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Sammanfattning 
 
Syftet med det här arbetet har varit att undersöka hur olika aktörer inom 

skogsnäringen och miljörörelsen ser på jämlikheten mellan skogspolitikens miljömål 

och produktionsmål. För att svara på detta sattes tre fokusgrupper samman med 

intressenter från skogsnäringen och miljörörelsen. Deltagarna i fokusgrupperna kom 

från följande organisationer och företag (i bokstavsordning): Kalmar kommun, 

Kährs, Naturskyddsföreningen, Skogsgruppen Östergötland, Skogsstyrelsen, Stora 

Enso, Sveaskog, Sveriges Ornitologiska förening, Sydved, Södra Skogsägarna och 

Vida Skog. Dessutom har några personer deltagit utan att företräda något 

företag/organisation: miljöstudenter, privata skogsägare, en biolog samt en 

skogsmaskinförare.     

 

Den svenska skogen spelar många viktiga roller i Sverige, den är en viktig 

naturresurs och en stor ekonomisk näring i landet. Skogen hyser en mängd arter och 

ekosystem som är viktiga av etiska, estetiska och ekologiska anledningar. År 1994 

ändrades Sveriges skogspolitik från att ha varit huvudsakligen produktionsinriktad, 

till att få jämställda miljö- och produktionsmål. Skogspolitiken säger att det ska råda 

frihet under ansvar, vilket innebär att staten lämnar över en del av ansvaret för att 

skogspolitikens mål ska nås på de som brukar skogen. Förutom brukarnas ansvar, 

ska skogspolitikens mål bland annat uppnås genom Skogsvårdslagen och 

Miljöbalken, olika ekonomiska styrmedel, rådgivning och information samt 

inventeringar och uppföljningar. 

 

Mellan miljörörelsen och skogsnäringen i Sverige finns både exempel på samarbeten 

och konflikter. Konflikterna handlar bland annat om i vilka former man ska bruka de 

svenska skogarna, hur mycket skyddad skog vi har i landet samt om specifika 

områden där skogsbolag vill avverka och miljörörelse vill att områden ska skyddas.  

 

Resultatet av det här arbetet visar att det är svårt att svara på om skogspolitikens 

miljömål och produktionsmål är jämställda i dagens skogsbruk. Detta är sannolikt 

också en av anledningarna till konflikter mellan miljörörelse och skogsnäring, samt 

till konflikter mellan olika politiska mål. Resultatet visar också på att både 

miljörörelsen och skogsnäringen efterfrågar dialoger sinsemellan. Parterna uttrycker 

önskan om att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter för att föra det svenska 

skogsbruket framåt. I fokusgrupperna framkom också att både miljörörelsen och 

skogsnäringen är överens om att skogsbrukets frivilliga avsättningar borde 

offentliggöras, för att kunna kvalitetssäkras och räknas med i Sveriges skyddade 

skog. Miljörörelsen och skogsnäringen var även överens om att skogsbruket behöver 

arbeta mer ur ett landskapsperspektiv för att erhålla en bättre naturvård. 
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Abstract 
 
The purpose of this work, has been to examine how different actors in the Swedish 

eco movement and the Swedish forest industry looks at Sweden’s forest policy 

statement, which claims that environmental goals and production goals should be 

equal in Swedish forestry. By assembling focusgroups with participants from the 

Swedish eco movement and the Swedish forest industry, we look at if these 

participants consider the Swedish forest policy goals equal or not. Conflicts do occur 

between the two forest policy goals, but also between those and others of Sweden’s 

environmental goals. Between Sweden’s eco movement and Sweden’s forest 

industry there are both examples of cooperation and conflicts. Our results does show 

that it is hard to say if the Swedish environmental goal and production goal is equal 

in Swedish forestry today. More research is needed two examine this, and to 

decrease the risk of further conflicts. The results of this inquiry also shows that both 

the Swedish eco movement and the Swedish forest industry wants more interactions 

and dialogues. The eco movement and the Swedish forest industry also agrees that 

the nature conservation in Sweden’s forests would gain on a wider use of a 

landscape perspective. Furthermore, the eco movement and the Swedish forest 

industry agrees that Sweden’s voluntarily protected forest areas should be 

promulgated, to insure their quality and also so that they could be counted into 

Sweden’s protected forest areas. 

 

 

Nyckelord: Dialog, Konflikt, Miljörörelse, Mål, Skogsnäring, Skogspolitik  
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Förord 
 
Det här examensarbetet omfattar 15 hp och har genomförts som en del av 

utbildningen på Skogs- och träprogrammet, institutionen för skog och träteknik vid 

Linnéuniversitetet.  

 

Examensarbetet är utfört helt på eget initiativ och alla eventuella misstag och fel är 

författarens ansvar, och ingen annans, från början till slut. Många var de personer 

som sa till mig att detta arbete inte skulle gå att genomföra av olika anledningar; 

ingen skulle ställa upp och diskutera, ingen skulle våga säga vad de tyckte i 

grupperna och framförallt var ämnet för stort för att ta sig an på en 15 hp kurs. Om 

jag gjort ämnet orättvisa ber jag om ursäkt, men jag ångrar mig inte. För de 

människor jag mött har gett mig en helt ny syn på världen och det svenska 

skogsbruket.  

 

Ändå från starten av den här utbildningen har jag fascinerats av skogspolitikens 

jämställda miljömål och produktionsmål. Hur kan man få två så olika mål att 

fungera tillsammans? Vidare började jag mer och mer fascineras av att miljörörelsen 

och skogsnäringen syntes titta på samma skog, men ändå såg helt olika saker.  

 

Därför var det ett självklart val att genomföra mitt examensarbete på detta ämne.  

 

För att arbetet alls skulle kunna utföras krävdes att ett antal personer avsatte 

åtminstone tre timmar helt i mitt våld, i de flesta fall fick dessutom deltagarna 

avsätta väsentligt längre tid än så, på grund av resor. Utan dessa personer och deras 

engagemang hade det här arbetet aldrig funnits. Till alla dessa personer, ni vet vilka 

ni är, är jag stort tack skyldig.  

 

Ett stort tack, från djupet av mitt hjärta, går även till min handledare, Stina 

Alriksson på Linnéuniversitetet i Kalmar, som kommit med idéer, stöttat och haft 

visioner ändå från första gången vi träffades. Utan dig hade det här arbetet inte heller 

funnits.  

 

Ett stort tack också, till min andra handledare, Erika Olofsson på Linnéuniversitetet i 

Växjö, vars skarpsinne aldrig upphör att förvåna. Du är en verklig tillgång för oss 

studenter och för Linnéuniversitetet. 

 

Så till sist, till min musa och förebild, H.D. Thoreau, för att du alltid finns där, när 

energin tryter: tack! Som du själv uttryckt det: `vad är väl klassikerna annat än de 

ädlaste av människornas nedtecknade tankar. De är de enda orakel som inte tystnar´.   

 

Öpestorp maj 2014 
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Begrepp  

 
Ansvarsarter – en art som en viss region eller nation anges ha ett visst ansvar för 

beroende på att arten har en stor del av sin population i området 

 

Artportalen – webbplats för sökning efter och rapportering av växter, djur och 

svampar 

 

Biologisk mångfald - artrikedom och genetisk variation inom arter. Innefattar även 

mångfalden av ekosystem 

 

Biosfärsområde – pilotområde där ny kunskap och nya metoder prövas för att se 

hur man kan nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 

 

Blädning – en form av gallring med syfte att behålla skogens skiktning, det vill säga 

träd i alla olika storleksklasser 

 

Ekosystemtjänst – funktion i ekosystem som människan har nytta av, till exempel 

pollinering, vattenrening och naturlig skadedjursbekämpning 

 

Frivilliga avsättningar - område som markägaren frivilligt och utan ekonomisk 

ersättning undantar från vanlig skogsproduktion 

 

FSC – Forest Stewardship Council 

 

Generell hänsyn – att i samband med skogsvårdsåtgärder bland annat spara 

värdefulla träd, skapa död ved, undvika markskador och ta social hänsyn. Den 

generella hänsynen är den som beskrivs i Skogsvårdslagen 

 

Nyckelarter – art som har stor påverkan på ekosystemet och därigenom har en 

avgörande betydelse för andra arters överlevnad 

 

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification 

 

Skogsnäringen – skogsindustrin och skogsbruket 

 

Trakthyggesbruk – skogsbrukssätt som går ut på att skapa enhetliga bestånd med 

hjälp av skötselåtgärder, såsom plantering, röjning, gallring och 

föryngringsavverkning 

 

Värdekärna – område med höga befintliga naturvärden 
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1 Inledning 
 

 
Något mer än hälften av Sveriges landareal består av skog, vilket innebär att det 

finns 23 miljoner hektar produktiv skogsmark i landet. Skogen har många olika, 

betydelsefulla användningsområden, både för oss människor och för de djur och 

växter som lever i den. På största delen av den produktiva skogsmarken bedrivs 

skogsbruk med ekonomisk inriktning, skogen är med andra ord en mycket viktig 

naturresurs för Sverige. År 2010 var skogsnäringens totala produktionsvärde 214 

miljarder kronor och skogsindustrins totala förädlingsvärde av Sveriges totala 

tillverkningsindustri var nästan 11 % (Skogsstyrelsen 2013). Skogens biologiska 

mångfald är också viktig av många skäl. Här finns etiska, estetiska och ekologiska 

anledningar. Vem har rätten att avgöra vilka arter våra barn och barnbarn ska kunna 

se i framtiden? Vem vet vilka arter vi kommer att kunna använda för att bära 

samhället framåt och vem kan egentligen idag avgöra, hur viktig en art är för andra 

arters överlevnad, även för människan? Den biologiska mångfalden har en direkt 

koppling till många av de ekosystemtjänster som människan drar nytta av. Vårt 

ekosystem är en sammanhängande kedja som inte får brista. Detta har vi lovat i 

lagar, EU-rätt samt i internationella konventioner (bland annat Miljöbalken, 

Skogsvårdslagen, Riokonventionen, CITES, fågeldirektivet, habitatdirektivet, 

Natura 2000, fridlysning, rödlistade arter och Miljökvalitetsmålen). Inte minst har vi 

lovat våra barn: det är vad 2020 målen går ut på, att inte lämna över våra problem 

till nästa generation. 
 

År 1994 förändrades den svenska Skogsvårdslagen (1979:429), från att ha varit till 

största del produktionsinriktad, till att jämställa miljö- och produktionsmål. 

Bakgrunden till denna förändring står att finna bland annat i den internationella 

utvecklingen och Riokonventionen 1992. Stora påtryckningar från miljörörelsen 

under 1980-talet angående skydd av den biologiska mångfalden påverkade också 

förändringen av Skogsvårdslagen (Skogsstyrelsen 2001). För att Skogsvårdslagens 

(1979:429) mål ska uppnås krävs en hög grad av ansvarstagande från de som brukar 

skogen. Angelstam och Andersson (2010) hänvisar till att vi på lång sikt behöver 

avsätta cirka 16 % av skogsmarken i södra Sverige och cirka 9 % i norra Sverige för 

att bevara de mest krävande, skogslevande arterna, under förutsättning att den 

generella hänsynen i övrigt, vid skogsskötselåtgärder sköts på ett bra sätt. Det finns 

svårigheter i att sätta en exakt siffra på hur mycket skog den biologiska mångfalden 

kräver, då ett ekosystem är komplext och består av en mängd olika arter, med olika 

behov. Hanski (2011) visar i sin studie på att tröskelvärdet för många skogslevande 

arter är 20 % livsmiljöer för att dessa ska undvika utrotning. Andrén (1994) har i sin 

studie kommit fram till att det behövs 10 – 30 % intakta ekosystem för att samtliga 

skogslevande arter ska kunna leva kvar. 

 
Eriksson och Hammer (2006) påpekar att ett ekosystem inte består av ett enda 

bestämt föremål och att ett uthålligt skogsskötselsystem därför måste vara 
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anpassningsbart till förändringar i ekosystemen, något som understryker vikten av 

att kombinera miljömål och produktionsmål i den praktiska skogsskötseln. Vidare 

hävdar Eriksson och Hammer (2006) att ekologiska landskapsplaner utökar 

skötselfokus till att även inkludera ett landskapsperspektiv. Duncker m.fl. (2012) 

visar i sin studie på det komplexa samband som råder mellan synergi- och 

utbytesmönster mellan produktion och andra ekosystemtjänster. Duncker m.fl. 

(2012) hävdar vidare att vid målkonflikter angående användningen av 

ekosystemtjänsterna kan specialiserade skogsskötselsystem med ett 

landskapsperspektiv vara lämpligt att använda. Med hänsyn till upprätthållandet av 

den biologiska mångfalden kan ett sätt vara att göra mer avsättningar till skyddad 

skog, men för att göra det utan att produktionen minskar krävs att denna går att öka 

på någon annan plats. En ökning av arealen skog avsatt för naturhänsyn kommer ge 

effekter på produktionen av skogsråvara. Kallio m.fl. (2006) visade att en avsättning 

på 5 % av arealen till naturhänsyn i Västeuropa höjde rundvirkespriserna och 

minskade avverkningsvolymerna. Samtidigt ledde detta till ökade intäkter för 

skogsägare. 
 

 

 

1.1 Den svenska skogspolitiken 

 
 

Landsbygdsdepartementet (2012) anger att den svenska skogspolitiken har tre 

nyckelord: Hållbarhet, ansvar och konkurrenskraft. Det är på dessa tre ord som hela 

skogspolitiken vilar. Ordet hållbarhet ska innefatta de två övergripande 

skogspolitiska målen: miljömålet och produktionsmålet. Miljömålet formuleras som 

(Skogsstyrelsen 2014): 

  

”Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk 

mångfald och genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- 

och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva 

under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper 

ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska 

värnas.” 

 

 

Produktionsmålet formuleras som (Skogsstyrelsen 2014): 

 

 

”Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en 

uthålligt god avkastning. Skogspolitikens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga 

om användningen av vad skogen producerar.” 
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Ordet hållbarhet innefattar även tre dimensioner. Ett hållbart skogsbruk ska bedrivas 

med hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. 

 

Ordet ansvar brukar anges vara den svenska skogsbruksmodellen, vilken ska ge 

skogsägare en stor frihet och stort eget ansvar i brukandet av sin skog. Skogsägaren 

ska härmed vara fri att, inom lagens ramar, själv välja hur han eller hon brukar sin 

skog. Ansvar vilar också på den enskilde skogsbrukaren att bidra till att de 

skogspolitiska målen uppnås. 

 

Landsbygdsdepartementet (2012) anger att Sverige med sin långa skogliga tradition 

har höga ambitioner gällande ett hållbart brukande. Man säger att: 

 

”I praktiken betyder detta att skogsbrukaren i varje situation av brukandet ska 

balansera skogens olika funktioner för att uppnå en hållbar utveckling.” 

 

 

För att skogspolitikens mål ska uppnås ska följande medel användas (Skogsstyrelsen 

2000):  

 

 Skogsvårdslagen (SVL) och miljöbalken (MB)  

 ekonomiska styrmedel  

 rådgivning, information och utbildning  

 inventering och forskning  

 uppföljning och utvärdering  

 

 

 

1.2  Den svenska skogsnäringen 
 
 
Hälften av den svenska skogen ägs av över 300 000 privata skogsägare. Det stora 

antalet privata skogsägare i landet ger ett fragmenterat landskap som kan göra det 

svårt att överblicka vid olika beräkningar, såsom hur stor landareal som avsätts 

frivilligt, vilka arter och habitat som finns och hur skogsbruket bedrivs i olika delar 

av landet (Skogsstyrelsen 2013). Sverige har fyra större skogsägarföreningar för 

privata skogsägare Genom dessa kan skogsägare bland annat få information och 

rådgivning kring skogsbruksplanering och skogsskötsel. De fyra organisationerna är 

Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. Tillsammans har 

dessa cirka 111 700 medlemmar. Södra Skogsägarna har det största 

medlemsinnehavet (LRF 2012).  

 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare, med ett innehav om 14 % av den svenska 

produktiva skogsmarken. Sveaskog ägs av Svenska staten. Företagets 
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kärnverksamhet är försäljning av timmer, massaved samt biobränsle (Sveaskog 

2014).  

 

Enligt massa-, pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och 

arbetsgivarorgan Skogsindustrierna (Skogsindustrierna 2013) är de största aktörerna 

inom sågade barrträvaror i Sverige Setra trävaror, SCA Timber, Södra Timber, Vida, 

Moelven och Stora Enso Timber. 

 

Under 2011 uppskattade Skogsstyrelsen att det avverkades 89 miljoner m3sk i 

Sverige. Ungefär hälften av råvaran gick direkt till sågverk för att bli brädor och 

plank. Ungefär 40 % av avverkningen gick till pappersmassaindustrin och cirka 8 % 

användes för eldning i småhus. Resterande 2 % gick till produktion av 

träfiberskivor, spånskivor och plywood (Skogsstyrelsen 2014:5).  

 

 

 

1.3 Den svenska miljörörelsen 
 

 
De största aktörerna i Sverige inom miljörörelsen, med inriktning mot skog, är 

Jordens vänner, Skydda Skogen, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF), Sveriges 

Ornitologiska förening (SOF) och WWF. Aktörerna arbetar bland annat för att 

försöka förändra skogspolitiken och för att skydda Sveriges kvarvarande 

naturskogar. Naturskyddsföreningen och Skydda skogen genomför även 

inventeringar och kartläggningar av värdefull skog och värdefulla arter (Jordens 

vänner 2014, SNF 2014, Skydda skogen 2014, SOF 2014, WWF 2014). Vissa 

aktörer är öppet kritiska mot det svenska skogsbruket och uttrycker detta bland annat 

på sina hemsidor (Skydda skogen 2014:2, Jordens vänner 2014:2). 

 

Miljöorganisationer är ideella och därmed beroende av donationer, medlemmar som 

betalar medlemsavgift och frivilligarbete. Hur det svenska folket ser på miljöfrågor 

varierar över tid (Holmberg m fl. 2010), och därmed varierar även de medel och 

tillgångar som miljöorganisationer har till sitt förfogande. Under slutet av 1980-talet 

hade miljörörelsen en stark röst, men lågkonjunkturen på 1990-talet påverkade 

miljöengagemanget hos svenska folket negativt. SOM-institutet, som är en opartisk 

undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, visar i undersökningar att det 

låga miljöengagemanget inte ändrades förrän 2006, då trenden åter vände uppåt. 

Därefter låg det svenska folkets miljöintresse på ungefär samma nivå, fram till och 

med år 2010 då miljötrenden återigen vände nedåt (Holmberg m fl. 2010). Elliot 

m.fl. (1995) visar på samma princip, att det finns ett samband mellan människors 

inkomstnivå och den summa pengar de spenderar som stöd till miljön.  
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1.4 Konflikterna 

 

 
Det finns i vissa fall en bristande kommunikation mellan den svenska miljörörelsen 

och skogsnäringen. Ibland finns även öppna konflikter och motsättningar, som till 

exempel mellan Sveaskog och Naturskyddsföreningen i Valvträsk (SR 2014:2), 

mellan SCA och Naturskyddsföreningen tillsammans med boende kring sjön 

Storavan (SR 2014) eller som i den omtalade reportageserien ”Skogen vi ärvde” där 

Maciej Zaremba skriver om den svenska skogspolitiken (DN 2012). Konflikterna 

handlar många gånger om områden som ska avverkas men som miljörörelsen vill 

skydda. Konflikterna handlar också om miljörörelsens kritik mot trakthyggesbruket 

och om olika åsikter om hur mycket skyddad skog det finns i Sverige (SR 2014:2, 

Skydda skogen 2014, Miljömagasinet 2012). Ett exempel är från organisationen 

Skogsindustriernas hemsida och kampanjen ”Skyddad Skog”. Här anges att 26 % av 

den svenska skogsmarken är undantagen från skogsbruk (Skogsindustrierna 2012). 

Uttalandet kritiseras av olika miljörörelser, till exempel av organisationen Skydda 

Skogen. Skydda skogen hävdar att kampanjen är en stor bluff och att 

Skogsindustrierna lyft fram irrelevanta fakta och kartor om det svenska skogsbruket 

(Miljömagasinet 2012). 

 

Realisationen av målet att bevara den biologiska mångfalden i Skandinavien är 

beroende av vår förmåga att sammanlänka forskning och skötsel (Niemelä m fl. 

2001). Niemelä m.fl. (2001) påpekar att frågan om biologisk mångfald är ett 

problem som i många fall tagits an med en forskningsansats, mer än att verka som 

en grund till oenighet mellan miljöaktivister, forskare och allmänheten gentemot 

skogsbruket. Niemelä m.fl. (2001) hänvisar också till vikten av att forskares 

försöksverksamhet och övervakning genomförs i samarbete med industrin. Det finns 

dock vissa målkonflikter mellan Sveriges olika miljömål, Geijer m.fl. (2010) pekar i 

sin artikel på hur två likvärdiga miljömål kan hamna i konflikt med varandra. 

Författarna menar att Sveriges två miljömål Levande skogar, som bland annat 

innefattar bevarandet av den biologiska mångfalden, och Begränsad klimatpåverkan 

står emot varandra på grund av att den underliggande naturresursen, det vill säga 

skogen, är begränsad. Klimatmålet Begränsad klimatpåverkan ökar behovet av 

skogsråvara samtidigt som klimatmålet Levande skogar reducerar tillströmningen av 

densamma. Geijer m.fl. (2010) konstaterar även att det är ett vanligt problem inom 

miljöpolitiken att man fattar beslut om hur samhället ska sträva mot att nå olika mål, 

utan att överväga huruvida olika mål faktiskt kan vara motsägelsefulla. 

Naturvårdsverket (2011) visar också på vikten av att politiker tar ett helhetsgrepp 

och sätter miljöarbetet i relation till andra mål vid beslutsfattande.  

 

Det finns goda exempel på hur konflikter vänts till samarbete som gynnar alla 

inblandade. Ett exempel berör biosfärsområdet Östra Vätterbranterna, där 

miljöintressenter och markägare, efter en konflikt, nu istället jobbar tillsammans för 

en hållbar utveckling i området (Skogsaktuellt 2012). 
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Både miljörörelsen och skogsnäringen anger sig vara intresserade av den svenska 

skogens bästa, dock är synen på vad som är just det bästa mycket olika beroende på 

vem man frågar. Trots att det finns studier som undersökt olika aktörers syn på 

användningen av skogens råvara, är dessa studier ofta inriktade mot en eventuell 

ökning av uttag av bioenergi, såsom i exempelvis Geijer m.fl. (2011) och Söderberg 

och Eckerberg (2013).  

 

Aktörer både inom den svenska miljörörelsen och skogsindustrin efterfrågar 

dialoger, och samarbetsprojekt sinsemellan, se exempelvis Skogsindustrierna 

(2014:3), Grännaskog (2014) och Jordens Vänner (2014:2). Studier om hur detta 

skulle kunna fungera och om hur samsyn kan nås saknas emellertid enligt vad 

författaren erfar. 

 

 

 

1.5 Dialoger och beteendeförändringar 

 

 
Young m.fl. (2013) menar i sin artikel att det, på grund av den pågående förlusten 

och den ohållbara användningen av den biologiska mångfalden, finns ett akut behov 

av gränsöverskridande dialoger mellan forskare och olika politiska aktörer. 

 

Dialoger mellan miljörörelsen och skogsnäringen skulle kunna leda till 

beteendeförändringar hos båda parter. Om alla aktörer skulle ta del av varandras 

kunskap, skulle det kunna ha en positiv verkan, både på miljön och produktionen i 

skogen. Steg och Vlek (2009) påpekar att eftersom miljöproblem inte bara är 

psykologiska, utan även ekologiska, teknologiska och kulturella, krävs 

tvärvetenskap för att reda ut dem. Steg och Vlek (2009) hänvisar också till vikten av 

att man lyssnar till allmänheten och inblandade aktörer när man fattar och 

implementerar miljöbeslut, detta för att öka aktörernas intresse och engagemang. 

Steg och Vlek (2009) påpekar även att uppmuntring och belöningar har bättre effekt 

vid önskade beteendeförändringar än bestraffningar och sanktioner, något som 

ytterligare förstärker tron på att dialoger och samarbeten är rätt väg mot mer 

jämställda miljö- och produktionsmål i det svenska skogsbruket.  

 

 

 

1.6 Svensk skogsbruksmodell 
 

 

Det vanligaste sättet att bruka skog på i Sverige är det så kallade trakthyggesbruket. 

Det innebär att skogen sköts i enhetliga bestånd, med likåldriga träd. När det är dags 

för avverkning, vanligen när träden är runt 70-100 år gamla, avverkas de flesta 

träden och ersätts med plantor, genom plantering. Under loppet av en omloppstid 

röjs och gallras skogen vanligen vid ett par tillfällen. Antalet tillfällen beror på 



Nina Petersson  

Linnéuniversitetet 

 

14 

 

markens bördighet, trädslag och önskad kvalitet hos den färdigvuxna skogens virke 

(Skogsstyrelsen 2014:6, Skogsstyrelsen 2014:7). 

 

En grundtanke med trakthyggesbruket är att det, inom en fastighet, med jämna 

intervall ska finnas bestånd som är mogna att föryngringsavverka. 

Trakthyggesbruket innebär också en relativt enkel och rationell skötsel av bestånden, 

då träden är i behov av röjning, gallring och avverkning vid samma tillfälle 

(Skogsstyrelsen 2014:6, Skogsstyrelsen 2014:7). För att ytterligare förenkla sitt 

skogsbruk kan en skogsbruksplan vara till hjälp. Skogsbruksplanen innehåller en 

beskrivning av skogens tillstånd samt förslag på skogsskötselåtgärder de närmsta tio 

åren.  

 

Brukandet av den svenska skogen har från 1900-talet fram till och med idag 

genomgått stora förändringar. Från att ha varit till största del kontinuitetsskog under 

tidigt 1900-tal, är idag största delen produktionsskog som sköts med metoden 

trakthyggesbruk (Larsson 2011).  

 

 

 

1.7 Miljöhänsyn i skogsbruket 

 

 
Skogspolititiken anger genom Skogsvårdslagen (1979:429), att de jämställda miljö- 

och produktionsmålen ska gälla på all skogsmark. Generell naturhänsyn ska därmed 

tas på all mark där skogsvårdsåtgärder utförs. Generell hänsyn innebär att man till 

exempel ska lämna död ved, gamla träd, vissa mindre biotoper och hålträd vid 

åtgärder i skogen (Skogsstyrelsen 2014:6, Skogsstyrelsen 2014:7).  

 

Ett skogsekosystem är i ständig påverkan av, och i många fall även beroende av, 

förändringar och störningar. Skogen kan för människan synas som en 

evighetsmodell som aldrig ändras, men små och stora förändringar och störningar 

sker hela tiden. En störning kan vara intensiv, som exempelvis en skogsbrand eller 

en storm, och utradera stora skogsområden, men den kan också vara lågintensiv, 

genom betning av däggdjur eller insektsangrepp. Många arter och organismer i 

skogen är för sin överlevnad beroende av störningarna och de effekter dessa har på 

skogen. Död ved, gamla träd och lövträd har stor betydelse för den biologiska 

mångfalden, men är en bristvara i många skogar idag. Vid olika skogsbruksåtgärder 

kan olika aktörer såsom planerare och maskinförare försöka efterlikna de naturliga 

störningarna. Genom att spara och återskapa strukturer från den naturliga skogen 

kan man till exempel vid en avverkning efterlikna en storm eller brand. Detta är 

ingrepp som kan gynna störningsanpassade arter (Naturvårdsverket 2014:2).  

 

Att lämna träd och trädgrupper på ett hygge ger insekter som levt i den icke 

avverkade skogen en möjlighet att leva vidare. Träd och trädgrupper fungerar som 

öar där insekter, svampar och mossor kan fortleva och föröka sig. Gamla träd är 
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viktiga habitat för många arter, som finner sin boplats eller föda i den grova barken. 

Lövträd är viktiga för den biologiska mångfalden, ek och asp är exempel på träd som 

hyser en hög artrikedom av svampar och insekter och som även är lämpliga boträd 

för många fåglar. Att ställa högstubbar är ett bra sätt att skapa död ved, en struktur 

som det råder brist på i skogslandskapet (Angelstam 1998).  

 

 

 

1.8  Skogsvårdslagens historia  
 

 

Skogen har genom alla tider gett människan möjligheter. I skogen har människan 

funnit ved att värma sig med, virke att bygga hus av och material till alla möjliga 

sorters industrier, som exempelvis järnmalmsframställning, tjära och pappersmassa. 

 

Fram till och med år 1993, då Skogsvårdslagen förändrades och fick en tydligare 

miljöinriktning, har lagen varit utpräglat produktionsinriktad. År 1979 års lag (Prop 

1978/79:110) satte höga krav på produktion, bland annat genom att 

Skogsvårdsstyrelsen skulle ha möjlighet att kräva att överårig skog skulle föryngras, 

genom begränsningar i rätten att avverka `växtkraftig skog´ samt genom krav på 

ungskogsvård genom röjning (Prop 1978/79:110). 

 

Redan år 1647 utkom vad som anses vara Sveriges första skogslagstiftning, ”om 

skogarne uti riket hur de skola nyttjas och vårdas”, samt ”om allehanda bärande 

skogsträn i riket och deras plantering” (Skogsstyrelsen 2005). I och med denna 

skogslagstiftning uppkom förbud mot svedjebränning i annat ändamål än för att 

skapa åker- eller ängsmark. Anledningen var att man ville bevara skogarnas förmåga 

att ge en långsiktig produktion av träkol, tjära och pottaska. Utöver detta uppkom 

dessutom ett planteringstvång.  

 

År 1823 förespråkade ekonomen, matematikern, botanisten och skogshushållaren 

Biskop Agardh en planlagd skogsskötsel för att minska rikets virkesbrist. Han 

rekommenderade Tyskarnas blädning och hänvisade att var och en borde åka och 

studera denna i Tyskland. År 1905 startade en period av återuppbyggande av skogar 

som uppkommit efter dimensionshuggning och annan skövling. Beskogningen 

intensifieras även med hjälp av statliga medel. År 1909 bildades Svenska 

naturskyddsföreningen. Samma år beslutade riksdagen om åtgärder till skyddande av 

naturminnesmärken samt avsättningar av mark till nationalparker. Riksdagen antog 

1923 en ny skogsvårdslag där man bland annat la grunden för ett uthålligt 

skogsbruk, bland annat genom att Skogsvårdsstyrelsen kan ingripa mot olämpliga 

avverkningar, förtydliganden av återväxtbestämmelserna och genom skydd mot 

avverkning av vad man kallade yngre skog. Därefter, år 1925, började vad man 

kallar för blädningsepoken, som fortsatte fram till år 1945. Det var en tid av 

sjunkande skogsodlingsverksamhet. År 1943 krävde Svenska 

Naturskyddsföreningens ordförande att kalhyggen förbjuds och år 1948 antogs en ny 
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Skogsvårdslag av riksdagen. Man införde som överordnade principer i lagen 

uthållighet, lönsamhet samt social hänsyn. År 1965 började en ny naturvårdslag 

gälla och Naturvårdsverket bildades. År 1971 blev ”Hormoslyrdebatten” så kraftig 

att den resulterade i ett tillfälligt förbud mot användandet av Hormoslyr. 

Skogsbrukets informationsgrupp bildades som motvikt till den allt mer högljudda 

miljörörelsen. Miljöskyddslagen (SFS 1969:387) spelade också en stor roll när det 

gällde bekämpningsmedel och miljöpåverkan. Så gjorde senare även lagen om 

kemiska produkter (SFS 1985:426 ). 
 

 

 

1.9  Skogsvårdslagen idag 
 

 

Dagens skogsvårdslag (1979:429) genomsyras av de skogspolitiska kraven på 

jämställda miljö- och produktionsmål. Det faktum att miljömålet existerar är en 

effekt av bland annat miljörörelsens krav på förändring, samt globala händelser 

såsom Riokonferensen 1992, eller Earth Summit som den även kallas (Appelstrand 

2007). Riokonferensen, den största internationella konferensen någonsin, med fokus 

på miljö och utveckling, gjorde ett internationellt genomslag avseende principen att 

all utveckling ska vara hållbar. När beslut fattas ska ekonomiska, sociala och 

miljömässiga faktorer tas hänsyn till (FN 2012), något som inverkat på den svenska 

skogsvårdslagen (1979:429). Skogsvårdslagens portalparagraf (1979:429) anger att: 

  

”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den 

uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. 

   Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen” 

 

 

I portalparagrafen uttrycks tydligt att miljö och produktion ska ha samma betydelse.  

Skogsvårdslagen (1979:429) präglas även av skogspolitikens uttryck att det ska råda 

frihet under ansvar. Detta ger en situation där lagens krav är lågt ställda, och 

tillsammans med den ska skogsägarnas frivilliga arbete leda till att de skogspolitiska 

målen uppnås. Kunskaper om vad som krävs för att både miljömål och 

produktionsmål ska nås, ska skogsägarna uppnå bland annat genom  

rådgivning och kunskapsöverföring från Skogsstyrelsen (Appelstrand 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

1.10 Måluppfyllelse 
 

 

Målkonflikter uppstår både mellan olika miljömål och mellan miljömål och andra 

samhällsintressanta mål (Naturvårdsverket 2011:2). Naturvårdsverket (2011:2) 

menar att en målkonflikt, i en väl fungerande demokrati kan vara en sund företeelse 

som leder till att mål snabbare uppnås, men ibland kan en målkonflikt även ses som 

ett olösligt problem.  

 

Naturvårdsverket (2011) beskriver hur synergi uppstår när två åtgärder verkar mot 

samma mål och deras sammanlagda verkan blir större än vad de var, var för sig. En 

synergi kan uppnås till exempel vid ekonomisk vinning samtidigt som miljön 

gynnas, genom att en verksamhets innehåll bedrivs effektivt och resurssnålt. En 

konflikt kan istället uppstå när en verksamhet får större volym och därmed krockar 

med andra mål. En målkonflikt kan uppstå när en resurs kan/behöver användas till 

olika ändamål (Naturvårdsverket 2011). Skog är ett exempel på en resurs som kan 

hamna i målkonflikt mellan olika användare.  

 

 

I regeringens skogsutredning från 2004 (SOU 2006:81) uttrycks att mål som 

formulerats på en övergripande nivå inte nödvändigtvis ger intryck av att stå i 

konflikt med varandra, även om de i ett senare skede, till exempel på en operativ 

nivå, mycket väl kan visa sig göra detta. När mål ska konkretiseras i form av 

exempelvis sektorsmål kan oförenligheter framträda. Ett exempel kan vara en 

skogsägare med målet att uppnå hög virkesproduktion i ett tätortsnära område. En 

målkonflikt kan uppstå om skogsägarens mål inte är förenligt med önskemål om 

rekreationsvärden. Skogsstyrelsen slog 2012 fast att formella skydd och 

skogsbrukets frivilliga avsättningar är viktiga delar i att nå miljömålet Levande 

skogar (Skogsstyrelsen 2012). 

 

 

Naturvårdsverkets utredning Miljömålen (Naturvårdsverket 2013) visade på att 

Sverige inte kommer att nå upp till 14 av de 16 uppställda nationella 

miljökvalitetsmål, fram till år 2020. Problemet med att uppnå miljökvalitetsmålen 

finns inte bara i skogen, utan är ett allmänt problem för många sektorer.  

 

Tabell 1 redovisar miljökvalitetsmål som kan kopplas till skogsbruket och som inte 

bedöms uppnås.  
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Tabell 1. Miljökvalitetsmål med anknytning till skogen. Källa Naturvårdsverket 2013 

 

Miljökvalitetsmål 

 

Uppfylls 

 

Kommentar 

 

 

 

Nr 3 

Bara naturlig 

försurning 

 

 

 

 

NEJ 

 

Nedfallet av försurande ämnen har 

minskat kraftigt de senaste decennierna.  

En förbättring av tillståndet kan ses i 

sjöar och vattendrag, däremot inte i 

skogsmark och grundvatten. 

Ytterligare internationella åtgärder krävs, 

främst för att minska utsläppen av 

kväveoxider från internationell sjöfart. 

Nationellt måste åtgärder vidtas, 

särskilt för att minska skogsbrukets 

försurningspåverkan. 

 

 

 

 

Nr 12 

Levande skogar 

 

 

 

 

NEJ 

 

Tillståndet för flera skogstyper är inte 

stabilt och många skogslevande arter 

är hotade. Skydd, restaurering och 

naturvårdande skötsel går långsamt 

framåt, liksom  

kulturmiljövård. Miljöhänsynen vid 

avverkning behöver bli bättre. 

Åtgärder har ökat mängden död ved samt 

arealen äldre lövrik skog och gammal 

skog. Mer kunskap behövs om 

effekten av åtgärder och en ökad 

konkurrens om skogsmark 

 

 

 

 

 Nr 16  

Ett rikt växt- och djurliv 

 

 

 

 

NEJ 

 

Många arter och naturtyper riskerar att 

försvinna och ekosystem utarmas. 

Främmande arter fortsätter att öka. 

Större hänsyn när resurser nyttjas 

behövs, liksom ökat skydd och bättre 

skötsel av naturmiljöer. Sverige måste 

även påverka internationellt. Styrmedel 

saknas, tillämpas inte eller saknar 

tillräckliga resurser för att biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster ska 

bevaras på lång sikt. 

 

 

Skogsstyrelsen anger i sin årsredovisning från 2011 (Skogsstyrelsen 2012) att för att 

de skogspolitiska målen ska nås krävs stora insatser från skogsbruket utöver det som 

krävs i lagen. Skogsstyrelsen ska föra dialog med skogssektorn, bland annat genom 

projektet Dialog om miljöhänsyn (Skogsstyrelsen 2013:5), för att stötta 
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skogsnäringen samt utreda vilka stöd som denna behöver från staten för att klara 

måluppfyllnaden. Skogsstyrelsens kortsiktiga mål år 2011, Måluppfyllelse 

miljöhänsyn och Måluppfyllelse för föryngringar, visar att inget av 2011 års 

kortsiktiga mål kommer uppnås (tabell 2).   

 
Tabell 2. Mål och inventeringsresultat, Skogsstyrelsens kortsiktiga mål, 2011. Källa Skogsstyrelsen 

2012 

 

Måluppfyllelse föryngringar 

 

Måluppfyllelse miljöhänsyn 

 
 

Mål 

 

Inventerings-

resultat 

 

Mål 

 

Inventerings-

resultat 
Under perioden 

2004-2010 ska 

andelen 

undermåliga 

föryngringar 

halveras jämfört 

med perioden 

1999-2001. 

 

 

Sektorsmålet ej 

uppfyllt. 

 

Arealandelen med 

undermålig hänsyn 

halveras jämfört med 

perioden 1999-2001 

 

 

Långt kvar till 

målet. 

 

Senast år 2010 

ska minst 90 % 

av de naturliga 

föryngringarna 

vara lokaliserade 

till ståndorter 

med lämpliga 

förutsättningar, 

ha tillräckligt 

många fröträd 

och få erforderlig 

markbehandling.  

 

 

 

 

Sektorsmålet ej 

uppfyllt. 

 

Hänsynen på minst 50 

% av arealen 

föryngringsavverkningar 

ska uppfylla SVO: s 

rådgivningsnivå. 

 

 

 

 

Målet ej 

uppnått  

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

För miljöfunktionerna 

`Hänsynskrävande 

biotoper´, 

`Skyddszoner´ och 

`Skador på mark och 

vatten´. Arealandelen 

föryngringsavverkningar 

med obetydlig hänsyn 

halveras jämfört med 

perioden 1999-2001. 

 

 

 

I samtliga fall 

bedöms 

måluppfyllelsen 

ha försämrats 
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Som en följd av skogsbrukets skogsskötselprogram samt som en effekt av att olika 

former av hävd eller naturliga störningar har upphört eller minskat, anger 

Skogsstyrelsen att ekologiska kontinuitetsbrott, fragmentering, förtätning och 

igenväxning, samt otillräcklig mängd död ved är exempel på problem och brister i 

de svenska skogsekosystemen. Ett annat specifikt problemområde som 

Skogsstyrelsen hänvisar till är hänsynskrävande biotoper. Cirka 40 % av volymen av 

de hänsynskrävande biotoperna försvinner i samband med avverkning och närmare 

en fjärdedel av de hänsynskrävande biotoperna har försvunnit helt vid avverkning. 

Här hänvisar Skogsstyrelsen till att problemet främst står att finna i olika aktörers 

bedömning av vad som kan anses vara en hänsynskrävande biotop. Skogsstyrelsen 

påpekar också att vid avverkning lämnas ofta träd som miljöhänsyn som idag saknar 

naturvärden, något som ses som en stor utvecklingspotential om bättre kunskap kan 

göra att man sparar rätt typ av naturvärdesträd (Skogsstyrelsen 2012).  

 

 

 

2 Skydd av skog  
 

 

Att skydda skog innebär att man av olika anledningar vill undanta skogen och dess 

värden från virkesproduktion. Det kan bero på att det gällande området har en 

speciell och ovanlig naturtyp eller att området hyser hotade djur- eller växtarter. En 

skog kan också skyddas för att den visar värdefulla spår av tidigare kulturer eller är 

viktig ur rekreationssynpunkt (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen 2005).  

 

Det finns fyra former av formellt skydd av skog i Sverige, Nationalpark, 

Naturreservat, Naturvårdsavtal och Biotopskyddsområde. Alla av dessa, förutom 

naturvårdsavtal, faller under ramen för miljöbalkens kapitel 7 (1998:808). En 

skogsägare kan dessutom välja att avsätta skog genom så kallade frivilliga 

avsättningar. En annan skyddsform är Natura 2000, som är ett nätverk av 

skyddsvärda områden inom EU som väljs ut med stöd av art- och habitatdirektivet 

samt fågeldirektivet. Cirka 60 procent av Natura 2000-områdena omfattas även av 

andra områdesskydd som exempelvis nationalparker eller naturreservat 

(Skogsstyrelsen 2014). En annan form av skydd är den generella hänsyn som 

skogsbruket förväntas ta vid skogsbruksåtgärder. Generell hänsyn, även kallad 

vardagshänsyn, är den hänsyn som skogsägare förväntas ta vid åtgärder i skogen, 

utan att få ersättning. Den generella hänsynen är den hänsyn som beskrivs i 

skogsvårdslagen (1979:429). Skogsstyrelsen uttrycker dock att hänsynen inte får 

vara så stor att pågående markanvändning försvåras (Skogsstyrelsen 2014:3). 

 

Den största andelen skyddad skog återfinns i nationalparker och naturreservat. Målet 

med samtliga avsättningar är att fylla delmål 1 `Långsiktigt skydd av skogsmark´ 

med så värdefull skog som möjligt. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2005) 

hänvisar också till att ”områdesskydd och naturvårdsavtal på skogsmark ska ses i ett 
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landskapssammanhang”. Vidare säger Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2005) 

att värdetrakter, det vill säga ”ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska 

bevarandevärden”, beroende på naturgivna förutsättningar och historiska skäl, inte 

är jämnt fördelade över landskapet och därmed måste ses ur ett landskapsperspektiv. 

Vid arbete i en värdetrakt är det viktigt att dialog skapas med människor och 

organisationer i närheten, i ett tidigt stadium av processen.  

 

Statistik om arealen skyddad skog och frivilliga avsättningar skiljer sig åt beroende 

på hur den som utfört undersökningen har räknat. Naturvårdsverket (2014) anger att 

endast 2 % av arealen produktiv skogsmark i Sverige är skyddad (fjällnära skog ej 

medräknad). Denna siffra utgår från uppgifter från Statistiska Centralbyrån, som i 

sin statistik endast inräknar formellt skyddad skog såsom nationalparker, 

biotopskyddsområden och naturreservat och ej skogsbrukets frivilliga avsättningar. 

Skogsstyrelsen (2012:3) uppskattar att arealen frivilliga avsättningar uppgår till 5 % 

(Tabell 3). Denna siffra baseras på information från skogsbolag, fältinventeringar 

samt en enkätundersökning till mellan- och småskogsbruket.  

 
Tabell 3. Frivilliga avsättningar areal produktiv skogsmark, i procent per ägarkategori 2010. Källa 

Skogsstyrelsen 2012:3 

 

Ägarkategori 

 

2010 

Storskogsbruk 8 % 

Mellanskogsbruk 5 % 

Småskogsbruk 3 % 

Hela landet 5 % 

 

Frivilliga avsättningar specificeras av Skogsstyrelsen (2014:1) som ett område som 

markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig 

skogsproduktion. Den frivilliga avsättningen ska bestå av minst ett halvt hektar 

sammanhängande produktiv skogsmark. Området ska innehålla höga naturvärden, 

kulturmiljövärden eller områden som har betydelse för rekreation och friluftsliv 

 

Förutom vad lagen kräver och vad skogsägare frivilligt avsätter, finns ytterligare 

krav på ett så kallat certifierat skogsbruk avseende skydd av skog. En marknad som 

kräver allt fler certifierade produkter leder i sin tur till att det blir mer och mer 

vanligt att skogsägare certifierar sin skog.  

 

 

 

2.1 Certifiering 
 

 

I Sverige finns två certifieringssystem för skog, Forest Stewardship Council (FSC) 

och Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Båda är 

internationella system som även verkar på det nationella planet. 
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Certifieringssystemen ska bidra till ett hållbart brukande genom sina tre 

grundläggande aspekter: Miljö- och ekologiska: Hänsyn tas till växter, djur, mark- 

och vattenstatus. Sociala: Skogsbruket värnar om de människor som arbetar och 

lever i skogen och dess närhet. Ekonomiska: Skogsägaren ges möjlighet att bedriva 

en lönsam verksamhet som ska vara till nytta för såväl skogsägaren som samhället 

(PEFC 2010).  

 

Sedan tidigt 1990-tal har andelen certifierad skogsmark i Sverige ökat och idag är 

alla stora skogsbolag certifierade genom FSC. Den största andelen mindre 

skogsägare återfinns inom PEFC, men denna grupp ökar även inom FSC. En 

certifiering innebär bland annat att man förbinder sig att ha en skogsbruksplan samt 

att avsätta minst 5 % av den produktiva skogsmarken till frivilliga avsättningar för 

naturvård. Detta anges emellertid på sikt kan komma att påverka råvaruflödet ur de 

svenska skogarna (Lidestav & Lejon 2011). Lidestav och Lejon (2011) pekar på att 

skogsägare lika ofta har ekonomiska motiv som miljömässiga för att certifiera sig. 

 

För industrin är huvudsyftet med certifiering att förbättra sin marknad genom 

certifierade produkter. Gulbrandsen (2005) hänvisar till att konkurrensen mellan 

olika certifieringssystem kan hjälpa till att balansera standardsättande ideal. Sveriges 

lagar och miljömål främjar skogsbolag och skogsägare att följa certifieringarnas 

standarder med sina krav (Gulbrandsen 2005). 

 

 

 

3 Miljölagstiftning 
 

 

Sedan år 1999 utgörs Sveriges miljölagstiftning främst av Miljöbalken (1998:808). 

Miljöbalken (1998:808) är, liksom Skogsvårdslagen (1979:429), en ramlag. Det 

innebär att regler inte är exakta eller anges i detalj (Regeringen 2014). För att 

förtydliga reglerna finns ett stort antal förordningar (Naturvårdsverket 2014:3). 

Eftersom Sverige är medlem i EU har vi ansvar för att se till att den svenska 

lagstiftningen stämmer in på EU:s krav. Sverige är också anslutet till ett 40-tal 

internationella miljökonventioner och dessa finns inskrivna i den svenska 

miljöbalken (Regeringen 2014).  

 

Miljöbalkens 1 kap 1§ (1998:808) anger bland annat att en hållbar utveckling ska 

främjas för nuvarande och kommande generationer. Miljöbalken anger även att 

denna utveckling bygger på att människan inser naturens skyddsvärde och det ansvar 

som därmed vilar på personer som brukar naturens resurser. 

 

I miljöbalkens 7 kapitel, `Skydd av områden´ finner man information om 

Allemansrätten, Formella skydd (exempelvis Naturreservat, Nationalpark och 

biotopskyddsområden). Här finns också EU direktiv inskrivna, såsom 

Fågeldirektivet (2009/147/EG) och Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG).  
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I miljöbalken finns även regler kring miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, 

genteknik, kemiska produkter och avfall (1998:808). 

 

 

 

4 Syfte och mål 
 

 
Det här examensarbetet fokuserar på Sveriges övergripande skogspolitiska krav på 

att miljö och produktion ska väga lika i det svenska skogsbruket. Syftet är att 

undersöka hur olika aktörer inom skogsnäringen och miljörörelsen ser på 

jämlikheten mellan de båda målen. Vidare att genom dialog mellan parterna, 

precisera vad som anses vara de viktigaste frågorna i dagens skogsbruk inom miljö- 

och produktionsområdet. Målet är att visa exempel på förslag på åtgärder som 

representanter från olika delar av sektorn är överens om skulle kunna jämställa 

miljömål och produktionsmål. 
 

 

 

4.1 Frågeställningar 

 
 

 Hur ser parterna på jämlikheten mellan skogsvårdslagens miljö- respektive 

produktionsmål i dagens skogsbruk? 
 Vilka frågor inom dagens skogsbruk anser representanter för skogsnäringen 

vara viktigast att diskutera med representanter för miljömålet? 
 Vilka frågor inom dagens skogsbruk anser representanter för miljörörelsen 

vara viktigast att diskutera med representanter för skogsnäringen? 
 

 

 

4.2  Avgränsningar 
 

 

Studien avgränsar sig till ett urval av representanter för miljömålet respektive 

produktionsmålet. Detta för att möjliggöra diskussioner i fokusgrupper, då ett för 

stort antal representanter gör diskussioner samt analyser av desamma svåra att 

genomföra (Bryman 2008). Rapporten avgränsar sig, av praktiska skäl, också till 

fokusgruppsdeltagare från södra Sverige.  
 

Rapporten avgränsar sig till att handla om skogspolitikens övergripande jämställda 

miljö- och produktionsmål, samt de svenska miljökvalitetsmål som berör 
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skogsbruket. Detta på grund av att de semistrukturerade intervjuerna som 

genomfördes annars skulle ge för stort svarsmaterial.  

 

 

 

5 Material och metod 
 
 

 

5.1  Metodik 
 

 

Studiens informationsinsamling gjordes med en kvalitativ ansats, genom 

fokusgrupper. Härmed uteslöts den kvantitativa, breda informationen, för att i stället 

finna enskilda personers tankar och funderingar. Det sammanställda materialet från 

fokusgrupperna analyserades med en kvalitativ dataanalys (Bryman 2008).  

 

 

 

5.1.1 Val av metod samt alternativa metoder 
 

 

Ett möjligt tillvägagångssätt hade varit att ställa samman konkreta frågeställningar 

och utföra individuella intervjuer. Bedömningen gjordes att detta inte skulle leda in 

intervjuerna på det spår som respondenterna önskade, utan att det skulle innebära en 

högre grad av styrning från intervjuaren. Studien var explorativ och skulle ta reda på 

vad respondenterna tyckte, utan styrning från moderator/intervjuare. Eftersom fokus 

i arbetet ligger på respondenternas intressen uteslöts därför strukturerade, 

individuella intervjuer. Av samma anledning uteslöts en enkätundersökning, som 

även den bedömdes styra respondenterna för mycket efter intervjuarens tankar. 

 

Fokusgrupps-metoden valdes för att få erhålla öppna dialoger mellan deltagarna, 

vilket förväntades ge mer uttömmande svar och tankar jämfört med individuella 

intervjuer eller enkäter. En kvalitativ metod ger mer utvecklade svar, jämfört med en 

kvantitativ, något som efterfrågades i det här arbetet.  

 

 

 
5.1.2 Fokusgrupper 
 

 
En fokusgrupp är en kvalitativ undersökningsmetod där ett antal personer samlas 

och blir ställda inför samma frågeställning/ar. Syftet med att sammanställa en 



 

25 

 

fokusgrupp är att lyssna och samla information. Deltagarna i fokusgruppen väljs ut 

för att de har särskilda egenskaper som relaterar till ämnet fokusgruppen handlar om. 

Fokusgrupperna ska ha en tolerant och öppen stämning där deltagarna känner att de 

kan samtala om ämnet utan att känna sig tvungna att hålla inne vissa åsikter eller 

tankar. En fördel med fokusgrupper jämfört med individuella intervjuer är att det ger 

en bild av hur människor reagerar på varandras åsikter och att man får en bild av 

samspelet mellan olika personer (Bryman 2008, Krüeger & Casey 2009). 

 

 

 
5.1.3 Delphi-teknik 

 

 
Delphitekniken går ut på att respondenter får svara på frågor som därefter 

sammanställs. Utifrån resultaten formuleras sedan nya frågor som skickas tillbaka 

till respondenterna. Avsikten med att sända ut en sammanställning samt en andra 

omgång frågor till respondenterna är att ge dem möjlighet att ta ställning till de 

andra respondenternas åsikter. Avsikten är också att, om möjligt, försöka få gruppen 

att komma till konsensus (Linstone & Turoff 2002). 

 

Metodiken i detta arbete är inspirerad av Delphi-tekniken, även om den inte använts 

fullt ut. I ett begränsat arbete, såsom detta 15 hp examensarbete kan full konsensus 

vara svår att nå. Delphi-teknikens konsensustänk har dock inspirerat planeringen av 

fokusgrupperna, för att kunna få deltagarna i fokusgrupperna att, genom dialog, gå 

mot samma mål. 

 

 

 

5.2  Tillvägagångssätt urval 
 

 

Representanterna till grupperna valdes ut så slumpvis som möjligt, enligt den gängse 

metoden för fokusgruppsdiskussioner (Krüeger & Casey 2009). Utvalda 

representanter placerades i antingen miljögruppen eller skogsnäringsgruppen.  
 

För att hitta representanter till skogsnäringsgruppen gjordes först en sökning på 

Googles hemsida. Sökord var Sveriges skogsindustri aktörer (sökning utförd 

december 2013). Då erhölls genom att läsa igenom de första träffarna 

(Skogsstyrelsen 2013:2, Wikipedia 2013, Skogsindustrierna 2013:2) följande bolag: 

SCA, Stora Enso, Holmen, BillerudKorsnäs, Sveaskog, Rottneros, Rörvik Timber, 

Bergs Timber samt Södra Skogsägarna. 

 

För att hitta representanter till miljögruppen användes Googles hemsida och 

sökorden svenska miljöorganisationer skog (sökning utförd december 2013). De 
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resultat som kunde härledas till skogen eller skogsbruk sorterades ut. Detta gav 

träffar på föreningen WWF, Skydda Skogen, Svenska Naturskyddsföreningen och 

Jordens Vänner.  

 

Därefter kontaktades ett företag/organisation/person, i taget med telefon för att 

presentera examensarbetet och dess syfte. En förfrågan gjordes om huruvida 

företaget/organisationen hade någon lämplig representant som kunde medverka i 

studien vid två tillfällen, i Kalmar. Kontaktade företag, organisationer och personer 

presenteras i Bilaga 1. Av praktiska skäl begränsades sökområdet till Södra Sverige.  

 

Utöver egen sökning efter representanter har även de tillfrågade enligt 

fokusgruppsmetodikens snowballsample (Krüeger & Casey 2009), ombetts att 

föreslå fler representanter som de ansåg lämpliga att delta i fokusgrupperna.  

 

 

 
5.2.1 Indelning i grupper 
 
 
Att kategorisera personer eller organisationer som representanter för enbart 

miljömålet eller produktionsmålet var varken möjligt eller önskvärt. Dock fanns ett 

behov i den här studien att hitta representanter vars huvudintresse eller 

kunskapsområde huvudsakligen lutade åt det ena eller andra hållet. Detta för att få 

till stånd diskussioner och få fram åsikter som kanske annars hade uteblivit om en 

mer homogen grupp valts. Några representanter uttryckte att de inte ansåg sig höra 

hemma varken i den ena eller andra gruppen. De placerades då i den grupp som 

moderatorn ansåg passa dem bäst.  

 

 

 

5.2.2 Tillvägagångssätt fokusgrupper 
 
 
Fokusgrupperna ägde rum vid tre tillfällen på Linnéuniversitetet i Kalmar. Varje 

representant ombads att närvara vid två tillfällen. Fokusgrupp 1 bestod av 

miljögruppen. Fokusgrupp 2 bestod av Skogsnäringen. Fokusgrupp 3 bestod av 

samtliga representanter. Vissa representanter kunde endast närvara vid ett tillfälle. 

De fick då ta del av sammanställt material i skriftlig form, via e-post.  

 

Inför varje fokusgrupp möttes representanterna upp utanför möteslokalen av 

författaren tillika moderatorn och dennes handledare. Alla representanter inväntades. 

Därefter bjöds representanterna på fika och fick en kort introduktion av 

examensarbetet samt den aktuella fokusgruppens syfte. Alla representanter fick 

presentera sig och säga något om sig själva. Representanterna blev upplysta om att 
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diskussionerna spelades in med två diktafoner och att materialet endast skulle 

användas av författaren till examensarbetet.  

 

Fokusgruppsintervjun inleddes med en enklare, öppen fråga för att starta igång 

diskussionerna. Moderatorns roll var att hålla diskussionerna på rätt linje samt att 

ställa relevanta frågor vid behov (Krüeger & Casey 2009). Moderatorn skulle dock 

ej styra eller leda diskussionerna för mycket. Syftet med de två första 

fokusgrupperna var att utforska vad deltagarna ansåg viktigast inom ramarna för 

skogspolitikens jämställda miljö- och produktionsmål. Inför den tredje fokusgruppen 

fick alla deltagarna ett frågeformulär att ta ställning till, som utformats efter 

innehållet i de två första fokusgrupperna. Miljögruppen fick frågor utformade från 

skogsnäringens fokusgruppsdiskussioner och skogsnäringen fick frågor utformade 

från miljögruppens fokusgruppdiskussioner. Frågeställningarna skulle ligga till 

grund för diskussionerna i fokusgrupp 3. Denna metod inspirerades av 

Delphitekniken. 

 

 

 
5.3 Tillvägagångssätt analys av material 
 
 
Insamlat material analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys i följande steg: 

 

a) Först gjordes en fullständig avskrift av diktafonernas inspelningar från 

vardera fokusgrupp. Alla talljud har nedtecknats. Dock har inga noteringar 

gjorts om kroppsspråk eller andra signaler deltagarna utsänt. 

b) Alla respondenter tilldelades ett R för respondent och därefter ett nummer, 

utifrån den ordning de uttalat sig. Representanter för miljögruppen har 

tilldelats ett M och representanter för skogsnäringen ett N vid varje 

uttalande. 

c) Materialet lästes igenom upprepade gånger och värdeord noterades (tabell 

4). 

d) Tre nya dokument skapades, ett för vardera fokusgrupp, där värdeorden 

användes som kategorier. Samtliga återfunna kategorier från alla tre 

fokusgrupper användes i varje analysdokument. I varje kategori kopierades 

alla delar av samtalen in från de ursprungliga avskrifterna. Inga redigeringar 

gjordes i detta steg. Sökfunktionen i Word användes på varje 

kategoriseringsord för att undvika att någon samtalsdel skulle missas. 

Materialet lästes även igenom upprepade gånger och samtalsdelar delades in 

under vardera kategori om de bedömdes ha relevant innehåll, även om 

kategorins värdeord saknades. 

e) Alla kategorier från samtliga grupper sammanställdes i ett nytt dokument. 

Här slogs även ett par av kategorierna samman efter lämplig indelning. 

Detta resulterade i ett mer arbetsvänligt system, om tio kategorier (tabell 5).  
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f) En kopia av sammanställningen gjordes för analys. Här valdes de fem 

kategorier ut som hade mest material (tabell 6). Därefter markerades särskilt 

intressanta textstycken i materialet med röd textfärg för fokusgrupp 1, blå 

textfärg för fokusgrupp 2 och grön textfärg för fokusgrupp 3. Anledningen 

var att citat och sammanställningar skulle kunna härledas till sitt ursprung. 

g) Representant MR6 hade inte möjlighet att delta i fokusgrupp 3, men hade i 

förväg tilldelats frågeställningar och fått möjlighet att kommentera dessa via 

e-post. MR6:s kommentarer redovisas efter Fokusgrupp 3 och har tilldelats 

färgen lila. 

 

 

 

6 Resultat 
 

 

I detta kapitel presenteras först deltagarna i varje fokusgrupp. Därefter presenteras 

de värdeord och kategorier som sammanställts ur fokusgrupperna. Sedan redovisas 

varje kategori för sig, inlett med en kort sammanfattning följt av citat från 

deltagarna. Kapitlet avslutas med två tabeller där deltagarnas likartade åsikter samt 

meningsskiljaktigheter sammanställts. Här återfinns även en tabell med förslag, som 

deltagarna framställt, på olika förbättringar inom skogsbruket. 

 

 

 

6.1 Deltagarna 
 

 
De representanter som ställt upp i fokusgrupperna hade en sak gemensamt. De var 

engagerade och intresserade av den svenska skogen. Några representanter befann sig 

i Kalmar med omnejd, andra hade fått resa lång väg för att delta. Alla representanter 

gav frivilligt och utan ersättning sin tid och sina åsikter för att diskutera den svenska 

skogspolitiken, dess möjligheter och eventuella problem.  

 
Majoriteten av de representanter som deltog i fokusgrupperna representerade företag 

och organisationer som i kapitel 1.2 Den Svenska skogsnäringen och kapitel 1.3 Den 

Svenska miljörörelsen. Det var även viktigt att ha med representanter för de privata 

skogsägarna, då de representerar en stor skogsägarkategori. Vidare en maskinförare, 

då det är de som är ute i skogen och utför det praktiska arbetet. 

 

Miljögruppen bestod av representanter för Naturskyddsföreningen, Skogsgruppen 

Östergötland, Skogsstyrelsen samt Sveriges Ornitologiska förening. Den bestod 

även av miljöstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar samt en biolog som arbetar 

med naturvärdesinventeringar. Skogsnäringsgruppen bestod av representanter för 

Kährs, Stora Enso, Sveaskog, Sydved, Södra Skogsägarna och Vida skog. 
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Skogsnäringsgruppen representerades även av privata skogsägare och en 

maskinförare. 

 

 

 

6.1.1 Grupperna 
 

 

Fokusgrupp 1 

Datum: 10 februari, 2014 

Tid: 16:00-17:30  

Plats: Linnéuniversitetet Kalmar 

Antal representanter: 7 varav 4 kvinnor och 3 män 

 
MR1: Miljöstudent 

MR2: Miljöstudent 

MR3: Representant för Sveriges Ornitologiska förening 

MR4: Miljöstudent 

MR5: Miljöstudent 

MR6: Representant för Naturskyddsföreningen 

MR7: Naturvårdshandläggare på Kalmar kommun 

 

 

Fokusgrupp 2 

Datum: 17 februari, 2014 

Tid: 16:00-17:30 

Plats: Linnéuniversitetet Kalmar 

Antal representanter: 9 varav 1 kvinna och 8 män 

 
NR8: Chef Sveaskog, Växjö 

NR9: Representant för VIDA skog. Privat skogsägare 

NR10: Privat skogsägare 

NR11: Inköpsansvarig rundvirke och mjukträ på Kährs 

NR12: Ordförande i Södra Skogsägarnas Skogsvårdsområde, Kalmarsund. Privat 

skogsägare 

NR13: Biolog och skogsekolog, Södra Skogsägarna 

NR14: Jobbar med näringspolitik, Södra skogsägarna 

NR15: Representant för Sydved. Privat skogsägare 

NR16: Maskinförare. Privat skogsägare 
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Fokusgrupp 3 

Datum: 24 februari, 2014 

Tid: 16:00-17:30. 

Plats: Linnéuniversitetet Kalmar 

Antal representanter: 14 varav 4 kvinnor och 10 män 

 
MR4: Se ovan 

MR7: Se ovan 

NR8: Se ovan 

NR9: Se ovan 

NR10: Se ovan 

NR12: Se ovan 

NR14: Se ovan 

NR15: Se ovan 

NR16: Se ovan 

MR17: Skogskonsulent som arbetar med bland annat biotopskydd, nyckelbiotoper 

och naturvårdsavtal, Skogsstyrelsen 

NR18: Miljöchef, Stora Enso 

MR19: Biolog, arbetar bland annat med naturvårdsinventeringar 

MR20: Representant för Skogsgruppen Östergötland, undergrupp till SNF 

MR21: Representant för Skogsgruppen Östergötland, undergrupp till SNF 

 

 

 

6.1.2 Viktiga representanter som tackade nej 

 

 
Organisationerna/företagen WWF, SCA, Greenpeace och Holmen, tackade nej till 

deltagande i fokusgrupperna på grund av tidsbrist. Organisationerna Skydda Skogen 

och Jordens Vänner har uttryckt att de ville medverka, men trots upprepade 

kontaktförsök (Bilaga 1) av författaren till detta arbete kunde dessa organisationer 

inte uppbringa någon representant.  

 

 

 

6.2 Värdeord 

 

 
De ur fokusgrupperna framtagna värdeorden presenteras i tabell 4. Det ord som 

nämnts flest gånger ligger först och därefter kommer värdeorden i fallande ordning. 

Totalt togs 31 värdeord fram. Det värdeord som nämndes flest gånger var 

produktion (52 gånger), på andra kom landskap (49 gånger) och på tredje plats 

hänsyn (46 gånger). 
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              Tabell 4. Antal gånger värdeorden nämns i samtliga tre fokusgrupper. 

Värdeord Antal gånger 
Produktion 52 

Landskap 49 

Hänsyn 46 

Kunskap 37 

Ansvar 32 

Certifiering 28 

Miljömål 25 

Dialog 23 

Frivilliga avsättningar 23 

Entreprenör 20 

Mångfald 20 

Hållbar 16 

Helhet 16 

Produkt 15 

Dålig (i samband med ordet 

skogsbruk/skogsnäring/skogsindustri) 

15 

Skogsbruksplan 15 

Långsiktig 14 

Produktionsmål 11 

Rödlista 9 

Jämställd 9 

Hotad 8 

Åldersfördelning 8 

Konflikt 7 

Maskinförare 6 

Råvara/råvaru- 5 

Användning 4 

Livsmiljö 4 

Ekologisk  3 

Naturskog 3 

Ansvarsart 2 

Ersättningsmark 2 

 

 

 

6.3 Kategorier 

 

De 31 värdeorden sammanställdes i tio kategorier enligt tabell 5. Värdeord 

som i fokusgruppsdiskussionerna nämnts i samma meningar/diskussioner har 

kopplats samman. 
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Tabell 5. Tio kategorier som sammanställts utifrån värdeord 

 

Kategori 

 

 

Antal värdeord 

Ansvar/Hållbart brukande 48 

Kunskap 37 

Helhetsperspektiv/Landskapsperspektiv/Ojämn 

åldersfördelning/Ansvarsarter 

75 

Öka biologisk mångfald utan att minska 

virkesproduktionen/ Öka virkesproduktionen utan att 

minska den biologiska mångfalden 

72 

Skogsbruksplan/Certifiering 43 

Frivilliga avsättningar/Hänsyn 69 

Användning av råvaran 9 

Jämlikhet mellan miljömål och 

produktionsmål/Skogsbruket är dåliga på att visa vad 

de gör bra/Målkonflikter 

58 

Dialog 23 

Entreprenörernas roll 20 

 

 

 

Utifrån störst innehåll per kategori, räknat ur det oredigerade materialet, valdes 

slutligen fem kategorier ut för att presentera resultatet (tabell 6). 

 

 
Tabell 6. De fem kategorier som valdes ut för att presentera resultatet 

 

Kategori: 

 

 

Antal värdeord 

Jämlikhet mellan miljömål och produktionsmål 58 

Dialog 23 

Frivilliga avsättningar/Hänsyn 69 

Landskapsperspektiv 75 

Skogsbruksplan/Certifiering 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

6.4 Jämlikhet mellan miljömål och produktionsmål 
 

 

Miljömål och produktionsmål ska enligt lagen jämställas, men hur ser det ut i 

verkligheten? Frågan diskuterades i alla tre fokusgrupperna, men något entydigt svar 

på frågan om miljömål och produktionsmål verkligen är jämställda, framkom inte.  

 

 

6.4.1 Fokusgrupp 1, Miljörepresentanterna  
 

Fokusgrupp 1 inleddes med en öppen fråga till deltagarna, ställd av moderatorn: 
”Vad tycker ni om jämlikheten mellan skogsvårdslagens miljömål och 

produktionsmål idag, hur ser det ut i verkligheten?” Deltagarna i fokusgrupp 1 

ansåg inte att frågan var helt enkel att svara på utan menade att det beror på vem 

man frågar. 

 

MR6: … om de är jämställda eller inte, det beror ju på lite grand vem du frågar … 

eftersom vi har en egen skogsvårdslag så har vi också ett antal lagvalskonflikter, i 

och med att miljöbalken redan i dag är gällande för skogsbruket och här uppstår ju 

då vissa lagvalskonflikter när det gäller skogsbruket … så man kan ju liksom bredda 

frågan till, är skogsbruket idag ekologiskt hållbart… 

 

MR6: Skogsbruket å andra sidan hävdar väl då att det vi gör idag är tillräckligt, 

men det är det ingen som vet, jag menar om vi tar till exempel arter på död ved, så 

finns det kvar arter på död ved, hotade och rödlistade arter på död ved idag, även i 

produktionsskogen men … de hänger ju kvar på sitt substrat tills substratet 

försvinner… 

 

 

6.4.2 Fokusgrupp 2, Skogsnäringen  

.  
Även Fokusgrupp 2 inleddes med en öppen fråga från moderatorn: ”- Anser ni att 

miljömål och produktionsmål är jämställda i dagens skogsbruk?” Inte heller 

skogsnäringen gav något enhälligt svar på denna fråga. Deltagarna hänvisade till att 

det beror på hur man räknar. En representant ansåg att miljömålet är mer specificerat 

och att det har varit lättare att få det så, med hjälp av internationella konventioner. 

Något liknande finns inte inom produktionsområdet. En representant ansåg att 

miljömålet har övertaget över produktionsmålet.  

 

En representant från ett större skogsbolag samt en privat skogsägare frågade de 

andra representanterna vilka delar i miljömålet som skogsbruket inte klarar av.  

 

NR13: Det beror ju på hur man uppfattar de jämställda målen, om man uppfattar 

det som att hälften ska vara produktion och hälften ska vara miljö … så är det ju 

inte uppnått … sen beror det på hur man räknar …  
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NR14: … jag tänker på, vad utgår man ifrån? Utgår man ifrån vad som fanns och 

vad vi jobbade med innan vi tog det där beslutet så har det ju förändrats oerhört 

mycket. Mycket av fokus har ju faktiskt varit på att bli bättre på miljön …   

 

NR11: … ur mitt perspektiv som i stort sett bara jobbar med ädellöv i skogsform, så 

är vi ju väldigt jämna i miljömålen, kontra produktionsmålen, jag skulle säga att det 

snarare kanske till och med är så att kanske miljömålet vinner den. Om du bara 

tittar på den svenska ädellövskogen … 

 

NR14: … jag tänkte på statistiken, det är mer död ved, det är mer gammal skog, det 

är mer ädellöv, det är mer vanlig lövskog. Och ändå får vi tillbaka att det är fel 

ädellöv, det är fel skog … 

 

NR8: Vad är det vi inte klarar i miljömålet då? 

NR10: Ja, ni som jobbar med det här, vad är det stora problemet? Ska vi inte ha 

kalhyggen, eller vad vill egentligen SNF?  

NR11: Det är väl inte så noga vad SNF vill, vad säger lagen? 

NR10: Men vad är det man egentligen bråkar om? 

NR14: Alltså det är ju de här körskadorna, det har ju varit en sådan här fråga, men 

det har vi ju hanterat nu … i den politiska debatten, då handlar det ju om det här att 

många forskare som man gärna lyssnar på, säger att vi ska skydda så mycket mer 

för att vi ska kunna klara den biologiska mångfalden… Ni vet det här Nagoya 

avtalet, att vi ska skydda 17 %, men det är ju inte produktiv skogsmark, utan det 

handlar ju om mark överhuvudtaget … och till och med det kan vi inte tolka, utan vi 

tolkar det på olika sätt då … Vi får inte räkna med fyra miljoner hektar impediment 

fast man gör det i andra länder när man ska räkna hur mycket mark man skyddar…  
 

 

6.4.3 Fokusgrupp 3, Miljörepresentanter och Skogsnäringen  
 

I den avslutande fokusgruppen kom diskussionen in på ämnet jämställdhet mellan 

miljömål och produktionsmål. En av deltagarna från skogsnäringen frågade 

miljörepresentanterna vad de vill att skogsbruket ska spara. En av 

miljörepresentanterna svarade att ett sätt att se på det är att om målen ska jämställas 

kanske 50 % av Sveriges skogsmark ska avsättas till naturvård.  

 

En representant för skogsnäringen påpekade att man inte ska stirra sig blind på 

siffror utan att man måste titta på varje landskap för att få en fungerande mångfald.  

 

NR12: Vad vill du ha för någonting som ska sparas då? 

MR20: Om man säger att miljö och naturhänsyn är lika mycket värt då skulle man 

ju kunna sätta av hälften av Sveriges skog och skydda, men istället för det kanske vi 

ska sätta av 20 % som forskarna pekar på och sen ytterligare 30 % som 

kontinuitetsskogsbruk, utan kalhyggen … 



 

35 

 

 

NR18: … att säga att forskarna pekar på den siffran, det håller jag nog inte riktigt 

med om alltså, för att det är en väldigt svår fråga, det finns inte ett universellt 

procenttal som uppnår vi den så räddar vi biologisk mångfald, så enkelt är det ju 

inte… 

 

NR14: … frustrationen är ju också, i våra led det här att man plötsligt i debatten 

tappar hela det ekonomiska fokuset, jag menar skogen har ju betytt egentligen 

väldigt, väldigt mycket för det här landet … det är ju flera miljömål som vi ska leva 

upp till … där tror jag att vi har ett gemensamt intresse. Och då måste vi bruka 

skogen. Och ibland måste vi faktiskt bruka den ganska intensivt för att klara de 

åtagandena. 

 

MR6: Det är klart att det är en politisk fråga om tydliga målbilder, politiken är ju 

det som styr hur skogsbruket … Vi anser att skogspolitiken inte håller måttet … 

Utvärderingar visar … att målen inte kan nås och slutsatsen är att det inte räcker att 

riksdagen sätter upp mål så länge skogsnäringens intressen i praktiken alltid får gå 

före … 
 
MR6: … man måste göra skillnad på gammal skog och gammal skog. Gammal 

naturskog som aldrig tidigare kalhuggits – vilken också är mkt viktig för ekologiska 

funktioner, arter och samband – minskar eftersom de fortsätter att huggas. 
 
MR6: … Sverige har varit med och drivit fram ett internationellt åtagande om skydd 

av 17 % av vår landyta … EKOLOGISKT REPRESENTATIVA och väl 

sammanhängande områden … Att skydda impediment är inte ekologiskt 

representativt för den produktiva skogen… 

 

 

 

6.5  Dialog 
 

 

Dialoger mellan olika aktörer med olika intressen var något som efterfrågades av 

flera fokusgruppsdeltagare. Skogsnäringen har enligt flera representanter mycket att 

lära sig om att kommunicera sin agenda både med miljörörelsen, men även med 

allmänheten.  

 

 

 

6.5.1 Fokusgrupp 1, Miljörepresentanterna  
 

En oro uttrycktes kring tidigare dialoger om naturvård i skogen. Som 

miljörepresentanterna såg det, har inte ämnet diskuterats ur rätt vinkel. 
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Miljörepresentanterna ansåg att naturvårdsforskning bör användas i större 

utsträckning i dialogerna.  

 

MR6: Vi ser samma sak i det här dialogprojektet som skogsstyrelsen hade, då sitter 

det liksom ett gäng olika intressenter, från näringen, från myndigheterna och från 

ideella organisationer. Men ingen naturvårdsforskning sitter med. Vi attackerar 

liksom problemet från fel håll, problemet attackeras liksom inte från, var står vi idag 

och vad är det egentligen som krävs för att nå våra mål ...  

 

MR6: … jag tycker faktiskt att man ska kunna förvänta sig av markägare att de vet 

vad de har, man kan alltid vända sig till myndigheten för att få hjälp, man kan 

vända sig till ideell naturvård också, vi springer ut på väldigt många privata 

markägares marker och kikar på de skogarna efter att de har frågat oss. 

 

 

6.5.2 Fokusgrupp 2, Skogsnäringen 
 

Gruppen blev delad i två läger, där privata skogsägare och maskinförare framförde 

en åsikt, medan större skogsbolag hade en annorlunda bild. De privata skogsägarna 

och maskinförarna uttryckte ett obehag över att känna sig anklagade av bland annat 

SNF (Naturskyddsföreningen) för att vara miljöbovar. De såg den stora bilden, den 

bild som uttrycks i media från SNF och andra miljöorganisationers håll, och hade 

inga positiva erfarenheter från samarbete med miljöorganisationer alls. De större 

skogsbolagen kunde se en förändring i miljöorganisationers sätt att arbeta mot 

skogsnäringen. Skogsnäringen ansåg att miljöorganisationer tagit ett steg undan, från 

dialog mot retorik, något som skogsnäringen såg som mycket negativt och något 

som försvårar ett samarbete. Dock framhöll representanter för de större 

skogsbolagen att det, framförallt på det lokala planet, finns många bra exempel på 

samarbete mellan miljöorganisationer och skogsnäringen, och det vill skogsnäringen 

ha mer av. Skogsnäringen uttryckte också en oro för hur det svenska skogsbruket 

framställs i media, med en mörk retorik, som skogsnäringen anser är felaktig.  

 

NR10: … jag är orienterare, skogsmänniska och jag älskar naturen, alltså jag var ju 

en given medlem i SNF, men jag upplever de som helt rabiat … Alltså det, de har ju 

retorik och så som … sådant som jag uppfattar som direkta lögner…  

 

NR16: Jo, många gånger kan det nog vara som du säger där att, det är svårt att ha 

en öppen dialog med SNF och de kör på liksom, på sitt vis och de har ingen 

uppfattning hur det är i skogen i verkligheten, liksom att ta fram produktionen… 

 

NR13: Jag tror att man har lämnat detta. Det har varit en strid inom SNF och det är 

nog i samförstånd… debattörerna har sagt att vi ska inte ha dialog, vi ska väcka 

debatt… 
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NR14: Men att försöka mötas på lokalnivå, kanske allra helst ute i skogen. Men sen 

handlar det väl från vår sida då om att man lyssnar, lyssnar på vad är deras 

argument. 

 

NR13: … vi skulle behöva allianser, så har det ju varit med WWF en gång, för WWF 

har ju jobbat ihop med företag … 

 

NR8: Det känns ju som att allting rinner ut i att vi har ett kommunikationsproblem, 

till det svenska folket, vi når ju inte ut. Vi håller ju på med världens bästa grej, 

egentligen. Om man tänker på allt det skapar med hållbarhet och den biten. Det är 

otroligt att vi inte kan få fram bättre vad det är vi håller på med egentligen. 

 

NR11: Vi vet ju, vi gör det här, det här och det här. Sen kan vi ställa oss här ute … 

och fråga de tio första som går in på McDonalds, - vad gör det svenska skogsbruket 

för att gynna miljövården? Och då kommer du få tio `öööh?´. Vi måste ta vårt 

ansvar och berätta för alla vad gör vi … vi har retoriska experter som berättar allt 

dåligt som vi gör, medans vi själva sitter och tycker att det behöver vi väl inte 

berätta för någon att vi gör… 

 

NR14: … vi vill gärna gå ut i skogen och stå och diskutera, vi kan ta kritik alltså, 

men det kräver också att vi blir lyssnade till, va. 

 

NR14: … på något sätt tror jag att man känner, att det spelar liksom ingen roll vad 

man gör, vi får ändå kritik för det … Istället för att man säger, det här är bra, men 

om ni gör så här istället så kanske det blir ett steg till, va, att man fick den 

kommunikationen. 

 

NR14: Men ett sätt är ju om du (vänder sig till moderatorn) hade haft möjlighet att 

ta några av dem lite mer på djupet, och få dem att berätta att vi faktiskt är positiva. 

Att vi vill gärna gå ut i skogen och stå och diskutera, vi kan ta kritik alltså, men det 

kräver också att vi blir lyssnade till …  

 

 

6.5.3 Fokusgrupp 3, Miljörepresentanter och Skogsnäringen  
 

Representanter både för miljörepresentanterna och skogsnäringen var överens om att 

dialoger behövs sinsemellan. Skogsnäringen uttryckte att de gärna vill ta del av den 

kunskap som finns hos den ideella miljörörelsen.  

 

Den mörka bild som skogsnäringen anser att miljörörelsen målat upp av det svenska 

skogsbruket, togs upp på agendan, och miljörepresentanterna kunde hålla med om 

att det bitvis är en alltför mörk bild som målas upp av det svenska skogsbruket. 

Dock poängterade miljörepresentanterna att det finns problem i skogsbruket som 

måste lösas, som exempelvis att fler och fler skogslevande arter blir rödlistade. I 

dialogen fanns inga direkta oenigheter mellan miljörepresentanterna och 
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skogsnäringen. Det poängterades att målen är desamma för alla inblandade, men att 

det finns olika tidsplaner, för när man tror att målen ska vara uppfyllda.  

 

NR14: Det här just med att man kan lära av varandra, vi hade ju det uppe i vår 

grupp förra måndagen (fokusgrupp 2, författares kommentar), att man ska prata 

med varandra, att den kunskap som finns i ideell naturvård, att man ska använda 

den. Genom att träffas …  

 

NR18: … jag märker … väldigt tydligt ute i vår organisation det är ju att i och med 

den här svartmålningen som ju så att säga SNF är en del utav, att göra mot 

skogsbruket, så tappar vi, vi dräneras på engagemang… det är för mycket fokus på 

fel … jag tror kanske också att en del större miljöorganisationer skulle faktiskt ha en 

del att tjäna på att lyfta fram positiva exempel också och ge en mer nyanserad bild 

… 

 

MR19: Entomologiska föreningen gör faktiskt så, att de har ett naturvårdspris varje 

år som de delar ut till någon, och det kan ju vara något som kanske 

Naturskyddsföreningen och andra föreningar, kanske kommuner också kan lyfta 

fram liksom, riktigt bra exempel på när folk har gjort avsättningar eller 

naturvårdsåtgärder i skogen… och då kanske andra också tar efter det …    

 

MR20: … i vår skogsgrupp Östergötland. Där tar vi också goda exempel och 

highlightar dem lite grand för att pusha på, och inte minst företag som sysslar med 

hyggesfritt skogsbruk, det tycker vi är jättepositivt att våga testa nya metoder som 

verkligen har naturvården inbakad i hela produktionsbiten …  
 

MR17: Jag tänkte på en annan sak, när man diskuterar naturvård, jag har ju vart 

med ett tag, tycker jag att ambitionerna och intresset och kunskapen om 

naturvårdsfrågor har tagit rejäla kliv framåt, för sitta i en sådan här grupp för tjugo 

år sedan, det hade inte varit möjligt. 

 

NR14: … Tjugo år är egentligen inte lång tid, som vi hållit på med det här, men det 

har hänt jättemycket... Men det gäller att lära sig av det ni har va, för ni har 

jättemycket kunskap, försöka hitta en dialog och de här mötesplatserna. Det tror jag 

på alltså. 

 

MR17: … Man kan diskutera hur fort det ska gå, och vilka medel man ska använda, 

men målen är vi överens om. 

 

NR15: … målen ändrar sig hela tiden, det kommer ny kunskap … Alla måste vara 

uppdaterade, ta lärdom av varandra hela tiden … 

 

NR14: … det finns ju en skogsgrupp i Gränna, och nu vet jag ju Östra Vätterbranten 

har ju varit ett hett område i många år, och från att ha varit en fruktansvärd konflikt 

så idag så finns det ju ett väldigt fruktbart samarbete. 
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NR10: Bara kontakten tas på rätt sätt, skulle man få reda på att i detta område eller 

där, dessa ekarna, där finns någonting som är väldigt ovanligt… Aldrig att jag 

skulle hugga ner det, aldrig någonsin. Men det är ju viktigt att det blir på rätt sätt, 

kommer det däremot direktiv och grejer och insändare … 

 

MR6: … Vi (SNF, författares kommentar) anser att både debatt och dialog behövs. 

Dialogerna måste dock börja i rätt ände, d.v.s. helhetsperspektivet … 

 

 

 

6.6 Frivilliga avsättningar och naturhänsyn 
 

 

Skogsbrukets frivilliga avsättningar var ett ämne som diskuterades. För att de 

frivilliga avsättningarna ska få en större trovärdighet ansåg miljögruppen att de 

behöver offentliggöras, kvalitetssäkras och bli långsiktiga. Skogsnäringen uttryckte 

en önskan om att de frivilliga avsättningarna ska tas på allvar. För att båda parter ska 

bli nöjda kan ett sätt vara att frivilliga avsättningar offentliggörs, åtminstone 

gentemot myndigheter. 

 

 

6.6.1 Fokusgrupp 1, Miljörepresentanterna 
 

De frivilliga avsättningarna inom skogsbruket diskuterades och till viss del även 

ifrågasattes. Miljörepresentanterna ansåg att det behövs någon form av 

sammanställning av de frivilliga avsättningarna, för att de ska kunna anses pålitliga 

och trovärdiga. Miljörepresentanterna diskuterade även hur man får skogsbruket att 

avsätta rätt områden till naturvård och att dessa områden därefter får förbli avsatta, 

utan risk för att de ska avverkas ett par år senare. Miljörepresentanterna uttryckte 

oro över att områden som lämnats som generell hänsyn vid en avverkning, istället 

avverkas i ett senare skede.  

 

MR3: … lagen begränsar ju också den hänsyn som man måste ta, det är ju en 

ekonomisk begränsning … fem procent frivilligt skyddade arealer som ska vara de 

finaste och bästa, det är en ganska stor uppoffring ändå, för en ekonomisk näring att 

göra … då tycker nog jag, och det gör säkert de också, att är man beredd att avstå 

då ytterligare fem procent ekonomi så vill man väl ha största möjliga naturnytta för 

de procenten. Och det är jag inte säker på att man får alltid. Det går ganska så fort 

där ute i skogen, man sitter där i mörkret, det är vinter och snö, man hittar en asp 

som man kan spara, och ibland kanske det var den bästa naturvården … 

 

MR6: … frivilliga avsättningar för småskogsbruket … de måste offentliggöras på 

något sätt för att vi ska kunna räkna in dem i miljömål och internationella 

åtaganden … vi måste ju också veta att de lever upp till de kriterier som krävs för att 
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vi ska nå målen … ställer privatskogsbruket upp på att vara med på den här kartan 

och lämna över sin information? 

 

MR3: … en annan fråga också som har stört mig väldigt mycket … när man hittar 

då någonting, ute i skogen som inte är en beskriven nyckelbiotop men som man ändå 

ser när man kommer dit, att det här är missat, det här är höga naturvärden, eller till 

och med en nyckelbiotop, att man då inte kan lugna ner sig lite och se till att det där 

verkligen utreds innan man avverkar… 

 

MR3: … För många är ju det här med hänsyn, det är ju på något sätt, man tror att 

det är för hyggesfasens skull … men framförallt är det ju, det som står där, det ska 

ju vara evighetsträd. Jag menar ställer du en tall där som är hundra år, så när det 

nya beståndet har vuxit upp, då står det en tall där inne som är tvåhundra år. Sen 

avverkas beståndet och nästa gång så står en tall som är trehundra år och sedan 

står en tall som är fyrahundra år… 

 
MR7: Men är inte bekymret också att hålla koll på det här, att det verkligen är 

samma träd som sparas varje gång. För det är det väl inte alltid… 

 

MR6: … ett annat problem runt om i landet när man pratar om avverkning på 

impediment och så där. Och det är ju att avverka sådant som man lämnat som 

hänsyn tidigare… Och där ser man liksom avverkningsanmälningar, man har 

kanske lämnat ett hektar på ett hygge och avverkningsanmält det, det kan vara långa 

tarmar i landskapet som avverkningsanmälts och … man har lämnat rejäla 

kantzoner till bäckar och sådant där tidigare, det kan vara för tio-tjugo år sedan, 

men som man går tillbaka och avverkar nu då, att man har liksom klassat in det som 

ett nytt eget bestånd…  

 

MR3: Där skulle man ju önska att skogsvårdslagen satte stopp egentligen, har man 

lämnat in en avverkningsanmälan och talat om att på det här tio hektars hygget så 

är det här vår naturvårdsavsättning, då är den evig så att säga. Och då skulle man 

inte ha rätt ens att komma in med en anmälan. 

 

 

 

6.6.2 Fokusgrupp 2, Skogsnäringen 

 

 

Skogsnäringen uttryckte att de önskade att deras frivilliga avsättningar skulle tas på 

allvar. I diskussionen kom även frågan om värdet på den generella hänsynen upp.  

 

NR10: Men sen kan jag också tycka, det här, man ska avsätta 5 % och då är man 

certifierad … jag vet inte, de här generella reglerna, … det kan kännas väldigt 

lustigt. Om man når syftena med det här, om det ska sparas 5 träd per hektar och så 

här. 
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NR11: De generella reglerna är ju mer till för att framtida, alltså det finns ju väldigt 

sällan ett naturvärde i dem, när du ställer dem i den gruppen, utan den är ju till för 

att det ska uppstå i syfte att främja, vad det nu är du vill främja med just de träden…  

 

NR11: … och tyvärr så är det nog mycket så med de här grupperna som du pratade 

om, att man ställer dem i okunskap eller i enkelhet … 

 

 

6.6.3 Fokusgrupp 3, Miljörepresentanter och Skogsnäringen 

 

Både miljörepresentanterna och skogsnäringen var överens om att det hade funnits 

en stor nytta i att de frivilliga avsättningarna hade varit offentliga, så att myndigheter 

hade kunnat få ett grepp om vilka arealer som är avsatta och var dessa finns.  

 

Diskussionen kom också in på det väsentliga, och kanske framförallt svåra, i att 

välja rätt områden till frivilliga avsättningar och naturhänsyn. Behovet av att 

skräddarsy naturhänsynen för det område man befinner sig i betonades, och även det 

faktum att det i vissa områden kan behöva nyskapas naturvärden. Alla representanter 

var överens om att det behövs ett helhetsperspektiv, ett landskapsperspektiv på 

naturvården. 

 

Miljörepresentanterna tog upp något som de ansåg oroande, att områden som angetts 

som skyddade, i ett senare tillfälle avverkas. Skogsnäringen svarade att det inte 

behöver vara något negativt med detta, utan att det kan vara så att man byter område 

för att man funnit högre naturvärden någon annanstans. Något som då istället blir 

positivt ur naturvårdssynpunkt.  

 

NR14: Det här är ju en fråga som har funnits ganska länge, framförallt de senaste 

åren, man diskuterar hur ska man värdera hur mycket vi skyddar, eller inte skyddar 

i Sverige, och hur ska man räkna …  
 

MR20: Jag tänker att det behöver ju inte vara offentligt så att allmänheten kan se 

det, utan det viktigaste är ju att myndigheterna kommer åt uppgifterna för att kunna 

räkna med dem… 

 

MR17: Skogsstyrelsen gjorde ju en uppföljning av frivilliga avsättningar för sex-sju 

år sen. Det var ett slumpmässigt urval. … vi fick ju tillstånd från markägare att göra 

det här fältarbetet och vi hade aldrig några problem med att få tillstånden. 

 

MR20: Jag tror att det hade varit jättepositivt från naturvårdssidan att kunna ta ett 

helhetsgrepp om situationen om man kan se de här frivilliga avsättningarna, att 

kunna planera på landskapsnivå. Att kunna matcha dem, kanske prata ihop sig med 

markägarna för att de här avsättningarna ska kunna göra så stor nytta som möjligt. 
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MR7: … Men vill vi styra dem här till de bästa områdena, i princip innebär det ju 

att någon expert ska komma och peka ut att den ytan är det du ska sätta av. Är det 

rätt att kalla det frivilliga avsättningar då? Det är ju på väg mot någonting annat. 

Och det kanske är det som behövs, men det blir lite konstiga signaler. Det är som att 

man vill kalla det frivilligt för att det ska låta bra, men i praktiken så blir det nästan 

inte det. 

 

MR7: Argumentet har väl också varit det lite grand att som det är idag så kan man 

ha 5 % avsättningar och sen så byter man dem till nästa planperiod. Man får inte 

riktigt koll på var de finns. Det man sparar ena gången det tar man nästa. 

 

NR18: … jag känner inte riktigt igen att vi skulle sitta och dribbla med siffror på det 

sättet … Ett problem som vi ser ibland, det kan ju vara att en del av de frivilliga 

avsättningarna köps in exempelvis i bildandet av biotopskydd eller ett naturreservat 

och då kan det uppstå ett glapp där och då måste man fylla upp den arealen ...  

 

NR9: Det är nog en brist ibland planläggarna också där tyvärr … det här med att 

byta arealer … det som är valt utav planläggaren kanske inte har så höga värden, 

utan det finns faktiskt bättre …  

 

NR8: … när man går runt och alla fältassistenter är ute, man hittar ju då det som är 

betydligt mer värt … det blir ju en mer och mer värdefull bank som kommer in … Ett 

tag var det att man satte av 20 % för att det skulle vara 20 % … 
 

NR18: … Men ett annat problem … det tror jag är det här att man har svårt att få 

till skötsel i många skötselkrävande avsättningar. … det kanske finns någon form av 

skötselföreskrift inskrivet i planen men den är på väldigt övergripande nivå, svårt att 

förstå vad det är, det är någon form utav mål, men hur når vi dit liksom? 

 

MR19: … kraftledningsgator är ju bland de bästa fjärilslokalerna vi har nu i landet 

liksom. Det är många av de mest hotade arterna, de finns ju bara kvar i några 

kraftledningsgator … man måste ju se liksom att vi har ju egentligen inga naturliga 

miljöer kvar där människan inte har gjort någonting … vi får ju den mångfald vi 

skapar kan man ju säga… 

 

MR19: … det finns många andra bra miljöer också när man håller på med insekter 

… man ska ju inte förringa ett hygge till exempel, med hallon och sådant där. Det 

finns ju många fjärilar som går på hallon, de skulle ju inte vara så vanliga i 

landskapet som de var idag om vi inte hade några hyggen.  

 

NR18: Det finns ju många fåglar då, som blivit starkt missgynnade i 

jordbrukslandskapet, för att det växer igen, där faktiskt många har visat sig bli 

gynnade av hyggen. 
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MR19: … på något sätt så gäller det ju att göra rätt sak på rätt ställe … på en del 

ställen kanske man inte ska göra ett hygge alls, där det är skog som kanske inte har 

varit speciellt huggen.  

 

MR21: Jag tror nog att det hela tiden är pengarna som är avgörande. Det kostar att 

ha naturvård. Det kostar för den enskilde ägaren. Så där måste man väl tänka att 

han eller hon behöver nog kompensation för det.  

 

MR20: Ja, precis, och det är ju den här kompensationen som jag menar att staten 

kan, eller måste egentligen, vara beredd att skjuta till om det ska funka. 

 

MR6: … Man måste verifiera att de frivilliga avsättningarna åtminstone uppfyller de 

kriterier som krävs för att räknas in i måluppfyllelse av såväl nationella som 

internationella mål och åtaganden. Därför måste avsättningarna redovisas 

gällande: 1. Kvalitet och faktiska betydelse för biologisk mångfald, 

ekosystemtjänster och ekologiska samband (grön infrastruktur). 2. Redovisning av 

var de geografiskt är belägna, samt vilka markslag och naturtyper som finns i 

avsättningarna. 3. Långsiktigheten, d.v.s. hur länge områdena är avsatta och hur 

länge de faktiskt blir kvar. 

 
MR6: … vi har dokumenterat ganska många ärenden där områden på storlekar 0.5-

2 hektar har avverkningsanmälts och avverkats trots att dessa ligger i rena 

hyggeslandskap… 

 

 

 

6.7  Landskapsperspektiv 

 

 
Landskapsperspektivet togs upp vid flera tillfällen, under alla tre fokusgrupperna, 

bland annat i kombination med vikten av att markägare har en skogsbruksplan, då 

denna även underlättar en landskapsplanering. Landskapsperspektivet är även viktigt 

vid planering av naturhänsyn för att tillse att det är rätt områden, inte bara lokalt 

utan även regionalt, som skyddas.  

 

 
6.7.1 Fokusgrupp 1, Miljörepresentanterna 
 

Miljörepresentanterna konstaterade behovet av att en konsekvensanalys görs på läget 

i skogen idag, innan man går vidare med åtgärder. Det är viktigt att veta var man står 

och hur läget är nu, för att kunna gå vidare med åtgärder. Miljörepresentanterna 

uttryckte en oro för att det i skogsbruket idag saknas ett helhetsperspektiv eller ett 

landskapsperspektiv. Naturvård handlar inte bara om isolerade områden, utan även 

om att det måste finnas spridningskorridorer, att rätt områden skyddas på rätt plats 
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och att man ser till helhetsbilden. Miljörepresentanterna pratade även om 

ansvarsarter och värdet av att varje skogsägare vet vilka nyckelarter som finns på 

hans/hennes marker.  

 

MR6: … det krävs ju liksom en helhetsplanering, man kan inte bara titta på sitt 

innehav man måste titta på grannens innehav och granngrannens innehav och över 

länsgränser och kommungränser att man får en helhetsbild av skogen … 

 

MR6: … vi har en förlust av biologisk mångfald som är pågående, vi förlorar 

livsmiljöer för arter. Vi måste attackera problemet från rätt håll och det är ju liksom 

genom att göra en konsekvensanalys, vad händer om vi fortsätter `business as 

usual´, vad händer om vi faktiskt tar ett helhetsperspektiv, ett landskapsperspektiv 

för att titta på det här … 
 

MR3: … att titta mer i ett landskapsperspektiv, vad är det jag har för arter på min 

mark och vid angränsande marker som är mina ansvarsarter så att säga och hur ska 

jag då bedriva mitt skogsbruk för att de arterna ska bevaras i det här landskapet … 

 

MR6: … Du måste jämna ut, så att du har en jämn åldersfördelning i skogen på 

landskapsnivå och det här kan du faktiskt egentligen bara göra genom att minska 

uttaget ett tag framöver … en jämnare åldersfördelning, det är bra för väldigt 

många aspekter, det kommer ju gynna biologisk mångfald om vi får äldre träd och 

träd får växa lite långsammare än vad de gör idag…  

 

 

 

6.7.2 Fokusgrupp 2, Skogsnäringen.  

 
Skogsnäringen kom in på ämnet landskapsperspektiv angående hyggesbruket, en 

representant påpekade att vi hade haft en helt annan landskapsvy om vi inte haft 

trakthyggesbruk. 

 

NR14: … när man diskuterar det här med rekreation och sociala värden … är det 

hyggen eller inte hyggen, vilket ju är väldigt märkligt därför att skulle vi inte ha det 

här hyggesbruket så skulle vi inte ha de här landskapsvyerna … 

 

 

6.7.3 Fokusgrupp 3, Miljörepresentanter och Skogsnäringen 

 
Miljörepresentanterna och skogsnäringen var överens om att det behövs en 

helhetssyn över skogen, samt att man behöver samarbeta över gränser för att uppnå 

bästa resultat. En av deltagarna från skogsnäringen påpekade också att skogsbruket 

hittills haft en allt för generell inställning till naturhänsyn och att man behöver ha en 

skräddarsydd naturhänsyn, som passar i det område där man verkar.  
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Deltagarna diskuterade också vikten av att information från enskilda, exempelvis 

från planläggare om vilka arter som återfinns var, hamnar på rätt ställe, vilket 

underlättar en landskapsanalys. Att all information om värdefulla arter som återfinns 

i landskapet sammanställs i exempelvis artdataportalen, poängterades. En 

representant för miljögruppen föreslog att man belönade goda exempel på fina 

naturvårdsavsättningar, för att belysa dessa, genom exempelvis ett naturvårdspris.  

 

NR10: … ibland funderar jag ju lite som lekman på om det här är det optimala 

sättet, de här 5 %, om man får ut mest nytta, jag menar en del fastigheter är ju 

kanske planterad granskog alltihop … och då ska man avsätta 5 % där och det 

kanske inte är några unika värden och sedan … en annan fastighet har kanske 

väldigt mycket. 

 

MR20: Jag tror på en helhetssyn, det är nog jätteviktig om vi ska kunna bevara 

mångfalden för att den är inte inrutad efter våra fastighetsgränser, så är det ju. Vi 

behöver kommunicera, vi behöver samarbeta … och sen det här med att spara 

kanske tråkiga granar på en granåker, visst det kanske inte kan kännas så mycket 

för stunden, men vem vet vad det har för nytta i framtiden, det vet ju inte vi… 

 

NR14: … vi har ju tagit fram, tillsammans med SLU, de här naturvärdesregionerna 

… Det tror jag kan vara en hjälp i det här, att man prioriterar rätt då, för det är ju 

vi intresserade av också, liksom skogsägarna. 

 

NR18: … vi inser att skogsbruket kanske har haft en lite för generell inställning till 

naturvård, att det har varit liksom att man har haft en modell för generell naturvård. 

Den appliceras överallt … vi är väldigt mycket in på det här värdetraktsspåret nu, 

att är man i en tallvärdetrakt då skräddarsyr man hänsynen. Inte kanske att man 

lämnar så fasligt mycket mer … Och det tror vi liksom är framtiden lite grand, att 

man försöker jobba på det sättet. Man utnyttjar varandras kunskapskällor på något 

sätt.  

 

NR18: … jag tror mer att vi behöver vara konstruktiva och se hur kan vi i varje givet 

landskap bygga upp ett nätverk med miljöer som gör att vi säkerställer, att vi får en 

funktionell spridning, vi får en grön infrastruktur att vi jobbar liksom mot att se vad 

behöver det här landskapet … vi borde jobba mer med att nyskapa miljöer på olika 

sätt, med naturvårdande skötsel …  

 

MR19: … det här med att det är planerare ute så här, men den kunskapen som 

kommer in i form av att de hittar signalarter eller så här, vart försvinner den 

kunskapen sedan? Jag tycker det skulle vara väldigt värdefullt om den kunskapen 

skulle kunna komma in i artportalen, där den här samlade kunskapen finns idag, där 

folk rapporterar in, ofta på ideell basis, fåglar och växter och allting. 
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NR18: Ja, det är en bra fråga, vi ställer oss också den ibland, i en del fall handlar 

det om att det är ont om tid helt enkelt, man har inte den tiden att sitta och 

registrera. 

 

MR19: … Skogsstyrelsens … i alla fall i Kronobergs län, där ligger ju alla 

nyckelbiotopsinventeringar, de ligger ju i artportalen ... Ofta när konsulter är ute 

och gör inventeringar så hamnar det där, från det ideella. Det är ju väldigt viktigt 

att få in den kunskapen om man nu ska göra landskapsanalyser och se sen vart finns 

de här arterna och hur knyter vi ihop det? 

 

MR7: Det ligger nog väldigt mycket sådan kunskap och skvalpar på olika håll …  

 
 

 

6.8  Skogsbruksplan/Certifiering 
 

 

Miljörepresentanter ansåg att en skogsbruksplan är viktig för att skogsägare ska få 

en överblick över sin fastighet och därigenom kunna sköta sin naturvård på ett så bra 

sätt som möjligt. Skogsnäringen tyckte att skogsbruksplanen är bra, för att den ger 

tydliga mål, med vad man vill med sin skogsfastighet.  

 

Det fanns delade meningar angående om skogscertifieringssystemen är bra eller 

dåliga. De flesta representanter ansåg att certifiering bidrar med mycket positivt, 

men en representant för miljögruppen ansåg att certifieringen satt ett tak på den 

naturvårdsareal som skogsbolag avsätter, vilket gjort att många bolag minskat sina 

avsatta areal ned till fem procent.   

 

 

6.8.1 Fokusgrupp 1, Miljörepresentanterna  

 
Miljörepresentanterna diskuterade vikten av att skogsägare har en plan över sin 

fastighet för att få en överblick och en bra sammanfattning av skogens tillstånd. 

 

Gällande certifieringen, tyckte en representant för miljögruppen, att den bidragit 

med mycket positivt, som exempelvis krav på skogsbruksplan och krav på fem 

procents avsättningar till naturvård. En annan representant för miljögruppen ansåg 

att certifieringen snarare varit negativ och att denna har bidragit till att de fem 

procent som certifieringen kräver som naturvårdsavsättningar snarare har blivit en 

maxgräns och att detta i sin tur gjort att naturvårdsavsättningarna minskat hos stora 

skogsbolag.  

 
MR6: För ett helhetsperspektiv så behövs … något verktyg i form av 

skogsbruksplaner …  
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MR6: … certifieringarna ger ju mer hänsyn än vad lagen kräver, men de är ju 

otroligt tolkningsbara … det finns bara två kriterier i hela certifieringen som faktiskt 

är klara på vad det menar och det är ju då att du får inte avverka nyckelbiotoper, 

det är ett och nummer två du får inte avverka träd med öppna brandljud, allt annat 

är tolkningsbart, när det kommer till miljöhänsynsfrågorna. 

 

MR3: … Det certifieringen har bidragit med i svenskt skogsbruk det är en oerhörd 

positiv sak, det är ju nämligen avsättning av arealer. Det är ju de här fem procenten 

och där man inte får avverka nyckelbiotoper …  

 

MR6: … när det gäller de här fem procents avsättningar, på ett sätt har det blivit 

lite olyckligt … … Nu ser vi liksom hur skogsbolagen reviderar sina 

landskapsplaner för att nå ner till fem procent … fem procent blev ett tak, när de 

tidigare hade sex, sju, åtta procent avsatt …  
 

 

 

 

 

6.8.2 Fokusgrupp 2, Skogsnäringen 

 
Skogsnäringen diskuterade vikten av att ha en plan som ger tydliga mål. Något som 

hjälper till att stabilisera jämvikten mellan miljömålet och produktionsmålet.  

 

NR9: … jag är skogsägare och jag tycker det är fantastiskt kul det här med, jag har 

ju faktiskt 10 % med lövdominerat NS och NO … sen kör jag väldigt tydlig 

produktion på mina andra avdelningar då, plus att jag har de här 5 % lövdominerat, 

tydliga mål bara och då kan man ha båda delarna.  
 

NR13: Det är ju det som planen hjälper oss att göra.  

 

 

 

6.8.3 Fokusgrupp 3, Miljörepresentanter och Skogsnäringen 

 
En representant för skogsnäringen uttryckte att skogsbruksplaner är det bästa 

redskap en skogsägare har. Samtidigt påpekade man vikten av att utveckla 

skogsbruksplanerna, förbättra dem och hitta nya användningsområden. Både 

representanter för miljögruppen och skogsnäringen ansåg att skogsbruksplaner är 

väldigt viktiga och ett bra verktyg för att ta rätt naturhänsyn på rätt plats.  

 

NR14: Skogsbruksplaner … Det är ju det bästa verktyg man har som skogsägare 

egentligen. 

 

NR14: Idag är det ju en stor majoritet som har plan. Idag är det nog mer att hinna 

med att göra det. Och sen just det här med att utveckla det… 
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NR18: … nyckeln till framgång när det gäller naturvård är en bra gedigen, 

planering … det är ju verkligen inte så att vem som helst kan göra det här, utan det 

krävs att man har rätt kompetens … de bästa planerarna hos oss, de har ju jobbat 

kanske femton-tjugo år … 

 

MR6: … kravet på skogsbruksplaner slopades tyvärr 1994 trots att behovet av 

planer sedan länge varit ett erkänt bra verktyg för att kunna ta rätt hänsyn. Om alla 

skogsbrukare upprättade skogsbruksplaner som offentliggörs, minst till alla 

myndigheter och kommuner så skulle dessa innebära ökade möjligheter att möta 

behovet av hänsyn till landskapsekologiska samband.  
 

 

 

 

6.9  Likartade åsikter 
 

 

Under de tre fokusgruppernas diskussioner uttalades flera kommentarer, från olika 

parter, som uttryckte likartade åsikter eller tankar (Tabell 7). Både 

miljörepresentanter och representanter för skogsnäringen uttryckte behovet av 

skogsbruksplaner. Båda parter ansåg att det fanns fördelar hos skogsbruksplaner som 

att det ger en möjlighet att planera i ett större perspektiv, ett landskapsperspektiv. 

Men även värdet som en skogsbruksplan har för den enskilde skogsägaren, för att ta 

vara på alla de värden som finns på en fastighet diskuterades. Angående 

skogsbruksplanen så uttrycktes att förutom klassiska användningsområden, som att 

hjälpa till att planera skogsbruksåtgärder, så är den ett bra hjälpmedel vid planering 

av naturhänsynen, även i ett landskapsperspektiv. Angående landskapsperspektivet 

så anser både miljörepresentanter och representanter för skogsnäringen att det är 

viktigt att inte bara titta på sin egen fastighet, utan att även se till det stora 

sammanhanget. För att kunna planera på landskapsnivå angav flera representanter att 

man behöver samarbeta över gränser, exempelvis mellan skogsägare och 

miljöintressenter för att få en så god naturvård som möjligt.  

 

Varken miljörepresentanterna eller skogsnäringen kunde ge något entydigt svar på 

om miljömål och produktionsmål är jämställda i dagens skogsbruk. 
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Tabell 7. Likartade åsikter ur fokusgrupperna 

Kategori Miljörepresentanterna Skogsnäringen 

 

 

Skogsbruksplan 

MR6… För ett 

helhetsperspektiv så 

behövs någonting, något 

verktyg i form av 

skogsbruksplaner … 

 

NR14: Skogsbruksplaner 

… Det är ju det bästa 

verktyg man har som 

skogsägare egentligen. 
 

 

 

 

 

 

Landskapsperspektiv 

MR20: Jag tror på en 

helhetssyn, det är nog 

jätteviktig om vi ska 

kunna bevara mångfalden 

för att den är inte inrutad 

efter våra 

fastighetsgränser … Vi 

behöver kommunicera, vi 

behöver samarbeta … 

 

 

NR18: … jag tror mer att 

vi behöver vara 

konstruktiva och se hur 

kan vi i varje givet 

landskap bygga upp ett 

nätverk med miljöer som 

gör att vi säkerställer, att 

vi får en funktionell 

spridning, vi får en grön 

infrastruktur att vi jobbar 

liksom mot att se vad 

behöver det här 

landskapet… 

 

 

Jämlikhet mellan 

miljömål och 

produktionsmål 

 

MR6: … om de är 

jämställda eller inte, det 

beror ju på lite grand vem 

du frågar …  

NR13: Det beror ju på 

hur man uppfattar de 

jämställda målen … sen 

beror det på hur man 

räknar …  
 

 

 

 

6.10 Meningsskiljaktigheter 
 

 

Trots stora likheter i kommentarer och samsyn i dialogerna fanns en del 

meningsskiljaktigheter (Tabell 8). Det fanns skillnader i främst hur man ser på vad 

som är gammal skog och inte. En representant från skogsnäringen påpekade att det 

finns mer gammal skog nu än tidigare, men att skogsbruket blir kritiserade för att det 

är fel gammal skog. En miljörepresentant sa att det inte är den viktiga, gamla 

naturskogen som ökar, utan att denna tvärtom minskar.  

 

Det fanns också olika syn på vad man ska räkna in som Sveriges skyddade skog. En 

representant från skogsnäringen tog upp att skogsbruket inte får räkna med fyra 

miljoner hektar impediment som är skyddade. En miljörepresentant påpekade att 

impediment inte är ekologiskt representativa för den produktiva skogen, vilket 

internationella åtaganden säger att skyddade områden ska vara.   
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Angående ämnet dialog fanns en oro hos skogsnäringen över att miljörörelsen har 

lämnat dialogerna och övergått till enbart debatt. En representant som för en stor 

miljöorganisation uttryckte att de anser att både dialog och debatt behövs. 
 

 

Tabell 8. Meningsskiljaktigheter framkomna genom fokusgrupperna 

Kategori Miljörepresentanterna Skogsnäringen 
 

 

 

 

Jämlikhet mellan miljömål 

och produktionsmål 

 

MR6: … man måste göra 

skillnad på gammal skog 

och gammal skog. 

Gammal naturskog som 

aldrig tidigare kalhuggits 

– vilken också är mkt 

viktig för ekologiska 

funktioner, arter och 

samband – minskar 

eftersom de fortsätter att 

huggas. 

NR14: … jag tänkte på 

statistiken, det är mer död 

ved, det är mer gammal 

skog, det är mer ädellöv, 

det är mer vanlig lövskog. 

Och ändå får vi tillbaka 

att det är fel ädellöv, det 

är fel skog … 

 

 

 

Dialog/Kommunikation 

MR6: … Vi (SNF) anser 

att både debatt och dialog 

behövs. Dialogerna måste 

dock börja i rätt ände, 

d.v.s. helhetsperspektivet 

… 

 

NR13: Jag tror att man 

har lämnat detta. Det har 

varit en strid inom SNF 

… debattörerna har sagt 

att vi ska inte ha dialog, 

vi ska väcka debatt… 

 

 

 

 

 

Jämlikhet mellan miljömål 

och produktionsmål 

MR6: … Sverige har varit 

med och drivit fram ett 

internationellt åtagande 

om skydd av 17 % av vår 

landyta … EKOLOGISKT 

REPRESENTATIVA och 

väl sammanhängande 

områden … Att skydda 

impediment är inte 

ekologiskt representativt 

för den produktiva 

skogen… 

 

NR14: … Vi får inte 

räkna med de fyra 

miljoner hektar 

impediment fast man gör 

det i andra länder när 

man ska räkna hur mycket 

mark man skyddar. Vi har 

ju under alla år alltså 

avsatt de här markerna … 

de innehåller ju väldigt 

stora värden, som 

framförallt så binder de 

ju ihop landskapet … 

 

 

6.11 Möjliga lösningar 
 

 

Det kom flera förslag till möjliga lösningar på de problem som yttrats under 

fokusgrupperna (Tabell 9).  
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En miljörepresentant påpekade att miljörörelsen och skogsnäringen inte är motparter 

utan att man kan komma fram till lösningar som gör båda parter nöjda.  

 

En representant för skogsnäringen säger att parter från miljörörelsen och 

skogsnäring behöver mötas och att skogsnäringen kan ha nytta av den kunskap som 

kommer från ideell naturvård.  

 

 
Tabell 9. Möjliga lösningar ur fokusgrupperna 

Kategori Miljörepresentanterna Skogsnäringen 

 

 

 

 

Dialog/kommunikation 

MR20: … det måste 

finnas en vilja både från 

näringen och från 

politiken om det ska 

kunna ta ett steg framåt 

och då är vi inte bara 

motparter heller, utan 

man kan försöka komma 

fram till en lösning som 

passar för både 

produktion och 

naturvårdshänsyn. 

NR14: … man kan lära av 

varandra … man ska 

prata med varandra, att 

den kunskap som finns i 

ideell naturvård, att man 

ska använda den. Genom 

att träffas …  

 

 

 

 

Dialog/kommunikation 

MR6: … man kan vända 

sig till ideell naturvård 

också, vi springer ut på 

väldigt många privata 

markägares marker och 

kikar på dem skogarna 

efter att de har frågat oss. 

NR14: Men att försöka 

mötas på lokalnivå, 

kanske allra helst ute i 

skogen. Men sen handlar 

det väl från vår sida då 

om att man lyssnar, 

lyssnar på vad är deras 

argument. 

 

 

 

 

 

 

Landskapsperspektiv 

MR6: … det krävs ju 

liksom en 

helhetsplanering, man 

kan inte bara titta på sitt 

innehav man måste titta 

på grannens innehav och 

granngrannens innehav 

och över länsgränser och 

kommungränser att man 

får en helhetsbild av 

skogen … 

 

NR18: … jag tror mer att 

vi behöver vara 

konstruktiva och se hur 

kan vi i varje givet 

landskap bygga upp ett 

nätverk med miljöer som 

gör att vi säkerställer, att 

vi får en funktionell 

spridning, vi får en grön 

infrastruktur att vi jobbar 

liksom mot att se vad 

behöver det här 

landskapet …  
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7 Diskussion 
 

 
 

7.1 Jämlikhet mellan miljömål och produktionsmål 

 
 

I skogen är ingenting svart eller vitt, så inte heller en miljörepresentant eller en 

person som representerar skogsnäringen. Man kan vara ypperligt intresserad av 

naturvård och ändå vilja ha en hög virkesproduktion i sin skog. Det är inte saker 

som tvunget måste stå mot varandra, snarare tvärtom, måste det vara däråt vi ska 

sträva, med tanke på våra jämställda miljö- och produktionsmål. Som 

regeringens skogsutredning från 2004 (SOU 2006:81) uttrycker det, kan mål 

som formulerats på en övergripande nivå ändå mycket väl visa sig stå i konflikt 

med varandra på operativ nivå, synergier behövs för att finna vägar som 

fungerar för både miljö och produktion, så att vi kan undvika konflikter.  

 

Ett av de stora problemen i jämställdheten mellan miljö- och produktionsmål 

kan mycket väl vara att de som är delvis ansvariga för genomförandet 

(skogsnäringen) bedriver en ekonomisk verksamhet. Härigenom blir det 

säkerligen så att man lägger ett större fokus på produktionen som genererar 

pengar istället för på miljön som i de allra flesta fall kostar pengar, om inte annat 

genom utebliven produktion. Detta kan man knappast anklaga skogsnäringen 

för, då de trots allt bedriver en ekonomisk verksamhet. Dock behöver 

skogsnäringen arbeta ännu mer, än vad de redan gör, mot att få mer och 

framförallt rätt miljöhänsyn, något som representanter för både skogsnäringen 

och miljörörelsen också uttryckte i fokusgrupperna. 

 

Frågan om huruvida miljömål och produktionsmål är jämställda i det Svenska 

skogsbruket verkar vara svår att svara på. Troligen är det också en av 

anledningarna till att det blir konflikter mellan miljörörelse och skogsnäring.  

Under fokusgrupperna gav ingen representant ett rakt svar på om miljömål och 

produktionsmål anses jämställda i dagens skogsbruk. Om ingen riktigt kan säga 

om målen är jämställda, så som lagen säger att de ska vara, hur kan vi då säga 

vem som gör rätt och vem som gör fel? Tveksamheten är en bra grogrund för 

konflikter. Det är ju synnerligen intressant att en representant för ett stort 

skogsbolag, under den andra fokusgruppen med skogsnäringen, frågar de andra 

representanterna vad det är vi inte klarar i miljömålet och att de andra 

representanterna inte ger något entydigt svar. En representant svarade att det 

handlar om körskador, men att det problemet har man hanterat och att det nu 

istället handlar om hur mycket skog vi ska skydda. Att Skogsvårdslagen är en 

ramlag och att den svenska skogspolitiken säger att vi ska ha frihet under ansvar 

är troliga anledningar till att det blir konflikter. Lagar och regler kring vad man 

får och inte får göra i skogen är inte alltid helt tydliga. När det dessutom uppstår 
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målkonflikter, där skogspolitikens miljömål ställs mot produktionsmålet, och när 

även andra miljömål ställs mot varandra blir det ännu svårare. Det som behövs 

är antingen tydligare regler i form av ändrade lagar eller fler synergier som olika 

aktörer med intresse för den svenska skogen kan ta fram genom dialoger 

sinsemellan. Man måste dock komma ihåg att en lag är en lag, och tills den 

ändras måste den följas.  

 

 

7.2 Dialog 

 
 

 

Som en av miljörepresentanterna uttryckte det i första fokusgruppen ” … vi har 

en förlust av biologisk mångfald som är pågående, vi förlorar livsmiljöer för 

arter… ”och som även Young m.fl. (2013) hävdar, så finns det, på grund av den 

pågående förlusten och den ohållbara användningen av den biologiska 

mångfalden, ett akut behov av gränsöverskridande dialoger mellan forskare och 

olika politiska aktörer. Det här är ingenting vi kan vänta med, alla måste agera 

nu, innan det är för sent och problemet blir för stort för oss att hantera. En 

lösning på hur man kan jämställa miljömål och produktionsmål i det svenska 

skogsbruket, torde därmed vara genom dialog mellan olika aktörer. En väsentlig 

poäng i en dialog är dock att alla inblandade parter lyssnar till varandra. Det är 

ingen dialog om parterna bara försöker hävda sin ståndpunkt. Både 

miljörepresentanter och skogsnäringen har uttryckt under fokusgrupperna att de 

är intresserade av dialoger sinsemellan. Något som även Steg och Vlek (2009) 

påpekar vikten av, eftersom miljöproblem inte bara är psykologiska, utan även 

ekologiska, teknologiska och kulturella, så krävs det tvärvetenskap för att reda 

ut dem. Även Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2005) uttrycker att vid 

arbete i värdetrakter är det viktigt att dialog skapas med människor och 

organisationer i närmiljön.  

 

I fokusgrupp 2 frågar en av representanterna för skogsnäringen 

moderatorn/författaren om denna skulle kunna ta ytterligare kontakt med 

miljörörelsen för att förklara att skogsnäringen är intresserade av ett samarbete. 

Kanske är det så att det skulle behövas någon utomstående, en oberoende 

mellanhand som, i någon form av större projekt än detta examensarbete, kunde 

starta upp ett mer varaktigt och trovärdigt samarbete mellan miljörörelsen och 

skogsnäringen, där stor vikt läggs vid att ta fram konkreta förslag som fungerar 

på operativ nivå.  

 

Det är av oerhörd vikt att man lyckas få ner målbilder på operativ nivå, ut i 

skogen. Det finns höga ambitioner, både i skogspolitiken och hos 

miljörepresentanter och skogsnäringen. Något som märktes tydligt i alla tre 

fokusgrupperna, men det blir svårare i verkligheten. Dialoger kommer inte göra 

någon nytta om de förslag man tar fram inte går att genomföra i verkligheten. 
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Det behövs analyser och konkreta åtgärdsförslag för att lösa situationen. Det 

finns stor kunskap hos skogsnäringen, men även i den ideella naturvården, och 

flera representanter i fokusgrupperna har uttryckt en vilja att dela med sig, och ta 

del av denna kunskap mellan varandra.  

 

Det blev tydligt under fokusgrupperna att olika aktörer ser väldigt olika på hur 

läget är i den svenska skogen idag, även detta är något som skulle kunna lösas 

med hjälp av dialoger. Bland annat skiljer sig olika aktörers åsikter om hur vi 

ska bruka skogen och hur mycket skyddad skog det finns i Sverige. Konflikter 

om hur man ska bruka skogen kommer troligen alltid finnas, men att ha en 

konflikt eller ens delade meningar om hur mycket skyddad skog det finns i 

landet, känns onödigt. Om miljörörelsen och skogsnäringen kunde uppnå 

samsyn om denna och liknande frågor, kan åtminstone konflikter på det planet 

undvikas och energi och engagemang kan ägnas åt viktigare frågor. 

 

 

 

7.3 Frivilliga avsättningar 

 
 

Det uttrycktes i denna studie att det finns ett stort behov av att öka 

trovärdigheten på skogsbrukets frivilliga avsättningar. I fokusgrupperna hördes 

både miljörepresentanter och skogsnäringen uttrycka detta. Miljörörelsen 

önskade en transparens i de frivilliga avsättningarna, för att kunna utvärdera 

dem både avseende kvantitet och kvalitet samt långsiktighet. Skogsnäringen 

uttrycker önskemål om att de frivilliga avsättningarna ska tas på allvar, så att de 

kan räknas in i Sveriges skyddade skog - man vill ha respekt för den ekonomiska 

uppoffring och det miljöarbete man faktiskt gör.  

 

Samtidigt måste man titta ordentligt på vad forskning säger om ytterligare 

avsättningar skyddad natur, innebär det alltid minskade intäkter för 

skogsnäringen? Ytterligare forskning behövs för att se vilka vägar som kan vara 

effektivast att gå, både när det gäller att välja rätt områden för avsättningar, men 

även för att dessa ska få så liten negativ ekonomisk påverkan som möjligt. 

Författarens egen åsikt är att minskade intäkter från skogen endast skulle få en 

negativ påverkan på skogsnäringens miljöarbete. I så fall måste vi finna vägar 

där ekonomin påverkas inom rimliga gränser, annars kommer även miljön bli 

lidande. Författaren har inte hittat några undersökningar som visar på hur det 

svenska skogsbrukets miljöarbete påverkas av minskade intäkter utan det 

närmaste jag kommer är hur miljöarbete överlag påverkas av ekonomi. 

Holmberg m.fl. (2010) och Elliot m.fl. (1995) visar att miljöarbetet påverkas 

negativt av lågkonjunkturer och människors minskade inkomster.  
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7.4 Landskapsperspektiv 

 
 

Som Duncker m.fl. (2012) visar på kan specialiserade skogsskötselssystem som 

även innefattar ett landskapsperspektiv, leda till synergier vid användning av 

skogens råvaror. En förutsättning för att detta utförs på ett korrekt sätt, är dock 

att olika aktörer är inblandade i framtagning av sådana landskapsplaner, för att 

undvika alltför enkelriktade intressen.  

 

I fokusgrupperna uttryckte både miljörörelsen och skogsnäringen att det finns ett 

stort behov av att knyta ihop landskapet. Detta betyder att man måste titta både i 

det stora perspektivet och i det lilla. Som en av miljörepresentanterna påpekade i 

fokusgrupp 1 så finns det behov av en konsekvensanalys av läget i skogen, för 

att kunna ta nästa steg framåt, det vill säga att göra en ordentlig åtgärdsplan. I 

fokusgrupp 3 påpekade en av representanterna för skogsnäringen att skogsbruket 

behöver arbeta för att bygga upp nätverk med miljöer i landskapet.  

 

 

 

7.5 Skogsbruksplan/Certifiering 

 
 

Skogsbruksplanen tas kanske nästan för given i dagens skogsbruk. Det är 

plankrav i både FSC och i PEFC och därmed har ju i alla fall alla certifierade 

skogsägare skogsbruksplan. Men vikten av en skogsbruksplan för att säkerställa 

en jämställdhet mellan miljömålet och produktionsmålet kanske inte är lika 

poängterad. Dock som en av miljörepresentanterna påpekade, så är en 

skogsbruksplan inte bara bra vid planering av åtgärder och ekonomi, utan kan 

också vara användbar vid val av rätt områden för naturhänsyn i ett 

landskapsperspektiv.  

 

Att skogsbruksplanerna därför fortsätter att utvecklas och få nya 

användningsområden är av stor vikt. En av representanterna för skogsnäringen 

uttryckte också detta i fokusgrupp 3, att vi måste fortsätta utveckla 

skogsbruksplanerna, så att de får fler användningsområden.  
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7.6 Metodkritik 
 

 
Att välja en kvalitativ metod innebär att man riskerar att inte få merpartens 

åsikter, utan att man får svar från enstaka representanter som kan ha 

avvikande åsikter. Dock har de åsikter och uttalanden som uttryckts i 

fokusgrupperna till stor del överensstämt med åsikter som uttryckts i andra 

sammanhang, som exempelvis det faktum att både miljörörelsen och 

skogsnäringen eftersöker dialoger (Skogsindustrierna 2014:3, Grännaskog 

2014, Jordens Vänner 2014:2). En enkätundersökning på samma ämne 

kunde ha gett ett bredare svarsmaterial och även gett svar från personer som 

inte hade tid/möjlighet att ställa upp i fokusgrupperna. Dock är författarens 

bedömning att denna metod aldrig hade kunnat ge ett så intressant och 

innehållsrikt material som fokusgrupperna gav. 

 

En effekt av att ha bett deltagarna i fokusgrupperna att ställa upp vid två 

tillfällen gratis, och dessutom att några representanter har fått resa lång väg 

för att ta sig till platsen, är att man endast får representanter som är mycket 

engagerade och intresserade av ämnet. Personer som är involverade i miljö- 

eller skog, men som inte är intresserade av just skogspolitikens miljö- och 

produktionsmål, som inte har tid eller ekonomiska medel att resa en längre 

sträcka bara för ett projekt, uteblir troligen i en sådan här undersökning, 

vartefter även en del åsikter uteblir.  

 

Ett resonemang som skulle kunna tala mot att använda skogsnäringen i en 

grupp och miljörörelsen i en annan, är att flera av de personer som 

representerade skogsnäringen arbetar med att marknadsföra sina företag och 

får betalt för detta. De representerade även sina företag under 

fokusgrupperna och hade troligen stor erfarenhet av detta. 

Miljörepresentanterna å andra sidan bestod till stor del av unga personer 

med mindre erfarenheter och utan ett företag i ryggen. Detta kunde gett en 

ojämn situation där skogsnäringen tagit överhanden och miljörörelsen inte 

hade fått säga ett ord. Dock ska påpekas att skogsnäringen visade stort 

intresse och stor respekt för det miljörörelsen hade att säga och omvänt. 

Dessutom representerades miljörörelsen av ett par personer med stor 

erfarenhet av miljöarbete och även erfarenhet av andra dialogprojekt. 

Författaren gör bedömningen att miljörepresentanter och 

skogsnäringsrepresentanter fick lika stort utrymme i den tredje och 

avslutande fokusgruppen då båda grupperna träffades tillsammans. 

 

Författarens förkunskaper och intressen kan ha styrt resultatet av det här 

arbetet. De åtgärder som tagits för att undvika att misstag skulle begås och 

att ett subjektivt arbetssätt skulle användas, är en grundläggande 

teorigenomgång som författaren genomfört innan arbetet påbörjades 

angående de lagar och regler, samt vetenskapliga artiklar som ansetts 
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relevanta för ämnet, genomgång av litteratur om fokusgrupper och 

kvalitativa metoder, system för att utesluta ett objektivt arbetssätt, såsom 

användandet av värdeord och kategorier. Även själva utformningen av 

grupperna, med fokus på att ha jämnvärdiga representanter i båda grupperna, 

har bidragit till ett objektivt arbetssätt. Att genomföra fokusgrupper är ingen 

lätt uppgift, och troligen har flera nybörjarmisstag begåtts, då detta var 

första gången ett liknande projekt genomfördes av författaren.   

 

Fokusgrupperna genomfördes på en neutral plats, som var ny för alla 

inblandade. Ingen av fokusgruppsdeltagarna hade därmed någon fördel i att 

känna sig hemma i lokalerna. Rummen som användes för grupperna var en 

konferenslokal och ett klassrum, där deltagarna satt nära varandra och alla 

hade lika möjlighet att delta i samtalet.   

 

Man kan inte heller utesluta att personer tillhörande organisationer som 

tackade nej till att delta hade haft andra/nya åsikter och tankar att tillföra 

grupperna. Framförallt gäller detta organisationerna Jordens vänner och 

Skydda skogen som inte deltagit i detta arbete, men som på sina hemsidor 

framför stark kritik mot det svenska skogsbruket.  

 

Grupptryck är en annan risk man måste ta med i beräkningen, kan man lita 

på att personer i en grupp alltid säger vad de tycker? De personer som ställt 

upp i fokusgrupperna anses av författaren vara självständiga, intresserade 

och engagerade och har inte visat några tendenser att hålla inne med åsikter 

av den ena eller andra anledningen.  

 

Ett problem som uppfattades av författaren, när materialet från 

fokusgrupperna analyserades, var att frågor som ställdes i fokusgrupperna 

pratades bort och diskussionen bytte spår. Eftersom författaren är nybörjare 

som moderator, skulle en mer erfaren moderator antagligen kunnat hålla 

kvar diskussionen på rätt spår. Författaren lade som moderator stor vikt vid 

att fokusgruppsdeltagarna var de styrande i diskussionerna. Dock kan 

författaren uppfatta att diskussionen ibland gled ifrån en fråga obesvarad. 

 

Att analysera ett så omfattande material utan att tidigare har gjort något 

liknande är också en risk. Men den kvalitativa analysen har varit oundviklig 

med tanke på syftet att ta reda på hur deltagarna ser på jämlikheten mellan 

miljömålet och produktionsmålet, att finna orden, tankarna och uttrycken de 

personer som arbetar med det här i verkligheten, använder. Genom att 

använda värdeord och kategorier har författarens egna värderingar undvikits. 

När värdeorden sökts fram har det gjorts med hjälp av Microsoft Word, för 

att undvika att något ord skulle missas. 
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8 Slutsatser 
 

 

8.1 Övergripande slutsatser 

 

 

 De aktörer som deltog i den här studien gav inget entydigt svar på om de 

anser att de skogspolitiska målen är jämställda eller inte 

 

 De ämnen som var mest angelägna enligt fokusgruppsdeltagarna att 

diskutera var:  
 

- Dialoger mellan skogsnäringen och andra aktörer 

- Skogsbrukets frivilliga avsättningar 
- Landskapsperspektiv i skogsbruket  
- Skogsbruksplaner 
 

 

 De aktörer som deltagit i den här studien är överens om att skogsbruket, för 

att arbeta mer mot jämställda miljömål och produktionsmål, behöver: 
 

- Dialoger mellan skogsnäringen och andra aktörer 
- Transparens och kvalitetssäkring av skogsbrukets frivilliga 

avsättningar 

- Landskapsperspektiv i skogsbruket för att få en bättre naturvård 
- Utveckla skogsbruksplanerna 

 

 

 

8.2 Jämlikhet mellan miljö- och produktionsmål 

 
 

- Mer forskning behövs för att undersöka hur jämställda de skogspolitiska 

målen egentligen är 

- Forskning behövs även för att titta på hur man kan få fler synergier mellan 

olika politiska mål, som berör skogen, för att undvika konflikter 
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8.3 Dialog 

 
 

- Miljörörelsen och skogsnäringen efterfrågar dialoger sinsemellan 

- Dialoger behövs mellan miljörörelsen och skogsnäringen för att arbeta mot 

att både skogspolitikens miljömål och produktionsmål uppnås 

 

 

8.4 Frivilliga avsättningar 

 
 

- Både miljörörelsen och skogsnäringen uttrycker att det behövs ett 

offentliggörande av skogsbrukets frivilliga avsättningar  

 

 

 

8.5 Landskapsperspektiv 

 
 

- Både miljörörelsen och skogsnäringen uttrycker att det finns ett behov av att 

planera skogsbruket med ett landskapsperspektiv 

 

 

 

8.6 Skogsbruksplan 

 
 

- Skogsbruksplaner kan vara ett verktyg för att jämställa miljömål och 

produktionsmål i skogsbruket  

- Skogsbruksplanerna behöver fortsätta utvecklas och få fler 

användningsområden 

 

 

8.7 Möjliga lösningar 

 
 

- Skapa platser/tillfällen för dialoger mellan miljörörelsen och skogsnäringen, 

gärna lokalt 

- Hitta synergier inom skogsbruket, det vill säga lösningar som passar både 

produktion och naturhänsyn 

- Skogsbruket använder sig mer av landskapsplanering 
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BILAGA 1 

 

Kontaktade företag/organisationer/personer 
 
Privatpersoner presenteras av hänsynsskäl med endast förnamn. 

 

Vissa personer/organisationer har kontaktats vid ett flertal tillfällen, på grund av 

exempelvis inget svar vid uppringning, inget svar vid mail eller att ej ha meddelat 

säkert deltagande.  

 

Namn Tid för kontakt Kontaktsätt Deltar i 

fokusgrupp 

Askungen Vital 5/2-14 Telefon/E-post NEJ 

Biolog, Emil 13/2-14 Telefon NEJ 

Biolog, Tobias 19/2-14 Telefon/E-post JA 

Ecocom 20/1-14 Telefon NEJ 

Ekobalans Lund 5/2-14  Telefon/E-post NEJ 

Ekologa 20/1-14 Telefon NEJ 

Gränna Skogsgrupp 12/2-14 Telefon NEJ 

Holmen 20/1-14 ej svar, 

21/1-14 ej svar, 

22/1-14 ej svar, 

23/1-14, 5/2-14 

Telefon NEJ 

Jordens Vänner 20/12-13, 9/1-14 

ej svar, 9/1-14 

andra gång, 

20/1-14 ej svar, 

12/2 ej svar 

Telefon/E-post NEJ 

Kalmar Kommun, 

Naturvårdshandläggare 

9/1-14 Telefon/E-post JA 

Kronobergs 

Ornitologiska förening 

13/2-14 Telefon NEJ 

Kährs 20/1-14 Telefon/E-post JA 

Lastbilsåkeri inom 

skog och biobränsle 

5/2-14 Telefon NEJ 

Länsstyrelsen Kalmar    

Länsstyrelsen, Kalmar 12/2-14 Telefon/E-post NEJ 

Maskinförare, Mattias 27/1-14 Telefon/E-post JA 

Maskinförare, Robin 23/1-14 Telefon NEJ 

Maskinförare, Tomas 27/1-14 Telefon, E-post NEJ 

Miljöstudenter 

(massutskick) 

15/2-14 E-post JA 4 personer/NEJ 

Naturskolan Malmö, 13/2-14 Telefon NEJ 
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Josefine 

Naturskyddsföreningen 

Kalmar 

13/2-14 ej svar, 

14/2-14 

Telefon/E-post JA 

Naturskyddsföreningen 

Mönsterås 

13/2-14 Telefon NEJ 

Naturskyddsföreningen 

Sverige 

20/12-13 Telefon/E-post JA 

Naturskyddsföreningen 

Växjö 

13/2-14 Telefon NEJ 

Oskarshamns 

Skogsgrupp 

19/2-14 Telefon/E-post JA 

Privat skogsägare, 

Fredrik 

23/1-14,  Telefon/E-post NEJ 

Privat Skogsägare, 

Fredrik 

4/2-14 Telefon/E-post JA 

Privat skogsägare, 

Germund 

27/1-14 Telefon NEJ 

Privat skogsägare, 

Håkan 

5/2 Telefon NEJ 

Privat Skogsägare, 

Ingemar 

4/2-14 Telefon/E-post NEJ 

Privat Skogsägare, 

Kennet 

5/2-14 Telefon NEJ 

Privat Skogsägare, 

Lars 

5/2-14 Telefon NEJ 

Privat Skogsägare, 

Lennart 

4/2-14 Telefon NEJ 

Privat skogsägare, 

Mikael 

23/1-14 Telefon/E-post NEJ 

Privat Skogsägare, 

Mikael 

4/2-14 Telefon NEJ 

Privat Skogsägare, Per 4/2-14 Telefon NEJ 

Prof. Ekologi, Sven-

Gunnar 

12/2-14 Telefon/E-post NEJ 

SCA 20/1-14 Telefon/E-post NEJ 

Skogsgruppen 

Östergötland 

13/2-14 Telefon/E-post JA 

Skogsstyrelsen  9/1-14 Telefon/E-post JA 

Skogvaktare Växjö 

Stift 

5/2-14 ej svar, 

6/2-14 

Telefon/E-post JA 

Skydda skogen 20/12-13 ej svar, 

9/1-14, ej svar, 

23/1-14 ej svar, 

12/2-14 

Telefon/E-post  
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Stora Enso 20/12-13 Telefon/E-post JA 

Sveaskog 20/12-13 Telefon/ E-post JA 

Sveriges Ornitologiska 

förening 

9/1-14 Telefon/ E-post JA 

Sydved 4/2-14 Telefon/ E-post JA 

Södra Skogsägarna 20/12-13 Telefon/ E-post JA 

Ulvsåkra, företag inom 

kontinuitetsskogsbruk 

20/12-13 E-post NEJ 

Vida Skog 9/1-14 Telefon/ E-post JA 

WWF 9/1-14 Telefon NEJ 
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