bestå av fyra olika faser där första fasen består av att 
en källa till konflikt finns, den s.k. latenta konflikten. Den andra fasen 
kännetecknas av att de olika parterna inser att deras olika intressen inte 
överensstämmer, men konflikten har ännu inte uppstått. Tredje fasen 
kännetecknas av känslor, där den emotionella kopplingen till konflikten är 
framträdande. I fas fyra är konflikten ett faktum och där missnöje öppet 
presenteras (Önnevik 2010).  
 
Konflikter utgår ifrån personers olika intressen, vilka kan kategoriseras 
utifrån behov, önskningar, mål och ambitioner. Behov är sådant som en 
människa behöver för sin överlevnad, vilket skapar konflikter som är 
intensivare än konflikter baserade på de övriga intressena (Lennéer-Axelson 
och Thylefors 2013). Även situationer och beteenden kan skapa konflikter 
mellan människor och/eller organisationer utifrån ett resursbehov eller en 
motsättning (Rahim 2011).  
 
Konflikter världen över handlar i många fall om resurser så som vatten, 
energi, mineraler och markområden. Trycket på dessa ökar utifrån tanken 
om att i framtiden skapa hållbara ekosystemtjänster, så som frisk luft, 
biodiversitet, mat men även andra nyttor så som virke, energi och drivmedel. 
Denna typ av resurskonflikter kommer troligen öka i framtiden (Eckerberg 
och Sandström 2013) med klimatförändringarna som bidragande orsak.  
 
När konflikter övergår i våld spelar den ekonomiska, sociala och politiska 
situationen stor roll i fråga om att inte se möjligheter till förändring genom 
fredliga metoder (UN 2019). 

Skogliga konflikter kan uppstå på många olika sätt och är enligt Mola-
Yudego och Gritten (2010) lika oundvikliga som de är allmänt 
förekommande. Enligt Sandström och Öhman (2013) kan en skoglig 
konflikt uppstå genom konkurrens om resurser eller vem som får nyttja 
densamma. Det kan vara strukturer som orsakar konflikt, vilket ofta gäller i 
utvecklingsländer, det kan vara institutionella orsaker som baseras på hur 
lagar och regler tolkas och upplevs samt konflikter utifrån ett 
samhällsperspektiv, där olika parter i konflikten kan tycka sig besitta det 
korrekta faktaunderlaget. De personer som har en mer negativ inställning till 
skogsbruket är också de som oftare använder sig av aktivism (McFarlane 
och Boxall 2003). 

 
1.1 Miljörättvisa och äganderätt 

Internationellt ska en hållbar fördelning av resurser eftersträvas utifrån de 
grunder för hållbar utveckling som fastlades i Rio 1992, där de tre delarna 
ekonomiska-, sociala- och ekologiska värden ska ha jämvikt (Andrews och 
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Granath 2012). Ett ytterligare begrepp är miljörättvisa, som kännetecknas av 
att de mest utsatta i samhället inte ska drabbas hårdare av miljökonsekvenser 
än andra (Jain et al 2012). Men hur ska den optimala miljörättvisan fungera, 
där frågan om vad som är viktigast ställs mot varandra; en fattigs möjlighet 
till ett bättre liv eller biologisk mångfald på samma plats (Torpman 2017)?  
 
Kärnan i konflikter runt resurser är även grunden i politisk ekologi, där den 
politik som anses som ändamålsenlig baseras på hur verkligheten 
presenteras och vilka begrepp som är mest framhållna i debatten. Detta ger 
makten över vårt tänkande och i förlängningen politiken (Jönsson och 
Andersson 2017). 
 
I Europakonventionen påtalas att äganderätt ska respekteras och värnas 
(Lagen.nu 2019). I den svenska grundlagen är äganderätten definierad i 
regeringsformen utifrån att ingen ska kunna tvingas avstå sin egendom eller 
att användningen av marken inskränks utan ersättning (Notisum 2019). I 
regeringsformen ingår sedan 1994 även allemansrätten, som ger allmänheten 
tillgång till naturen att vistas i, med kravet om att visa hänsyn och varsamhet 
(Skogsstyrelsen 2018). 
 
Miljörättvisan och äganderätten är tydliga i en av de mer kända konflikterna 
i världen, avskogningen i Amazonas regnskogar. Enligt WWF (2019) 
avverkas till största delen regnskogen för att ge plats åt boskap och plantager 
av bland annat sojabönor, vilket gör att den biologiska mångfalden minskar 
och riskerna med bland annat förorenat vatten ökar. Konflikt uppstår i 
Amazonas där ursprungsbefolkningen fråntas rätten till sin mark, ofta med 
arbetslöshet och även slaveri som följd. Ursprungsbefolkningen med ett 
flertal organisationer på sin sida försöker göra sig hörda gentemot 
regeringen och de illegala organisationerna, som avverkar skog, och det är 
inte ovanligt att både mord och attacker förekommer (Egan 2018).  
 
I Sverige har ett flertal konflikter de senaste tio åren berört äganderätten. 
Två konflikter mellan skogsägare och Skogsstyrelsen i frågan om skyddade 
arter och rätten till att avverka sin skog behandlades i lavskrikemålet och 
tjädermålet (Larsson 2017). En annan känd konflikt är Ore skogsrike där 
konflikten står mellan det statliga bolaget Sveaskog och 
intresseorganisationer för naturvård, gällande ett område med extra 
skyddsvärd skog (Forsell 2018).  

 
 
1.2 Skogspolitiken 

Hållbarhet i skogsbruket i de svenska skogarna kan översättas till en 
eftersträvan av balans mellan produktion, ekologisk mångfald och sociala 
värden (Skogssverige 2019).  
 
Dock har den svenska skogspolitiken genomgått stora förändringar i synen 
på hur skogsbruket ska bedrivas. Från att ha haft virkesproduktion och jakt 
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som den stora nyttan under sjuttiotalet, till att få andra värden av idealistisk 
och symbolisk karaktär (Johansson och Lundqvist 2014). Ett exempel på 
detta kan vara användandet av terapiskogar för att sänka stress, under 
begreppet skogsbad, vilket är ett fenomen som startade i Japan på åttiotalet 
(Liljemalm 2018). I Sverige har forskning pågått under flera år om naturens 
roll vid rehabilitering och så kallad grön rehab (SLU 2019).  
 
Även en starkare romantiserad bild av urskogen har på senare tid 
uppkommit enligt Johansson och Lundqvist (2014). Begreppet urskog 
väcker idag starka känslor gentemot för 20 år sedan, då detta var en 
otillgänglig plats för rekreation, även om den även då ansågs ha ett högt 
värde. Detta är en stor förändring från den svenska politiken under sjuttio- 
och åttiotalen då arbetstillfällen genomsyrade samhällsdebatten och 
virkesbristen ansågs överhängande. Men opinionen svängde och krav 
framlades för att även delar av skogarna måste skyddas (Simonsson et al 
2015).  
 
 

1.3 Skogliga intressenter 
Idag är naturen inte endast en råvara för människan utan också en plats för 
exempelvis rekreation. För att skapa balans mellan de sociala värdena, den 
ekonomiska nyttan och de ekologiska värdena ansvarar skogsbruket med 
utgångspunkt i lagar och certifieringskrav. Men äganderätten gör också att 
skogsägaren får besluta vad som ska ske i dennes skog inom lagens ramar, 
samtidigt som skyldigheten att allmänheten med stöd i allemansrätten, har 
möjlighet att vistas där.  
 
Enskilda ägare utgör till både yta och antal den avgjort största grupperingen 
skogsägare i Sverige, arealsmässigt (48%), följda av privata skogsaktiebolag 
(24%) och statliga skogsaktiebolag (13%) (Skogsstyrelsen 2019).  
 
Skogsstyrelsen är en tillsynsmyndighet utifrån skogsvårdslagen (1979:429) 
som arbetar utifrån de regeringsuppdrag som tas fram för att nå de 
skogspolitiska målen. Skogsvårdslagen likställer principerna för miljö och 
produktion, dvs. god ekonomi i samklang med biologisk mångfald, samt 
hänsyn till allmänheten (Lagen. Nu 2019).  
 
Länsstyrelsen arbetar med formellt skydd av skogar samt med arbete på 
länsnivå för den gröna infrastrukturen och hållbar utveckling (Roos 2019).  
 
Naturvårdsverket samordnar miljöarbetet i Sverige genom de av riksdagen 
beslutade miljömålen, vilka också gäller för Sveriges skogar 
(Naturvårdsverket 2019).  
 
Det finns ett antal ideella organisationer som intresserar sig specifikt för 
skogliga frågor som jakt, rekreation och biologisk mångfald, så som 
Friluftsfrämjandet, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska 
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Jägareförbundet, Ekoturismföreningen, Fältbiologerna, Sveriges 
ornitologiska förening m.fl. Internationellt finns WWF och Greenpeace som 
stora aktörer som även verkar i Sverige. Ytterligare intressenter är 
skoterklubbar, hundspannsföretag, naturupplevelsefirmor m.fl. Därtill finns 
det ett antal skogliga bolag och skogsägarföreningar (Hallman 2018) samt 
kommuner, landsting, stift och allmänheten, som alla kan ses som 
intressenter till skogen som resurs och där alla har olika intressen att bevaka. 

 
 
1.4 Förklaringsmodeller för skogliga konflikter 
 

1.4.1 Sociala sammanhang 
Det sociala sammanhanget har visat sig ha stor betydelse för hur en 
människas värderingar om skog förhåller sig. Detta kan också förklara 
varför konflikter kan uppstå, alla aktörer i skogen har inte samma sociala 
referensram (Harshaw och Tindall 2005). 
 
1.4.2 Natursyn 
Natursynen fungerar som förklaringsmodell i förhållande till hur en person 
förhåller sig till naturen. Natursynen kan vara snäv, där människan är en 
separat varelse vid sidan om naturen och där naturen och dess individer är 
till för människan att bruka. Natursynen kan också vara vid, vilket betyder 
att människan och naturen är likaställda och att allt hänger ihop som en stor 
sammanhållen organism, d.v.s. det ekologiska systemet är grunden till allt. 
Till sist kan natursynen också vara mixad, där människan ibland är en del av 
naturen men ibland står utanför. Natursynen är också en produkt av vår 
kultur och uppfostran (Torpman 2017). 
 
1.4.3 Miljömedborgarskap 
En förklaringsmodell för konflikter kan också vara miljömedborgarskap, där 
definitionen kan lyda enligt nedan:   
“The state, character or behavior of a person viewed as a member of the 
ecosystem with attendant rights and responsibilities, especially the 
responsibility to maintain ecological integrity and the right to exist in a 
healthy environment “ 
(Eionet 2018). 
 
Detta ger en utgångspunkt i att alla människor har möjlighet att känna sig 
delaktiga i naturen och i beslut som gäller densamma. Men det ställer också 
krav på att varje person ska ta sitt ansvar. Århuskonventionen möjliggör att 
alla kan ha synpunkter på en avverkning eller annat ingrepp eller annan 
händelse kopplad till skogen (Regeringskansliet 2004).  
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1.5 Grunder för aktivism 
Aktivism är en militant politisk rörelse som verkar för aktivt ingripande i 
krig eller aktivt motstånd mot t.ex. en ockupationsmakt, enligt definition 
från Nationalencyklopedin (NE 2019b). Med militant avses en person som 
bråkar för att nå sitt mål, kanske till och med tar till vapen (NE 2019c). Det 
är inte ett brott i sig att utföra aktivism, utan andra brottsrubriceringar gäller 
så som olaga hot, hemfridsbrott, skadegörelse eller liknande, för att bli 
lagförd (Berglund 2019). 
 
Aktivismen kan antingen stödja, protestera mot eller försöka skapa debatt 
för politiska förändringar. Aktivismens mål och/eller medel anses ofta stå 
över lagar och regler. Anledningen till att aktivism kan uppstå är beroende 
på fokus och drivkraften i frågan. Är det personen i sig som avgör, är det 
handlingarna hos motparten eller är det konsekvenserna av dessa handlingar 
som är drivkraften (Torpman 2017).  
 
Konfliktens uppseglande beror på om det är fråga om en individ eller ett 
kollektivs uppfattning som diskuteras. Utifrån om det är en individs rätt eller 
om det är kollektivets synpunkter (tex. en intresseorganisation), kan 
hanteringen av konflikten vara olika. Är det en persons egna rättigheter som 
väger tyngst eller är det ekosystemet i stort som ska värnas (Torpman 2017)? 
 
Det som kan påverka en människas benägenhet att agera med aktivism 
grundas i dennes värdegrund. En individs handlingar styrs utifrån åsikter och 
normer och detta är en del av dennes identitet (Sahlberg 2004). Vad som är 
rätt och bra för individen influeras till stor del av som hänt tidigare i livet 
samt hur uppväxten varit (McFarlane och Boxall 2003). Men en förändring 
av en ståndpunkt kan ske plötsligt i och med en upplevd händelse (Eriksson 
2016).  
 
Inom psykologin har det konstaterats att om någon redan gör något är vi mer 
benägna att göra likadant (Torpman 2017). Kan man då mena att om det 
inträffar mer aktivisminslag i skogsbruket så kommer fler tycka att det är en 
möjlig väg att utöva påtryckningar i framtiden? Att som skogsägare hamna 
emellan exempelvis staten å enda sidan och en intresseorganisation å andra 
sidan, kan bli väldigt svårt och utmattande, vem ska man lita på när båda har 
synpunkter på hanteringen av det som är ens äganderätt? 
 
Genom att studera skogliga konflikter med aktivisminslag, drivkrafter och 
dess innehåll, både utifrån intresseorganisationens, statens, bolagens och 
skogsägarens synvinklar, kan en grund läggas för förståelse och i 
förlängningen bättre hantering av liknande konflikter i framtiden.  
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1.6 Syfte och mål 
Syftet med studien var att förklara innehåll, drivkrafter och upplevelser runt 
aktivism i skogliga konflikter. 

 
Frågeställningar 
 Vad handlar konflikten om? 

 Vilka drivkrafter finns inom skogliga konflikter med aktivisminslag? 

 Vad avgör att en person väljer att agera med aktivism? 

 Hur upplevs aktivismen? 

Målet var att skapa en förståelse för skogliga konflikters drivkrafter och 
utifrån upplevelser och innehåll få en ökad förståelse för hur olika sidor av en 
skoglig konflikt resonerar.   

 
1.6.1 Avgränsningar 

Endast konflikter inom Sverige avses.  
Konflikter som behandlas är ej äldre än tio år.  
Respondenten väljer den konflikt som är av intresse. Andra parter i 
konflikten representeras inte.  
I denna studie avses aktivister som på något sätt agerat för ett aktivt 
ingripande i en skoglig konflikt med varierande grad av militant beteende. 
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2. Material och metoder 
 
2.1 Metodik  
 
2.1.1 Metodval 

Att använda intervjuer för datainsamling är vanligt förekommande och kan 
utföras med kvantitativ eller kvalitativ ansats. Denna studie har genomförts 
utifrån ett kvalitativt förhållningssätt, vilket fokuserar på orden i intervjun 
och där strategin är induktiv och tolkande i sin karaktär (Bryman 2011).  
 
Studien genomfördes med djupintervjuer, vilka fokuserar på respondenternas 
tankar och uppfattningar om ämnet (Bryman 2011). Ett alternativ hade varit 
en surveystruktur där likriktning i svarsstrukturen i frågeställningarna och 
frågornas ordning är fasta, vilket ger kvantifierbara svar och där 
generaliserbarheten då blir större (Kvale och Brinkmann 2009). Detta skulle 
dock inte uppnå målsättningen med intervjuerna, som var att lära känna 
respondentens egna perspektiv utifrån problemställningen (Kvale och 
Brinkmann 2009). 
 
Genom att använda en intervjuguide fick djupintervjun en semistrukturerad 
form som är mer styrd än ett vanligt samtal men inte så styrd som en 
surveyundersökning (Kvale och Brinkmann 2009). Detta ger möjligheten att 
fånga upp information som intervjuaren anar finns men som inte 
framkommer utan sonderande extra frågor.  

 
2.1.2 Djupintervjun 

Inför intervjun krävdes en god förberedelse då en stor förståelse för 
teoretiska problem som kan uppkomma under intervjun är nödvändig (Kvale 
och Brinkmann 2009). En djupintervju kräver en större förberedelse än en 
surveyundersökning, som kan ta hjälp av en lång rad kända tekniker för att 
garantera ett bra resultat. Djupintervjuernas fördel är att det skapas 
möjligheter för följdfrågor, medan nackdelen är att det kräver mycket av 
intervjuaren då materialet ofta blir stort (Bryman 2011).  
 
Studien har intervjuat personer från olika organisationer samt från olika 
sidorna av konflikter, för att få så differentierad grupp som möjligt. 
Trovärdigheten i en djupintervju förbättras därmed, vilket ger en inblick i 
frågeställningen från flera håll. Trovärdigheten styrs även av hur 
intervjuaren kategoriserar data och teman där en tolkning är ofrånkomlig, 
men genom att den intervjuade godkänner materialet skapas en större 
trovärdighet (Graneheim och Lundman 2003, Bryman 2011).  
 
Även reliabiliteten i studien stärks vid en differentierad grupp. Detta kan 
vara ett problem inom kvalitativ forskning på grund av risken att 
intervjuaren inte kan förhålla sig tillräckligt objektiv och således skapar ett 
snedvridet material (Kvale och Brinkmann 2009). Validiteten i en 
intervjustudie baseras på hur bra intervjuerna görs, där resultaten bör 
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kontrolleras och ifrågasätts kontinuerligt. Validiteten genomsyrar hela 
processen och fungerar som en kontroll för kvaliteten på arbetet (Kvale och 
Brinkmann 2009). 

 
2.1.3 Intervjuplanering 

Intervjuerna planerades utifrån Kvale och Brinkmann (2009) struktur. Varje 
steg studerades därmed utifrån etiska och moraliska ställningstaganden.  

1. Tematisering av intervjuprojektet – vetenskapligt värde och förbättring av 
den mänskliga situationen. 

2. Planering – samtycke, konfidentialiteten och konsekvenser för de 
intervjuades del. 

3. Intervjun – stress och nervositet som kan påverka den intervjuade. 
4. Utskrift – ska korrespondera med den intervjuades muntliga utsaga. 
5. Analys och verifiering – hur djup analys kan göras och ska den 

intervjuade ha insyn i tolkning eller möjlighet att påverka. Hur kritiska 
frågor kan intervjuaren ställa. 

6. Rapportering – konfidentialiteten och konsekvenser för den grupp de 
intervjuade tillhör. 

2.1.4 Etiska principer 
De etiska principerna kan vara svåra att hantera i de fall det inte går att 
informera om hela projektet innan intervjun, då risken för anpassade svar 
hos respondenten kan ge falska resultat. En studie kan också vilja testa något 
som inte går att förklara förens i efterhand, där man medvetet vilseleder 
personer för att finna svar (Bryman 2011). I denna studie förelåg inte denna 
problematik.  
 
Inför varje intervju informerades deltagarna om bakgrunden för intervjun 
samt hur deras svar skulle kunna komma att användas. Denna form av 
samtycke stärker det etiska förhållningssättet (Kvale och Brinkmann 2009).  
Konfidentialiteten är grundläggande och de intervjuade ska vara trygga i 
förvisningen om att informationen hanteras konfidentiellt, samt att 
personerna inte går att känna igen i materialet. Till sist informerades 
respondenterna om att materialet endast får användas för forskningen, vilket 
också stärker konfidentialiteten (Bryman 2011).   
 

2.1.5 Analys 
Analysmetoden för intervjuerna var tematisk innehållsanalys, vilken används 
för att identifiera, analysera och presentera olika teman i det data som 
framkommer i en intervju. Tematisk innehållsanalys är en vanligt använd 
analysform i matrismodell, byggd på teman och kategorier (Bryman 2011).  
 
Den tematiska analysen utförs oberoende av teoretiskt ramverk vilket både 
kan ge stor flexibilitet och stor datamängd, men har också möjligheten att ta 
fram både likheter och skillnader i ett material (Ramirez 2017). Dock ställer 
den krav på samspelet mellan den intervjuade och intervjuaren (Graneheim 
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och Lundman 2003). Bryman (2011) refererar till Ryan och Bernard (2003) 
som föreslår att analysen ska genomföras med följande parametrar i minnet; 
antal repetitioner, lokala uttryck, metaforer, likheter och skillnader mellan de 
olika intervjuerna, samt saknad av data - vad finns inte i texten.  
 
 

2.2 Intervjuguide 
Intervjuerna leddes utifrån en intervjuguide vilken ger viss struktur i 
samtalet, men där frågornas ordning kan variera mellan intervjuerna (Bryan 
2011).  

Forskningsfrågor ställdes upp utifrån Kvale och Brinkmanns struktur (2009) 
och utifrån dessa skapades intervjufrågorna (Bilaga 1).  
Intervjuguiden var uppdelad i fem olika delar. Första delen hanterade 
bakgrundsfrågor med fasta svarsalternativ, därefter följde följande områden 
med öppna frågor:  

 
 Innehållet i konflikten 

 Drivkrafter 

 Informationsinhämtning 

 Aktivism  

Frågorna försökte skapa ett positivt samtal vilket hjälper respondenterna att 
känna sig bekväma med att dela sina upplevelser och tankar (Kvale och 
Brinkmann 2009). Strävan var att försöka hålla samtalet på en okomplicerad 
nivå utan fackuttryck, men med bibehållen struktur genom samtalet.  

 
2.3 Urval  

Urvalet bestod av personer som varit med om en skoglig konflikt, där 
aktivism förekommit på något sätt. Dock behövde inte parter från olika sidor 
i samma konflikt representeras. Urvalet gjordes utifrån antagandet om att en 
stor organisation mest troligt varit i kontakt med konflikter med inslag av 
aktivism och urvalet försökte också spegla hela Sverige geografiskt.  
 
Studien ville ha fyra kategorier representerade; skogsägare, myndighet, 
skogsföretag/skogsägarförening samt intresseorganisation. En lista sattes 
upp med möjliga organisationer och allteftersom kontakt upprättades kunde 
varje gruppering bockas av. De som först kom med positivt svar om 
deltagande, var dem som var med i studien.  
 
Varje organisation kontaktades per telefon och när detta inte var möjligt 
skedde kontakten via e-post samt telefonmeddelanden. När intervjuarens 
egna kontaktnät användes kontaktades respondenter via e-post och 
Messenger och därefter via telefon när kontakt upprättats. När så önskades 
skickades en kort sammanfattning om studiens bakgrund, syfte och mål via 
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e-post (Bilaga 2). Efter att en möjlig respondent utsetts, bokades datum och 
tid för genomförande under mars 2019.  
Antalet utvalda respondenter blev till slut 8 st.  
 
De 8 respondenterna delades upp i fyra grupperingar, enligt tabell 1.   

Tabell 1. Respondenternas grupptillhörighet 

Myndighet 1 Skogsföretag/skogsägarförening 3 

Enskild skogsägare 2 Intresseorganisation 2 

 
 

2.4 Intervjuförloppet 
Utifrån respondenternas önskemål genomfördes en intervju hemma hos en 
respondent, medan övriga sju gjordes över telefon.  
Intervjutiden var mellan 30–60 minuter. Intervjuerna spelades in på telefon 
genom att använda Call recorder, en applikation för Android. Efter intervjun 
gjordes en kopia till Google drive som back up. Respondenten informerades 
om att samtalen skulle komma att raderas så snart transkriberingen var 
genomförd. Därefter startade intervjun med en genomgång av 
förutsättningarna och hur anonymiteten skulle hanteras, samt möjlighet till 
frågor. Respondenten uppmanades att ha en specifik konflikt i åtanke som 
denne valt själv.  
 
Intervjun genomfördes utifrån intervjuguiden. Under intervjun bekräftade 
intervjuledaren svaren på frågorna genom att göra en kort sammanfattning, 
för att respondenten kunde godkänna materialet.   

  
 
2.5 Bearbetning av data och analys 

Varje intervju nedtecknades inom 24 timmar efter den genomförts och detta 
utfördes av författaren till uppsatsen. Intervjuer under 45 minuter 
transkriberades på en dag medan intervjuer på 45–60 minuter använde två 
dagar för transkriberande. Intervjuerna antecknades ordagrant men 
ovidkommande delar som inte berörde frågeställningarna uteslöts. Materialet 
genomlästes ett flertal gånger. Till stor del uteslöts talspråk i 
transkriberingen.  
 
Intervjuguiden gav olika ingångar till studiens frågeställningar varvid 
följande områden användes som utgångspunkt i analysen:  
 
 Aktivism (samtliga intervjufrågor) 

 Informationsinhämtning (intervjufråga 3) 

 Innehållet i konflikten (intervjufråga 1–3) 

 Drivkrafter (intervjufråga 1) 
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Områdena delades upp i olika teman och kategorier och strukturerades i en 
matrismodell, genom att kopiera in direkta delar från de nedskrivna 
intervjuerna till matrisen. 
 
Varje delsvar renodlades ordagrant, där allt ovidkommande togs bort så som 
pauser, utfyllnadsord och återupprepningar. I nästa steg plockades fraser och 
meningsbärande enheter ut. Dessa enheter kondenserades där enheterna 
bestod av komprimerade citat direkt ur materialet. Därefter gjordes en 
tolkning av den underliggande meningen. Svaren delades upp i kategorier för 
att slutligen samlas under ett tema (figur 1).  

 
 
 
 

 
Figur 1. Analysprocessens olika steg i modell enligt Graneheim och Lundman 
(2004).  
 
Frågor om aktivism analyserades även separat utifrån intervjufråga 6, om 
positiva och negativa upplevelser.   
 
Intervjufrågor som adresserade skogens värden analyserades utifrån 
hållbarhetsbegreppen ekologiskt, socialt och ekonomiskt värde 
(Skogssverige 2019).   
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3. Resultat och analys 
 
3.1 Respondenterna 
 
3.1.1 Beskrivning 

Fördelningen i ålder hos respondenterna var 43–56 år, där fördelningen män 
och kvinnor var två kvinnor och sex män. Respondenterna hade varierande 
boendeförhållanden, flest bodde dock i mindre tätort (figur 2). 

 

Figur 2. Antal respondenter utifrån boendeförhållande.  

 
Sex av respondenterna hade högskoleutbildning varav fem med skoglig 
inriktning. Resterande två hade annan utbildning. Fem av åtta hade skogen 
som sin arbetsplats medan två ägde skog och en hade skogen som 
rekreation.  

Fyra av åtta hade deltagit i fler än fem konflikter och resterande fyra hade 
erfarenhet av 1–3 konflikter.  
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3.2 Konflikterna 
 
3.2.1 Innehåll 

De valda konfliktsituationerna behandlade alla skydd av skog på något sätt.  
I sex av fallen var konflikten sprungen ur ett önskemål att stoppa en 
avverkning, i de andra två var målet att skydda natur.  

I sju av åtta fall var det en intresseorganisation som genom sitt intresse i ett 
speciellt område agerade med aktivism, medan det i ett fall var det en 
myndighet.  

Tre respondenter uppgav att konflikten startade då Skogsstyrelsen lät 
meddela att inget skyddsvärt fanns i det avverkningsplanerade området. I ett 
av dessa fall var det Skogsstyrelsen som skapade konflikten medan de två 
övriga skapades av en intresseorganisation.  

I två av fallen var ingrepp på äganderätten den utlösande faktorn, där en 
intresseorganisation tryckte på för att förhindra avverkning. I båda fallen 
hade markägarens sagt ja till att avvakta med sin avverkning för att närmare 
undersökningar skulle kunna genomföras. 

De sista tre var konflikter som har pågått under längre tid där inget speciellt 
tillfälle kan sägas ha startat konflikten förutom i ett fall, där det rörde sig om 
personangrepp.  

3.2.2 Information 
Under konfliktens förlopp uppgav tre respondenter att information inhämtats 
själv och av tre respondenter att de undanhållits information. Två 
respondenter hade tilldelats riktad information och två hade fått 
myndighetsinformation (figur 3).  

 

 
Figur 3. Informationsinhämtning under händelsen.   
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Sex av åtta uppger att myndighetsinformationen vägde tyngst. Två uppger 
att egna upplevelser och observationer vägde tyngst. En respondent uppger 
att myndighetsinformation och egna upplevelser och observationer hade 
samma tyngd.  

Utifrån samtliga respondenters svar på frågan om hur de värderade 
information som talade mot det de själva stod för, varierade i uttryck, från 
väldigt positiv ”väldigt bra underlag har dom” via ett mer neutralt ”jag 
värderar den” vidare till negativ ”man kan ju inte värdera skitsnack” och 
”undermåligt”. Två av respondenterna uttryckte att informationen mottogs 
och värderades när denna var saklig och konstruktiv. ”Vi lyssnar på sakliga 
argument” och ”en konstruktiv saklig dialog”. I dessa fall kommenterades 
även aktörens samhällsansvar och varumärke som skäl för att ta 
informationen på allvar.  
En respondent använde uttrycket ”göra en seriös bedömning” vilket också 
antyder ett sakligt innehåll.  

Fyra av åtta konflikter var avslutade vid intervjutillfället. I samtliga fall har 
avverkning genomförts. De resterande fyra konflikterna pågår ännu.  
 

3.3 Värderingar och drivkrafter 
Fem av åtta respondenter ansåg att människan är en del av naturen, alltså en 
vid natursyn där människan är en del av ekosystemet. Tre ansåg att 
människan är blandning av en del av naturen och en fristående aktör, alltså 
en blandning av vid och snäv natursyn, där människan ibland kan se sig 
stående utanför det ekologiska samspelt.  
 
Utifrån hållbarhetsbegreppen ekonomiska, ekologiska och sociala värden, 
svarade sex av åtta respondenter att rekreation (socialt) var ett av de största 
skogliga värdena på det personliga planet, där även ägande av skog ingick. 
Därefter balanserade ekonomi och ekologi lika (figur 2).  

Samtliga respondenter uppgav att det ekonomiska värdet är ett av de största 
värdena för samhället. Därefter svarade sex personer att det ekologiska 
också var viktigt och fyra uppgav även de sociala värdena i form av 
rekreation, upplevelser och turism (figur 4).  
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Figur 4. Skogens största värden personligen och för samhället, där 
respondenterna kunde uppge flera svar. 
 

Vid en sammanställning av svaren fördelat på de olika respondenterna 
uppger intresseorganisationerna att ekonomi och ekologi är viktigast, 
men inte socialt. Detta finns som svar hos övriga tre respondentgrupper. 
Myndigheter och markägare har liknande förhållningssätt, där ekonomi 
och det sociala är viktigt, men det ekologiska uppges inte (figur 5).  

 

 

Figur 5. Skogens största värden personligen och för samhället fördelat på 
respondentkategori, där respondenterna kunde uppge flera svar.   
 

 Resultatet visade att det fanns skillnader i värdegrunden där 
intresseorganisationer och skogsföretag/skogsägarföreningar värderar de 
ekologiska värdena som viktigare än skogsägare och myndigheter, vilket i 
sin tur skapar risk för konflikter. 
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Gällande frågan om vad aktivism är för respondenten framkom tre olika 
teman; påverkan på samhället, en stark värdegrund och felaktiga metoder. 
Påverkan på samhället utförs utifrån den starka värdegrunden med inslag av 
idealism. Aktivismen upplevs stå utanför de regler och normer samhället har 
satt upp och beskrivs som felaktiga metoder. Aktivism kan också vara en 
upplevelse om att vara aktiv i en fråga (tabell 2).  

Tabell 2. Vad är aktivism för dig?  

Citat 
 
(a)=aktivist 

Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kategori Tema 

  
    

Aktivism är att man har en värderingsgrund 
där man som man styrs väldigt mycket av, 
för att uppnå en förändring för att nå ett mål 
eller för att förflytta samhället. 

Värdegrund som styr 
för att påverka 
samhället. 

Påverkan på 
samhället.  

Påverkan på 
samhället.  

Aktivism är väl det att påverka nivåer högst 
upp. (a) 

Att påverka nivåer 
högst upp. 

Jag tänker bara att man är aktiv, att man är 
aktiv i någon fråga.  

Att vara aktiv i en 
fråga. 

Aktivism handlar om att man står upp för de 
oskyldiga. (a) 

Stå upp för det rätta. Stark 
värdegrund 
med 
idealism.  

Stark 
värdegrund. 

Dom driver sina frågor så otroligt hårt utan 
att kunna se några andra aspekter i det här 
och då blir det aktivism för mig. 

Ser inga andra aspekter. 

Aktivism är dom agerar utan formella 
rättigheter eller befogenheter. 

Att sakna befogenhet. Felaktiga 
metoder.  

Felaktiga 
metoder.  

Aktivism är ett barnsligt och odemokratiskt 
sätt att hantera olika uppfattningar. 

Barnslig och 
odemokratisk. 

När man hoppar på människor som inte är 
beredda att slå tillbaka. 

Ge sig på de svaga. 

 
 

Vidare ansåg fyra av respondenterna att aktivismen kommer att öka på 
grund av att det saknas en gemensam världsbild och att det är en effektiv 
metod att använda för att skapa förändring, men även att det i nuläget råder 
politisk medvind. Aktivismen fungerar också som en protest och i vissa fall 
ett utslag av rädsla på vad som händer i våra skogar idag.  

Tre av respondenterna ansåg att aktivismen kommer att minska på grund av 
att många aktivister redan har gett upp sin kamp eller att man anser att det 
idag skyddas tillräckligt med skogsområden. En respondent poängterar 
också att intresset för olika frågor går i cykler och att det som idag är mycket 
intressant kan om några år ersättas av något annat. Som exempel togs svensk 
vapenexport, som var högaktuell på sjuttiotalet och som idag inte alls 
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diskuteras på samma intensiva sätt.  
 
I konflikterna belyses de starka rättvisefrågorna där aktivisten har en stark 
värdegrund och en idealism. Det finns en övertygelse om att utan aktivismen 
kommer inga förbättringar ske. En respondents reflektion är att drivkraften 
starkt egenintresse skapar en brist på helhetssyn. ”Så är vi ju alla, att vi går 
in för en sak och så har vi svårt för att se helheten” (tabell 3).  
 
Aktivismen uppstår utifrån en önskan om systemförändring där 
uppfattningen är att systemet inte fungerar. Aktivismen kan också drivas av 
att det inte finns något mer lagligt sätt att ta till för att skydda natur. 
Aktivisten anser sig nödgad att ta på sig ansvaret för att något ska ske. ”Jag 
vill helst inte, men om ingen annan gör det, så får jag göra det” (tabell 3).  
 

Tabell 3. Drivkrafter aktivism 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kondenserad meningsbärande enhet 
(a) = aktivist 

Kategorier Tema 

Rättvisepatos (a).  
Idealism. 
Rättvisefråga (a).  
Väldigt starka intressen. 
Egenintresse. 
Dom brinner för detta. 
Starkt egenintresse. 

Rättvisa. 
 
Starkt 
egenintresse. 
 
Idealism. 
 

Stark värdegrund 

Det ordinära systemet inte fungerar eller går för 
långsamt. 
Det fanns inte någon laglig grund för att stoppa 
avverkningen på annat sätt. 
Kan vi inte prata om dom här grejerna istället?  
Inget annat fungerar och då måste någon säga ifrån 
(a).  
Någon måste vara där ute och visa att det här inte 
fungerar (a).  
Om man har ett system som inte fungerar så måste 
man ändra på det (a).  
Jag vill helst inte, men om ingen annan gör det, så 
får jag göra det (a). 

Systemet fungerar 
inte. 
 
Ingen laglig 
grund. 
 
Någon måste. 
 
 

Systemförändring 
Ta på sig ansvaret 
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3.4 Agerande 
De strategier som används för att försöka uppnå den systemförändring som 
anses nödvändig, ger genomgående ett högt tryck. Aktivisten driver på för 
förändring genom kampanjer, aktioner och en samverkan mellan olika 
intresseorganisationer. Detta görs ibland genom att agera utan formella 
rättigheter och genom direkta utspel mot markägare (tabell 4).  
 

Tabell 4. Strategier för aktivism 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myndighet/skogsföretag/skogsägarförening påtalar sitt samhällsansvar, att 
det är medborgarna som står i fokus. Samverkan och saklig dialog är viktigt 
men att kortsiktigheten i politiken skapar problem med att prestera ett bra 
arbetsresultat. Man är också självkritisk i sitt informationsansvar ” Lyckas vi 
inte förklara vad vi gör, har vi misslyckats” (tabell 5).  

 
Tabell 5 Förhållningssätt till aktivismen inom 
myndighet/skogsföretag/skogsägarförening 

 
  

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kategori Tema 

Driva hårt. 
Ligger på. 
Kampanj 
Samlad aktion. 
Påtryckningar. 
Driva på. 
Påverka högst upp. 
Hoppar på människor. 

Driva på hårt. 
 
Gå samman i aktion. 
 

Högt tryck 

Kondenserad meningsbärande enhet 
(a) = aktivist 

Kategori Tema 

Vi bedömer fler parametrar än rödlistade arter.  
Saklig dialog  
Motparten (aktivisterna) skapar politiskt tryck  
Dom (aktivisterna) skapar bra material.  
Tittar på andra alternativ, deras (aktivisternas) experter 
har ju oftast rätt 
Öppet perspektiv  
Sätter sig in i argumenten  
Politikens kortsiktighet ställer till problem för 
verksamheten. Lyckas vi inte förklara vad vi gör har vi 
misslyckats.  
Hur saker hanteras påverkar om det blir konflikt.  
Vi har ett samhällsansvar  
Vi ska ju samverka med samhället  
Det är för medborgarna vi jobbar  
och vi har ett varumärke att skydda.  

Försöker skapa dialog. 
 
Saklig dialog välkomnas. 
 
Tar till sig materialet. 
 
Samhällsansvar med 
medborgaren i fokus. 
 
 
 

Ansvar 
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3.5 Upplevelser 
Aktivisterna upplever en maktlöshet och att de försöker tystas på grund av 
sin avvikande åsikt samt en upplevelse av att inte få förståelse för sitt arbete. 
Men också att ”man kan inte värdera skitsnack” vilket avser motargumenten 
som aktivisten får tilldelat sig. Detta visar i sin tur på upplevelsen från 
organisationer, att aktivisterna har en bristande helhetssyn. En aktivist ger 
även uttryck för självrannsakan ” Vi har nog inte lyckats driva frågorna 
särskilt bra” (tabell 6).  

 
För organisationer är upplevelserna runt aktivismen en fråga om okunnighet 
och en ovilja att förstå sammanhanget och att ha en helhetssyn samt en brist 
på förståelse. Man anser också att odemokratiska metoder används. ”Ska 
man förändra världen ska man veta, då kan man göra det på ett mer schyst 
sätt” (tabell 6). 

 
Markägarna har en mer känslomässig upplevelse av aktivismen, som 
uppfattas som oförutsägbar där händelserna kommer plötsligt och trots 
välvilja att hörsamma olika synpunkter drabbas markägaren både 
ekonomiskt och känslomässigt. ” Det är markägaren som får ta smällen”. 
Den negativa känsloupplevelsen adresserar det sätt som 
intresseorganisationerna hanterar markägarna på som beskrivs som 
respektlöst eller ansvarslöst (tabell 6).  
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Tabell 6. Upplevelser av aktivism 
 

Vem Kondenserad meningsbärande enhet Kategori Tema 

Aktivistens 
synvinkel 

Saker görs för att tysta människor. 
Journalist får ej följa med. 
Vi kommunicerar. 
Man kan inte värdera skitsnack. 
Maktlöshet. 
Vi har nog inte lyckats driva frågorna 
särskilt bra.  
Falska belägg skadar sakfrågan. 
Kunde ha löst detta om man varit lite 
intresserad.  
Så är vi ju alla, att vi går in för en sak 
och så har vi svårt för att se helheten. 

Maktlöshet. 
 
Utsatthet. 
 
Negativ attityd.  
 
Inte drivit 
frågorna så bra. 
 
Lite svårt att se 
helheten. 

Maktlöshet 
Ingen förståelse 
Självrannsakan 

Organisation
ers synvinkel 

Okunnighet 
Ovilja. 
Brist på helhetssyn. 
Odemokratiskt. 
Rör upp mycket känslor. 
Lägger sakfrågan på altaret. 
Ovilja att förstå. 
Ingen förståelse. 
Ska man förändra världen ska man 
veta, då kan man göra det på ett mer 
schyst sätt. 

Ovilja. 
 
Okunnighet.  
 
Brist på 
helhetssyn. 
 
Odemokratiskt. 

Ovilja  
Okunnighet 

Skogsägarens 
synvinkel 

Markägaren kommer i kläm.  
Mycket känslor och ekonomiska 
konsekvenser.  
Har inte tid. 
Hur kan man gå på markägaren utan 
ansvar. 
Myndighetsmissbruk. 
Det är markägaren som får ta smällen. 
Välvilja att hörsamma synpunkter.  
Blixt från klar himmel. 
Jag blev jättearg. 
Jag blir skogstokig när dom behandlar 
enskilda företagare på det här sättet, 
deras arbetssätt. 
Det är ju ändå jag som äger skogen. 

Markägaren i 
kläm. 
 
Försöker 
tillmötesgå. 
 
Känslosamt. 
 
Konsekvenser. 
 
Plötslighet. 
 
Respektlöshet. 
 

Oförutsägbarhet 
Negativ 
känsloupplevelse 
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På frågan hur respondenterna upplevde aktivismen utifrån positiva och 
negativa aspekter, fanns ett relativt jämt förhållande mellan det positiva och 
negativa. Aktivismen bidrar till en förändring i samhället och de underlag 
som tas fram är bra. Dock tar aktivismen mycket energi och arbetstid och 
risken finns att sakfrågan skadas (tabell 7).  

  
Tabell 7. Positiva och negativa upplevelser av aktivism. 
 

Positivt Negativt 

Aktivismen bidrar till en kraft för 
förändring. 

Det är tröttsamt. 

Underlagen som delges är bra. Det tar mycket energi. 

Positiv konsekvens av något som 
betraktas som negativt är att det 
skapar en gemenskap skogsägare 
emellan mot aktivismen. 

Politiska aspekten av kortsiktighet, det 
blir aldrig en långsiktighet vilket gör 
att verksamheten inte blir bra. 

Nödvändigt för utvecklingen av 
naturvården i Sverige. 

Det skapar ett systemfel inom 
miljörörelsen, ” vi har nog inte lyckats 
driva frågorna tillräckligt bra”. 

Positivt i en internationell mening, 
när man exempelvis ”kämpar för 
yttrandefrihet eller rösträtt”. 

 

Anges att det skapar mycket arbete. 

 Kan skada sakfrågan. 

 Rör upp mycket känslor. 
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4. Diskussion och slutsatser  
 
4.1 Metoddiskussion 

För att en kvalitativ studie ska kunna få en hög trovärdighet krävs ett 
underlag som tar hänsyn till så många aspekter inom området som möjligt, 
vilket denna studie har strävat efter.  
  
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska en diversifierad respondentgrupp 
användas för att öka reliabiliteten i studien. Genom att fördela 
respondenterna över fyra olika grupper; skogsägare, myndigheter, 
skogsföretag/skogsägarföreningar och intresseorganisationer, har en bredd i 
materialet uppnåtts och en diversifierad grupp skapats.  
 
En svårighet med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren ska hålla sig 
tillräckligt objektiv och inte kompromettera validiteten i studien genom att 
snedvrida materialet eller påverka respondenten. Genom att under intervjun 
återupprepa delar av de svar som respondenterna gett, kunde ett bekräftande 
av budskapet uppnås och därmed stärkes validiteten.  
 
Flera av frågorna upprörde respondenterna, men genom att hålla intervjuerna 
via telefon (7 av 8 st.) upplevdes detta som ett skydd för respondenterna, så 
att de inte skulle känna sig för utlämnade. Att hela tiden reflektera över de 
moraliska och etiska ställningstagandena i studien krävde mycket eftertanke 
och var något som hela tiden fanns närvarande i tanken enligt Kvale och 
Brinkmanns (2009) struktur.   
 
Metodvalet passade studien då respondenterna kunde prata fritt om sina 
upplevelser och där möjlighet till följdfrågor fanns. Intervjuguidens 
frågeställningar gicks igenom i den ordning som samtalet krävde med en 
sista kontroll att allt var med innan intervjun avslutades. Detta skapade en 
bra dynamik och ett avslappnat samtal, men det skapade också ett stort 
material där svar på frågor spontant kunde komma under ”fel” fråga. Detta i 
sin tur kunde skapa problem vid analysen.  
 
Frågeställningarna 1–3 (innehållet i konflikten) var för lika ställda och det 
skapade en tolkningsmöjlighet hos respondenten om vad som efterfrågades. 
Således lades dessa tre frågor samman under analysen, då de i sak 
behandlade samma fråga.  
 
Åtta respondenter var precis vad som rymdes inom tidsramarna för den här 
studien, fler hade skapat brist på tid. Dock saknas en myndighet i underlaget 
och det hade varit intressant att ha med för bättre balans. Det intressanta 
ämnet skapar en önskan om att få genomföra många fler intervjuer, vilket 
kan vara ett förslag för vidare studier. Möjligen genom att studera endast en 
eller två av de olika grupperna, förslagsvis enskilda markägare och 
intresseorganisationer.   
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4.2 Resultatdiskussion 

Studien togs emot med stort intresse där samtliga ansåg att konflikter i 
skogsbruket är något vi behöver arbeta mer med. Målet med studien var att 
skapa förståelse för hur båda sidor i en skoglig konflikt med aktivisminslag 
resonerar, och detta kan denna studie börja att svara på, precis som 
respondentens uppmaning: ”Kan vi inte prata om de här grejerna istället?” 
 
I de intervjuer som genomförts finns både gemensamma nämnare mellan de 
olika grupperingarna men också motsatta åsikter om grundläggande fakta 
vilket av Sandström och Öhman (2013) diskuteras som en grund för utifrån 
samhället uppkomna konflikter. Natursynen besvarades med att människan 
är en del av naturen för fem av respondenterna, medan tre ansåg människan 
vara delvis fristående (Torpman 2017) vilket lägger en motvikt till risken för 
konflikter och som en möjlighet att kunna nå fram till varandra i sakfrågor.  
 
Dock finns också en förklaring utifrån Harshaw och Tindall (2005) som 
menar att alla aktörer i skogen inte har samma referensram vilket ökar risken 
för konflikt, vilket också poängteras i intervjuerna ”om…. vi kunde enas om 
samma världsbild som vi försöker att påverka”, ” aktivism är att man har en 
värdegrund som man styrs väldigt mycket av”. Denna värdegrund kommer 
utifrån en persons normer och värderingar (Sahlberg 2004), vilka inte så lätt 
förändras. Värdegrunden är även en av de drivkrafter som framkommit i 
studien.  
 
Intresseorganisationerna upplever en maktlöshet och att det finns en brist för 
förståelse för deras synpunkter samtidigt som det från 
skogsbolag/skogsägarföreningar och myndigheter finns en uppfattning om 
att intresseorganisationerna är ovilliga att lyssna och okunniga, vilket 
naturligtvis ställer till möjligheterna att närma sig varandra.  
 
En annan drivkraft som framkommit tillsammans med värdegrunden är en 
önskan om systemförändring. Den politiska kortsiktigheten och trögheten i 
systemet framhålls av respondenterna och också rädslan för att något helt fel 
kan bli regel ”Ja det är extremt låsta positioner och risken är jättestor att 
några ganska okunniga politiker tycker nu måste vi göra något och vad ska 
vi göra och gör något dumt politiskt beslut”. Detta synsätt styrks i den 
politiska ekologin, där vad som framhålls mest i debatten är det som 
påverkar vårt sätt att tänka och i förlängningen politiken (Jönsson och 
Andersson 2017). Om aktivismen i framtiden kommer öka eller minska 
hänger mycket på politiken och vad som nu framhålls i debatten (Jönsson 
och Andersson 2017) och huruvida man tycker att aktivismen fortfarande är 
effektiv nog för att uppnå förändring.  
 
Alla var överens om att konflikter tar tid och är slitsamma för alla parter. Att 
vara utsatt för aktivism beskrivs som att vara under ett hårt tryck. 
Intresseväckande dock är också att aktörer som är mottagare av 
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intresseorganisationernas material är väldigt positiva till detta, både kvalitén 
och att materialet delas ”Aktivismen bidrar till en kraft för förändring”. Kan 
man då påstå, att utan aktivismen så skulle vi få ett sämre skogsbruk? Med 
tanke på att ” …deras experter har ju oftast rätt”? Värderingen av 
intresseorganisationernas material görs på samma sätt som myndigheternas 
information vilket betyder att trovärdigheten i materialet är hög. Är det då 
sättet som intresseorganisationerna arbetar på som egentligen skapar 
konflikten och inte underlaget i sig?  
 
Sex av åtta respondenter nämnde skogsägarna på något vis under intervjun, 
och alltid som dem som kom i kläm. Detta gjordes inte av 
intresseorganisationerna. För skogsägaren är oförutsägbarheten, de plötsliga 
besluten, att plötsligt bli utsedd som en av intresse för 
intresseorganisationer, ett stort problem. Trots den lagstadgade äganderätten 
kan inte skogsägare bestämma i sin egen skog, då allmänheten kan komma 
med sina synpunkter på de val skogsägaren tagit (Regeringskansliet 2004). 
Detta leder till att skogsägaren hamnar mellan olika intressenter som har en 
konflikt ovan huvudet på densamma. I denna situation är skogsägaren 
maktlös, oavsett hur denne arbetar med sin skog. Är det måhända 
skogsägaren som offras för att både utföra och förändra bolag och 
myndigheters förfaringssätt i skydd av skog? Hur kan detta rättfärdigas 
utifrån Europakonventionen och Sveriges grundlag som så tydligt värnar 
äganderätten? 
 
Vi har ett reaktivt samhälle idag där det inte så mycket reflekteras, utan mest 
reageras på orättvisor i världen. I sociala medier förfasas gemene man över 
informationen om avverkningar i regnskogen (WWF 2019) eller på 
hemmaplan och samtidigt står skogssektorn relativt tyst i debatten. 
Reflektionen ”Lyckas vi inte förklara vad vi gör har vi misslyckats” kanske 
säger en del om att det finns ett stort informationsbehov. Det är skogssektorn 
som ska ta sitt ”samhällsansvar” och ”arbeta för medborgarna” men även 
värna sitt ”varumärke”, det är inte intresseorganisationernas ansvar, men det 
är deras ansvar att vara med i dialogen.  
 
Vidare studier runt markägarnas utsatta situation vore intressant, för att se 
vilka konsekvenser skydd av skog får för upplevelsen av att äga skog. Hur 
långt är en skogsägare villig att gå för att slippa oförutsägbarheten och att 
riskera att marken blir skyddad?  
 
Vidare finns ytterligare två olika delar i den här studien som visar 
möjligheter till vidare studier.  
Dels studier av värdegrunden hos de olika parterna, på ett djupare plan, om 
hur kommer det sig att varje person har dessa åsikter om skyddsvärd skog 
och hur besluten underbyggs utifrån forskningen runt skydd av skog. Genom 
att göra detta kan gemensamma plattformar skapas så parterna kan komma 
att nå varandra och minska polariseringen.  
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Den andra intressanta möjliga studien är den polariserade debatten där 
politiker och media är centrala parter. På vilka grunder fattas beslut och hur 
ser den mediala rapporteringen ut. Detta skulle kunna ge ytterligare verktyg 
till hur information hanteras och delas i beslutsprocessen.  
 

 
4.3 Slutsatser 

Konflikter kommer alltid att finnas, även inom skogsbruket. För att minska 
dessa behöver både en förståelse för intresseorganisationerna förbättras i 
skogsbruket för att minska deras känsla av utsatthet och oförståelse men 
också en vilja hos intresseorganisationerna att sätta sig in i skogsbrukets 
metoder och resonemang.  
 
Respondenterna framhåller en önskan om samverkan från samtliga håll  
”Kan vi inte bara prata om de här sakerna istället?” sammanfattar det hela 
bra. Här finns möjligheter, att genom information och dialog skapa en större 
förståelse och gemensam syn på vad som faktiskt pågår i våra skogar idag. 
Ansvaret för att detta ligger på alla inblandade organisationer, att vilja 
samverka och lyssna för att komma ifrån den polariserade debatten.  
 
Kan man närma sig varandra kommer en samverkan stärka skogsbruket, då 
intresseorganisationerna idag bidrar med mycket tid och insamlad 
information som skogsbruket har nytta av, men inte har möjlighet att 
inhämta. Intresseorganisationerna i sin tur måste antingen sänka sin 
ambitionsnivå eller få fler personer att arbeta ideellt så att det alltid kommer 
personer på möten där dialog önskas, som idag inte blir av på grund av 
tidsbrist.  
 
Samtliga tycker dessa konflikter är tröttsamma och genom saklig dialog går 
det att nå långt, om inte hela vägen fram till ett mindre konfliktfyllt 
omhändertagande av de svenska skogarna. Frågan är hur skogsägarna inte 
ska hamna emellan de olika organisationernas viljor.   
 
Slutligen, för att nå upp till respondenten nedans önskan om framtiden, så 
krävs det en förändring både inom intresseorganisationerna som inom 
skogssektorn generellt, så som samtliga sidor i konflikterna påtalat, att ingen 
tjänar på felaktiga politiska beslut.  
 
”Men om jag får avsluta med en önskan och en utopi så tror jag att dom och 
vi och speciellt mångfalden skulle tjäna mycket mycket mycket mer om vi 
jobbade ihop och utgick ifrån en, i alla fall, om vi kunde enas om samma 
världsbild, som vi försöker att påverka. Det tror jag hade varit ännu mer 
effektivt”.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bilaga 2: Personligt brev 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide 
(Guiden är densamma för aktivist och icke-aktivist) 
Information om syftet med studien. 
 
Information om anonymitet och hur uppgifterna kommer att användas. 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Ålder  
2. Kön  
a. Kvinna 
b. Man 
c. Annat 
3. Utbildningsnivå  
a. Grundskola 
b. Gymnasium - inriktning 
c. Högskola eller motsvarande - inriktning 
d. Annat 
4. Boendeförhållanden 
a. Storstadsområde över 200 000 inv. (Stockholm, Göteborg, Malmö) 
b. Större stad 50–200 000 inv. (Uppsala, Växjö, Norrköping) 
c. Mindre stad 5–50 000 inv. (Ronneby, Hässleholm, Vetlanda) 
d. Tätort mindre än 5000 inv. (Vittsjö, Hovmantorp) 
e. Landsbygd (Mellan städer och tätorter 
5. Min primära koppling till skogen 
a. Jag arbetar med skog 
b. Jag äger skog 
c. Jag har skogen som rekreation 
d. Jag intresserar mig för naturen 
6. Antal skogliga konflikter som du varit delaktig i, på något sätt 
a. 1–3 
b. 3–5 
c. 5 eller fler 
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Tema innehållet i konflikten 
1. Vad var det för typ av händelse? 
2. Hur fick du veta att händelsen uppstått? 
3. Berätta om händelsen, hur uppstod den? 
4. När upplevde du att det blev en konflikt? 
5. Hur avslutades konflikten? 

 
Tema drivkrafter 

1. Vilka är de viktigaste drivkrafterna/fokuset i den här konflikten för dig? 
2. Hur ser du på förhållandet mellan människan och naturen:  
a. är vi människor en del av naturen 
b. står vi vid sidan av och kan bruka naturen efter vårt tyckande 
c. eller en blandning av dessa två? 
3. Vilka är skogens största värden för dig personligen? 
4. Vilka är, enligt dig, skogens största värden för samhället? 

 
Tema informationsinhämtning 

1. På vilket sätt fick du löpande information om händelsen?  
2. Vilken informationskanal och informationsinnehåll vägde tyngst för dig i 

dina beslut?   
3. Hur värderade du information som talade mot det du stod för? 

 
Tema aktivism 

1. Vad är aktivism för dig? 
2. Vad fick dig /får en person att ta steget i en skoglig konflikt, att agera med 

aktivism? 
3. Hur fattade du dina beslut/gjorde du dina val? Vad hade du för underlag till 

detta? 
4. Varför anser du att det var nödvändigt att agera med aktivism / tror du det 

ansågs nödvändigt att agera med aktivism? 
5. Hur mottogs aktivismen av motparten / hanterades aktivismen? 
6. Hur upplevde du din aktivistaktion / aktivismen? 
7. Tror du att aktivismen kommer öka i skogsbruket i framtiden och om i så 

fall varför?  
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BILAGA 2  
Brev till kontaktpersoner. Justerades något efter varje samtal.  
 
Hej! 
Tack för att ni vill undersöka möjligheten till att någon/några i er personal 
vill ställa upp för en intervju till mitt magisterarbete i skog och träteknik vid 
Linnéuniversitetet.  
 
Syftet med detta projekt är att skapa en ökad förståelse för skogliga 
konflikter och aktivism i Sverige. Genom att studera drivkrafter, 
händelseutveckling och upplevelser runt olika konflikter vill jag skapa 
underlag till en bättre hantering av konflikter i framtiden. 
 
Intervjutiden är cirka en timme per person, där vi för ett samtal via telefon 
där deltagaren kan, om så önskas, vara helt anonym. Det finns också 
möjlighet att mötas för en intervju i södra Sverige.  
 
Alla intervjuer behandlas konfidentiellt och ingen information kommer 
kunna härledas till en person. Anonyma citat kan komma att presenteras. 
Materialet från intervjuerna kommer endast användas för utbildning och 
forskning inom ämnet.  
 
Jag kommer att kontakta intresserad person via telefon eller om personen 
hellre vill ta kontakt med mig av anonymitetsskäl, går detta givetvis också 
bra. Vid samtalet bokar vi in en dag och tid för intervjun samt vilken 
intervjuform (telefon, besök) som önskas och jag svarar naturligtvis på 
frågor.  
 
Med vänlig hälsning Frida 
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