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Sammanfattning
Sveriges yta består idag av två tredjedelar skog som ägs främst av privata aktörer. Skogen berör oss 

människor både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Skogen är en viktig resurs för produktion av 

råvaror,  livsmiljö  för  djur  och  växter,  individers  välstånd  och  hälsa  samt  ger  människan 

ekosystemtjänster som vi är i behov av. 1903 års skogsvårdslag satte grunden för den skogspolitik  

som förts fram till idag. På 1960-talet kom miljöperspektiv in i skogspolitiken, dock fick detta inte 

full  kraft  förrän  i  ett  skogspolitiskt  beslut  fattat  år  1993,  där  även  sociala  värden  och 

kulturmiljövärden uppmärksammades. Beslutet medförde bland annat ”frihet under ansvar”, ett ökat 

ansvarstagande från skogsbruket samt att detaljregleringen minskade. Samverkan mellan skogens 

olika aktörer framhävdes samt styrmedel i form av utbildning, information, rådgivning, dialog och 

samrådsprocesser och frivilliga överenskommelser blev centrala.    

Syftet  med undersökningen har varit  att  undersöka vilka möjligheter  till  dialog,  deltagande och 

inflytande den statliga skogspolitiken erbjuder olika aktörer. Detta har skett genom en fallstudie av 

skogsstyrelsens  projektet  Dialog  om  miljöhänsyn  som  pågick  under  perioden  2011-2014. 

Undersökningen har skett genom om kvalitativ textanalys av projektets egenproducerade material 

som  sedan  har  analyserats  genom  mitt  operationaliserade  ramverk  byggt  på  Meadowcrofts 

deliberativa utvärderingsdimensioner – representation, deliberation och beslut. 

Projektet  är  ett  samverkansprojekt  mellan  Skogsstyrelsen,  andra  berörda  myndigheter,  ideella 

organisationer och skogsbruket där syftet är att arbeta fram gemensamma målbilder som ska bidra 

till en ökad samsyn på vad som anses var god miljöhänsyn i skogsbruket. Undersökningen visar att 

flera aktörer har varit representerade i projektet,  men att representationen varit obalanserad och 

skogssektorns aktörer varit överrepresenterade. Den visar även att utomstående intressenter har haft 

möjlighet att följa och delta i processen och att aktörer på olika sätt haft möjlighet att uttrycka och 

diskutera åsikter, men att dessa har beaktas olika beroende på vems åsikter som framförts.

Nyckelord: Deliberativ demokrati, Governance, representation, skogspolitik, Skogsstyrelsen  
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1 Inledning 
Den här uppsatsen handlar om att undersöka vilka möjligheter till dialog, deltagande och inflytande 

den statliga skogspolitiken erbjuder olika aktörer. Undersökningen kommer ske i en fallstudie av 

skogsstyrelsens projekt: dialog om miljöhänsyn.  

Fakta om skogen 

Sveriges landyta är idag täckt av två tredjedelar skog i olika typer. Skogen berör människan, både 

socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Skogsnäringen sysselsätter idag direkt ca 60 000 människor och 

drygt 300 000 människor runt om i landet äger skog (SkogsSverige1). Skogen ägs till 50 procent av 

enskilda ägare,  25 procent ägs av privatägda AB, 19 procent av allmänna ägare (statsägda AB, 

staten med mera) och 6 procent av övriga privata ägare (SkogsSverige2). 

Sverige är en skogsnation och skogen är en mycket viktig resurs, inte bara för produktion av råvaror 

utan även som livsmiljö för djur och växter och för individers hälsa och välstånd. Skogen ger även 

människan  ekosystemtjänster  som  medverkar  till  vårt  välbefinnande  (SkogsSverige3).  Skogens 

sociala värde för människan har också fått ett stort fokus och kan beskrivas med: ”de värden som 

skapas av människans upplevelser av skogen”(SkogsSverige4). Det kan röra skogens betydelse för 

god  livsmiljö,  hälsa,  turism,  friluftsliv,  lärande  och  kunskap  om  skog,  sociala  relationer,  lek, 

kulturarv med mera (SkogsSverige4).             

Skogspolitik 

1903 års skogsvårdslag utgör grunden för 1900-talets fortsatta skogspolitik. Lagen fastställde att 

skogsägaren var skyldig att vidta åtgärder som tryggade återväxten efter avverkning. Riksdagen 

ansåg  att  den  nya  lagen  var  svag  och  medel  som  rådgivning  och  upplysning  från 

skogsvårdsstyrelsen  hamnade  i  fokus.  Skogsvårdsstyrelsen  uppgiften  var  att  i  första  hand ingå 

frivilliga  överenskommelser  med skogsägaren  om åtgärder  för  återväxt  (Ekelund och Hamilton 

2001 s. 27,28 & 37). Skogsvårdslagen från 1923 innebar att skogen främst skulle användas till 

virkesproduktion. I början på 1940-talet stärktes statens ställning gentemot de enskilda skogsägarna 

i och med att Statens skogsstyrelse bildades (Lindkvist et al 2009 s. 13). Enligt Lindkvist et al sägs 

Skogsvårdslagen från 1948 vara början på det moderna skogsbruket, att skogsbruket intensifierades 

(ibid. s. 14). Under 1960-talet kom miljöfrågorna upp i samhällsdebatten, detta beroende på den 

växande  miljöopinionens  starka  kritik  mot  skogsbruket.  I  1979  års  skogsvårdslag  utökades 

naturhänsynen  till  att  inkludera  skydd  för  fauna,  flora  och kulturminnesvårdens  intressen  samt 
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hänsyn för rennäringen. Trots hänsyn till andra skogliga intressen, värderades produktionen högre 

än miljövärdena (ibid s. 14,15).     

Det  skogspolitiska  beslutet  som togs  1993 resulterade  i  att  detaljregleringen minskade och det 

införda  miljömålet  från  1970-talet  jämställdes  med  produktionsmålet.  Sociala  värden  och 

kulturmiljövärden fick mer fokus, men fortfarande en underordnande ställning. Beslutet medförde 

högre  handlingsfrihet  för  skogsbrukare  och  skogsägare.  Med  denna  följde  även  ökat 

ansvarstagande,  så  kallat  frihet  under  ansvar  där  brukarna  och  ägarna  frivilligt  åtar  dig  olika 

åtgärder. Behovet av samverkan mellan skogsområdets privata aktörer och skogsvårdsmyndigheten 

och även en bra och förtroendefull kontakt mellan staten och aktörer inom skogsbruket framhävdes 

(Sundström 2005 s. 14&15). Informativa styrmedel såsom information, utbildning och rådgivning 

blev återigen centrala, till skillnad från den hierarkiska styrningen (Hysing 2009 s. 111,113). Genom 

1993  och  2008  års  skogslagar  har  en  förnyad  förståelse  för  skogsägarnas  egenmakt,  lokal 

anpassning, deltagande och deliberation vuxit  fram. Avregleringen medförde nya möjligheter att 

utveckla  andra  styrelseformer,  såsom skogscertifiering  och  nuvarande  miljöavtal  (Schlyter  och 

Stjernquist 2010 s. 191). 

Hysing (2009 s. 111) beskriver skogspolitikens utveckling under den senare delen av 1990-talet 

med hjälp av tre processer: utveckling av miljökvalitetsmål, skogsbrukscertifiering och nationella 

sektorsmål.  I  en  studie  beskrevs  framtagandet  av  miljökvalitetsmålen  av  många 

intervjurespondenter som kompromisspolitik och där stängda förhandlingar avgjort utfallet. Målen 

och  ekonomiska  ramar  slogs  fast  i  förhandlingar  mellan  miljödepartementet  tillsammans  med 

miljöpartiet och näringsdepartementet. Konfliktfyllda frågor fastställdes genom förhandlingar inom 

staten (ibid 2009 s. 119). 

Staten kritiseras ofta av samhällsvetare för att hantera miljöproblemen för passivt och långsamt. 

Detta har lett till att privata aktörer och miljöorganisationer själva tagit tag i problemen genom att  

utveckla  marknads-  och  konsumentinriktade  strategier,  däribland  skapandet  av  frivilliga 

certifieringssystem (Boström 2003 s.  165).  Skogsbrukscertifieringen är  privata  regelsystem som 

kompletterar  den  svenska  skogspolitiken,  där  privata  aktörer  genom  nätverk  och 

samrådsarrangemang har initierat, utvecklat och genomfört dessa system (Hysing 2009 s. 114,123). 

Skogspolitiken från mitten av 1990-talet utmärktes av långtgående målstyrning där opreciserade 

politiska mål skulle konkretiseras av skogssektorn. För detta etablerades det nationella sektorsrådet, 
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vars  uppgift  var  att  precisera  och  fortsätta  utveckla  Sveriges  skogspolitik  genom  samråd, 

konsensusskapande och förhandling bland aktörerna inom skogssektorn. Rådet hade en rådgivande 

roll med ett brett forum av aktörer (från hembygdsföreningar till skogsindustrin) som i vissa frågor 

skulle avgöra politiska beslut genom förhandlingar mellan aktörerna. Studier har visat att processen 

i själva verket kan ses som en tillställning styrt av skogsstyrelsen där övriga aktörer hade en allt för 

liten kännedom om upplägg och syfte.  Skogsstyrelsens intressen stod i  centrum och mycket av 

politiken  hade  redan  bestämts  genom  miljökvalitetsmålen  som  reglerade  miljömålet,  det  som 

återstod  var  att  utveckla  produktionsmålet  och  kompletteringar  till  miljökvalitetsmålen  (Hysing 

2009 s. 113-114. 118-119).     

Skogspolitiska intressekonflikter

Historiskt  sett  har  skogsbrukets  miljökonflikter  huvudsakligen  stått  mellan  skogsbruket  och 

miljöorganisationer, där varken rekreationsvärden, socioekonomiska effekter av miljöhänsyn eller 

ägande specifikt ägnats mer tid åt i diskussionerna (Hellström 2001 s. 34). Sveriges skogspolitiska 

omvandling  tog  plats  i  början  på  1990-talet,  då  regeringen  initierade  en  policyprocess  för  att 

utveckla en skogspolitik som förenade ekologiska överväganden med det moderna skogsbruket. 

Processen resulterade i en kompromiss mellan miljöintressen som ville nå mer radikal politik och de 

skogsindustriella intressena som ville ha ett traditionellt skogsbruk (Sandström och Sténs 2015 s. 

152, 153). Författarna menar att den nya skogspolitiken har kännetecknats av tvetydighet både vad 

gäller  övergripande mål och dess framtida roll  för den svenska skogen. Uttalanden från viktiga 

aktörer visar att kompromissen mellan de centrala aktörerna (Svenska naturskyddsföreningen, SNF 

och skogsindustrierna) verkar vara allt mer ömtålig. SNF godkände politiken som fastlades 1993 

medan  skogsindustrierna  var  mer  ovilliga  till  den  nya  övergången.  Båda  aktörerna  verkar 

fortfarande vilja stödja en politisk strategi där både ekonomiska och ekologiska värden främjas, 

men  konflikten  om  hur  miljön  bäst  skyddas  blir  starkare  och  olika  metoder  för  att  begränsa 

klimatförändringarna ställs mot varandra (Sandström och Sténs 2015 s. 152-154). Regeringen har 

trots olika försök inte lyckats, att genom löpande och upprepad deliberation hantera klyftan som 

uppstått  mellan  aktörerna.  Strategin  om  miljömodernisering  utmanar  inte  den  marknadsledda 

ekonomiska  tillväxtpolitiken,  vilket  har  lett  till  att  skogsindustrierna  nu är  för  politiken  medan 

naturskyddsföreningen är mer emot den (ibid s. 156).         

Problemformulering

Tidigare forskning har visat att skogspolitiken förändras och vi ser idag nya styrningsformer växa 

fram  (governance)  som  ersätter  eller  kompletterar  den  traditionella  hierarkiska  styrningen 

5



(government).  Vi  vet  att  deliberation använts  som problemlösningsmetod för att  binda samman 

olika intressen och för att hantera konflikter. Vi vet även att det funnits inslag av governance och 

deliberation  inom  skogspolitiken  sedan  seklets  början.  Ovan  text  visar  att  det  finns  stora 

intressekonflikter som utmanar utformningen och genomförandet av Sveriges skogspolitik. Men det 

saknas kunskap om vilka statliga dialogforum som finns och en översikt över vilka dialogprocesser 

som finns idag, vem som får inflytande och inte och för vem som målen uppfylls. Det finns inte 

heller en samlad forskning om hur dessa dialog/samråds processer fungerar.      

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt  syfte  är  att  undersöka vilka  möjligheter  till  dialog,  deltagande och inflytande den statliga 

skogspolitiken erbjuder olika aktörer. 

Mina övergripande frågor är: 

Vilka möjligheter till dialog, deltagande och inflytande erbjuder den statliga skogspolitiken?

A) Vilka dialogprocesser har Skogsstyrelsen initierat under den senaste 5 års perioden?

B) Vilka möjligheter har dialogprocessen om miljöhänsyn erbjudit?  

Jag  kommer  undersöka  fråga  B,  detta  i  en  studie  av  Skogsstyrelsens  projektet:  Dialog  om 

miljöhänsyn som ägde rum under perioden 2011-2014. 

1.2 Disposition
Uppsatsen består av, förutom det ovan beskrivna inledningskapitel av: kapitel 2 som beskriver val 

av  teoretiska  infallsvinklar.  Dessa  är  governance,  deliberativ  demokrati,  deliberation  inom 

governance  och  sedan operationalisering  av  dessa  teorier  tillsammans.  Kapitel  3  beskriver  den 

metod och det tillvägagångssätt som använts vid undersökningen. Kapitel 4 består av empiri. Där en 

beskrivning av bakgrunden till projektet Dialog om miljöhänsyn ges, en genomgång av projektets 

processgång samt en presentation av resultat och analys utifrån undersökningens operationaliserade 

ramverk.  Kapitel 5 består av en diskussion som diskuterar resultatet utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar, i ett bredare perspektiv och slutsatser.   
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2 Teori
Jag har valt teorierna governance och deliberativ demokrati för att dessa ofta beskriver den rådande 

förvaltningspolitiken, både i Sverige och globalt. Dessa förespråkar förändrade styrningsformer som 

allt oftare uppmärksammats i samhällsforskning. Min förhoppning är att bidra till en ökad förståelse 

och praktik av dessa teorier. 

2.1 Governance
Pierre och Peters (2000 s. 1) menar att governancebegreppet är användbart och intressant för att det 

kopplar ihop det politiska systemet med sin omgivning. De framhäver innebörden med governance 

såsom: ”Thinking about governance means thinking about how to steer the economy and society,  

and how to reach collective goals”  (Ibid s. 1). Hedlund och Montin (2009 s. 7) menar att frasen 

”from government to governance” sammanfattar  den forskning som gjorts  när det  gäller  statlig 

styrning och hur den förändrats. Översatt till svenska kan frasen förstås som ”från centralstyrning 

till interaktiv samhällsstyrning” (Ibid). En utgångspunkt för den här uppsatsen är deras förståelse av 

governancebegreppet:  ”I  allmänna  ordalag  handlar  det  om  att  det  utvecklas  nya  former  av  

ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer för att öka den offentliga politikens förmåga. Det  

handlar då om att hantera och lösa, ofta svårlösta, samtida samhällsproblem” (Ibid). Forskning har 

genom  åren  kommit  att  inrikta  sig  mer  och  mer  mot  att  studera  komplex  och  interaktiv 

samhällsstyrning.  Med komplex menas att  nätverk bildas,  många olika intressen och aktörer  är 

involverade och det gäller att samordna händelseförloppet där initiativ och kontakter möter varandra 

och får alla i samma riktning. Interaktiv definierar författarna som ”aktivitet från flera olika håll” 

(Ibid).      

Governancebegreppet  kan användas på två olika sätt: som ett nytt analytiskt perspektiv eller som 

ett nytt empiriskt fenomen (framhäver en ny förändring i samhället utan att government bytts ut)  

(Björk  et  al.  2003  s.  110,  111).  Pierre  och  Peters  (2000  s.  24)  beskriver  governance  som ett  

analytiskt  perspektiv  i  att  governance  är  ett  sätt  att  se  på  staten  och  politiken.  Att  vi 

uppmärksammar saker som händer och på vilket sätt dessa inträffar. Jag tolkar frasen ”government 

till  governance”  som  ett  sätt  att  förstå  ett  empiriskt  fenomen,  genom  att  titta  på  samhällets 

förändringar. Studien kommer använda governancebegreppet både som ett analytiskt perspektiv och 

empiriskt fenomen.       

Ett governanceperspektiv framhäver nätverk och decentraliserade processer, där policyprocesser ses 

som  samverkansprocesser  med  ett  deltagande  från  flera  olika  aktörer.  Det  kan  vara  privata, 
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offentliga och frivilliga såsom administrativa, politiska och sociala. I policynätverken ses policies 

som ett utfall av utbyten och handlingar inom nätverken, snarare än som resultat av hierarkiska, 

auktoritativa  inomstatliga  processer.  Inom nätverken  främjas  informella  utbyten  som suddar  ut 

offentliga och privata gränser. Traditionella statliga regleringsformer, såsom hierarkisk centraliserad 

styrning (hard law) får inom närverken ge vika för mjuk, decentraliserad förhandlande styrning (soft 

law), såsom mål, riktlinjer, information, råd och handlingsprogram (Sundström och Pierre 2009 s. 

10). Inom governanceforskningen (Ibid.) betonas vikten av resursberoende, att det är behovet av 

resurser  som håller  policynätverken samman.  Olika aktörer besitter  olika typer  av resurser,  och 

ingen av aktörerna har nog mycket resurser för att själv kunna lösa de komplicerade problem som 

policynätverken bildats kring. Detta leder till gemensamma intressen och ömsesidigt beroende, samt 

att  förtroende,  frivillighet  och  jämlikhet  framhävs.  Staten  besitter  betydelsefulla  resurser  såsom 

lagstiftning,  demokratisk  legitimitet,  expertis,  pengar,  mediatillgång  samt  tillsyn-,  regel-  och 

kontrollsystem.  Privata  aktörer  besitter  resurser  i  form  av  mediatillgång,  kontroll  över 

policiesgenomförandet, rykte och expertis (Sundström och Pierre 2009 s. 10).

Hysing (2009 s.649) beskriver med hjälp av frasen ”från government till governance” hur statens 

roll har förändrats, dock att forskare är oeniga om på vilket sätt förändring har skett. Pierre och 

Peters (2000 s. 7) beskriver att governancebegreppet är allmänt känt för att vara ”slipprigt”, att 

begreppet används både av praktiker och samhällsvetare fastän en definition som alla är överens om 

inte finns. Enligt Hysing (2009 s. 649), Hedlund och Montin (2009 s. 43) hävdar en del forskare att  

det är en ”urholkad” stat där makt och funktioner överförts uppåt till internationella politiska nivåer 

(exempelvis  till  EU),  nedåt  till  lokala  aktörer  och  kommuner,  utåt  till  privata  aktörer  och 

myndigheter (ex även i Pierre och Peters 2000 .s 72). Andra forskare anser att en förskjutning av 

statens  roll  skett  istället  för  en  minskad roll.  De menar  att  statens  roll  omvandlats  från  att  ha 

baserats  på  konstitutionell  makt  till  att  fungera  som en  samarbetspartner  och  medlare  (Ibid.). 

Hedlund och Montin (2009 s. 43) hävdar att staten fått mindre möjlighet att styra samhället, men att 

det är aktörer och politiska institutioner som aktivt valt att arbeta efter dessa nya strategier. Staten 

spelar i flera av västvärldens länder fortfarande en viktig roll  för de politiska maktstrukturerna. 

Staten besitter stora ekonomiska resurser, ägnar sig åt betydande regleringar och har stor påverkan 

på medborgarnas vardagliga liv. Nya governanceformer genererar ett ökat handlingsutrymme för 

institutionerna,  exempelvis  genom samverkan  mellan  myndigheter  och  aktörer  kan  man  oftast 

uträtta  mer  än  om  myndigheterna  enbart  bestämmer  hur  aktörerna  ska  agera  (Ibid  s.  46).  

Globaliseringen ses också som en källa till de nya governanceformerna och författarna (Ibid s. 47) 

menar att de vanligaste argumenten för detta är att genom globaliseringen har stater varit tvungna 
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att förändra sina inomstatliga metoder för samordning och styrning. Det betyder inte att statens roll 

för det har försvagats (Ibid).          

Med ett governance perspektiv förändras statens roll och andra samordnings- och styrningsformer 

än  hierarkier  framhävs.  Statens  sätt  att  styra  blir  genom  att  fastställa  övergripande 

problemformuleringar,  sätta ramar för policynätverkens arbetssätt,  finansiering och organisation, 

samt att påverka uppfattningarna hos policynätverkens aktörer om problem och hur dessa borde 

lösas. En utveckling mot governance gör att formerna för statens styrning förändras, inte att de 

slutar att  styra.  Deras uppgift  blir  att  sätta ramar där policynätverken inom dessa har ett  större 

utrymme för självstyre (Sundström och Pierre 2009 s. 14). Sundström och Pierre (2009 s. 15) menar 

att den finns en svaghet i governancelitteraturen angående staten, att den hanteras som en homogen 

och  sammanhållen  aktör.  Men  staten  utgörs  av  flera  sektorer,  som inte  alltid  vill  lika.  Staten 

omfattar även olika nivåer, tjänstemän, politiker, myndigheter, nämnder, råd och departement. 

2.2 Deliberativ demokrati
Redan hos de gamla grekerna fanns idéer om hur politiken ska föras. Aristoteles argumenterade för 

att politiken i statsstaden ska kännetecknas av deliberation. Aristoteles menar att deliberation ska 

användas när vi inte vet vad det bästa beslutet är, men när en diskussion kring beslutet ändå kan 

föras (Premfors och Roth 2004 s. 9). 

Åsiktsskillnaderna inom det deliberativa demokratiperspektivet är stora, men det går trots allt att  

utläsa en gemensam kärna. Cunningham (2002) försöker beskriva den gemensamma kärnan med 

hjälp av tre idéer vilka författarna Premfors och Roth (2004 s. 12) sedan tolkar vidare. Den första 

idén  bygger  på att  det  grundläggande villkoren  för  demokratisk samexistens  mellan  människor 

måste bestämmas i öppna diskussioner mellan jämlika medborgare – deliberation. Den andra idén 

bygger  på  det  normativa  påståendet  att  rationalitet  och  legitimitet  i  offentliga  beslut  bäst  kan 

åstadkommas  genom  deliberation.  Den  tredje  och  sista  idén  bygger  på  de  procedurmässiga 

förutsättningarna för deliberation (Ibid). Författarna anser att det deliberativa demokratisynsättet, 

som främst är  ett komplement till  den liberala demokratin som anses ge för lite plats åt öppna 

samtal och diskussioner kring sakfrågor, främst byggs på argumentation (Ibid s. 12, 13).   

Meadowcroft  (2004  s.  3)  menar  att  resonerande  debatter,  offentligt  rättfärdigande  och  politisk 

jämlikhet står för centrala idéer för att förstå deliberativ demokrati. Kollektiva val ska göras genom 
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resonerade diskussioner,  snarare än genom accepterande av etablerade myndigheters synpunkter 

och överensstämmelser som slutits särintressen emellan och inte heller genom att ta till hotelse. Alla 

är överens om att manipulation, tvång och hot inte hör hemma i en deliberation. Logiken bakom den 

deliberativa kontexten ligger i att inrikta sig mot vad som är rätt och bra för samhället (Ibid s. 3, 4).  

Meadowcroft (2004 s. 4) menar att för att nå en demokratisk deliberation krävs politisk jämlikhet, 

alla inblandade intressen ska ha tillgång till processen, få höra inkomna bidrag, alla deltagare ska ha 

lika möjlighet att lägga fram perspektiv och att delta i diskussioner och beslut. Men detta är inte 

alltid möjligt, exempelvis kan inte alla individer delta i alla deliberativa beslut och därför behövs 

representativa mekanismer som reglerar detta.

Meadowcroft (2004 s.4) hävdar att förespråkare av deliberativ demokrati argumenterar bland annat 

att  för  att  själva  processen  är  en  rimlig  och  rättvis  metod  för  kollektivt  beslutsfattande,  att  

deliberation kan höja kvaliteten på politiska beslut  då de är  mer rättvisa och bättre  återspeglar 

kollektivt  bestämda mål.  Besluten kan även uppfattas som mer legitima av medborgarna,  vilket 

förbättrar möjligheten till ett framgångsrikt genomförande av dem och samtidigt öka legitimiteten 

för hela systemet. Förespråkare (Ibid s. 5) menar även att deliberation utbildar medborgarna till att  

uppskatta andras intressen och få förståelse för komplexiteten i politiska omdömen (ibid s. 4, 5). 

Meadowcroft  (2004  s.  2)  hävdar  att  den  deliberativa  demokratins  praktik  inom  miljö-  och 

resurspolitik  förespråkas  kunna  förbättra  samhällets  förmåga  att  hantera  miljöproblem.  Enligt 

Bäckstrand et al (2010 s. 5) förespråkas det att allmänhetens deltagande i miljöpolitiken kommer 

öka legitimitet och prestationen av grön reglering.

  

Medborgarjurys,  offentliga  utredningar,  överenskommelser,  miljömedling  och  ”intressent 

rundabordssamtal” kan vara exempel på deliberativa mekanismer för att främja dialog, deltagande 

och  samförstånd  kring  beslut  om  miljöfrågor.  För  att  utvärdera  den  deliberativa  demokratins 

mekanismer för deltagande och samverkansmekanismer använder Meadowcroft (2004 s. 10, 11) en 

metod som spänner över fyra olika dimensioner: representation, deliberation, beslut och utförande.  

Meadowcroft beskriver dessa genom ett antal frågor som bör ställas.  

Representation –  Här ställs frågor som rör representation av berörda intressen. Frågor som kan 

ställas är: Har alla inblandade aktörer samma möjlighet att uttrycka sina åsikter och möjlighet att  

påverka förfaranden? Vilka deltar  faktiskt  i  det  deliberativa samspelet?  Är processen öppen för 

granskning  av  inblandade  intressen  som  inte  direkt  kan  delta?  Dimensionen  syftar  på  den 
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deliberativa demokratins ideal om jämlikhet och rättvisa. 

 

Deliberation  –  Här  ställs  frågor  för  att  ta  reda  på  kvaliteten  i  deliberationen/överläggningen. 

Frågorna kan vara: Är mötet utformat för att främja en resonerande analys? Är mötena formade för 

att ge uppmärksamhet åt expertutlåtanden? Är mötet utformat för att uppmuntra framväxten av nya 

lösningar och gemensamma överenskommelser? Ur ett deliberativ demokratiskt synsätt innehåller 

deliberation kommunikativt utbyte där resonerade debatter (utan tvång eller svek) medför ömsesidig 

förståelse. 

Beslut –  Denna hänvisar till beslutsprocessens karaktär av övningen. Frågor som ställs är: Vilken 

karaktär har det kollektiva utfallet? Hur är det kopplat till någon bredare beslutsprocess? Vilken 

betydelse  har  frågorna  som  beslutet  fattas  på?  I  beslutsdimensionen  finns  den  deliberativa 

demokratins ideal,  kollektiv beslutsamhet, krav på avslut och verkligt inflytande. 

Utförande –  Handlar  om kollektiva genomföranden,  övervakning och kontroll.  Frågor  som kan 

ställas är: I vilken utsträckning är deltagarna involverade i genomförandet av olika  beslut? Finns 

möjligheten att följa utvecklingen eller att ta upp frågor vid senare tillfälle? Är den deliberativa 

övningen en engångsföreteelse eller  en pågående process? Den här dimensionen åsidosätts  ofta 

inom  deliberativ  demokrati.  Dock  så  är  denna  viktig  för  att  demokrati  handlar  inte  bara  om 

diskussioner  och  beslut,  utan  även  om ansvar  och  handling.  Beslutsfattarna  bör  finnas  med  i 

implementeringen av besluten och i bedömningen av deras konsekvenser.

Meadowcroft (2004 s. 23) argumenterar också för att gruppbaserade deliberativa processer är väl 

lämpade att ta hand om dagens mest krävande miljöproblem. Miljöproblemen består  exempelvis av 

många olika inblandade intressen, osäkerhet, teknisk komplexitet, utdragna tidsramar för utveckling 

av frågor samt behovet av att lära sig genom praktik hur dessa frågor ska hanteras. För att citera 

Meadowcroft (2004 s. 23): 

”Group processes can engage complex interests within a constructive framework, provide a  

context  to  explore  contradictory  scientific  claims  and  reconcile  different  forms  of  

knowledge, favor long-term interaction,  and encourage learning among organizations and 

broader social constituencies”.                         

Det  finns  dock  en  viss  kritik  mot  den  gruppbaserade  processen,  där  man  menar  att  de  olika 
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grupperna  kanske  har  en  egen  agenda  av  att  delta  och  vem  som  verkligen  representeras  av 

grupperna. Det finns även en oro för trovärdigheten i deliberationen mellan grupperna, att mötena 

mellan dem kommer att bli förhandlingar mellan särintressen eller att gruppernas egen nytta går 

före  allmänintresset.  En  sista  oro  är  att  gruppbaserad  deliberation  kanske  tar  över  och  lämnar 

medborgarnas deltagande i deliberationen utanför (Meadowcroft 2004 s. 27). Meadowcroft (2004 s. 

34, 35) nämner även situationer där deliberativa mekanismers hjälp är begränsad, det förekommer i 

bland annat polariserade frågor där kompromissgraden mellan intressenterna är låg (till  exempel 

gruvdrift  i  nationalparker,  tillåten rävjakt  eller  avverkning i  gamla skogar).  Organisationer  med 

djupt rotade åsikter kan ha svårt att nå konsensus. Ett sätt att tillfälligt lösa detta kan vara genom 

beslut från inrättade företrädare, vilket dock kan medföra en missnöjd minoritet. Utifrån detta kan 

sedan möjligheter för fortsatt dialog inom den bestämda ramen fortgå (Ibid).          

2.3 Deliberation och Governance 
Sundström  och  Pierre  (2009  s.  17)  menar  att  det  förs  resonemang  om  att  den  traditionella 

representativa demokratimodellen utmanas av den förändrade samhällsstyrningen. Den traditionella 

demokratimodellen  står  för  tydlighet  inom  kontroll,  politisk  styrning,  organisatoriska  gränser 

mellan offentlig och privat samt av regler. Ett ökat inslag av governance innebär istället att reglerna 

blir  mjukare  och att  gränsen mellan  privat  och  offentligt  suddas  ut.  Detta  gör  det  svårare  för 

politiker att formulera tydliga mål, avgränsa aktörer och att kontrollera vem som har gjort vad och 

om insatser fått  önskade effekter. I en förskjutning från ”government till  governance” är främst 

ansvarsfrågan i centrum, sett  ur ett  demokratiskt perspektiv där den tydliga kontrollen minskat. 

Politiker har försökt lösa denna ansvarsfråga genom att vända sig inte bara till den representativa, 

utan  även  till  den  deliberativa  demokratin  (Sundström  och  Pierre  2009  s.  17,  18).  I 

demokratiutredningens  betänkande  (SOU 2000:1  s.  23)  förespråkas  en  ”deltagardemokrati  med 

deliberativa kvaliteter” och utredningen har beskrivit deliberativ demokrati som följer:

”I  den  deliberativa  demokratiteorin  ...  betonas  argumentationens  och  samtalets  

fundamentala betydelse för demokratin. Endast sådan maktutövning kan skapa förtroende 

som  samspelar  med  övertygelser  som  uppstått  i  fria  samtal  medborgare  emellan.  

Demokratin  ger  ett  ramverk  för  fri  diskussion  mellan  jämlikar.  Politik  kopplas  till  

diskussion. Demokratin är därför i behov av offentliga arenor där opinioner kan bildas,  

debatteras  och  ifrågasättas.  I  dessa  diskussioner  underordnas  mina egna intressen  det  

gemensamma bästa” (SOU 2000:1 s. 22, 23).          
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Enligt  Sundström  och  Pierre  (2009  s.  18)  menar  många  forskare  att  en  realisering  av  den 

deliberativa demokratimodellen ställer vissa krav på staten. För det första ändras statens roll från att 

vara  top-down  inriktad  där  mål  och  direktiv  formuleras  precist  (likt  den  traditionella 

demokratimodellen  ovan)  till  en  mer bottom-up inriktning  där  staten  istället  hjälper  inblandade 

aktörer  och  grupper  att  delta  i  beslutsprocesser,  genom  exempelvis  skapande  av  arenor1 för 

deliberation. I ett samhälle där många aktörer är med och styr (goveranance snarare än government) 

kan  demokratisk  legitimitet  erhållas  både  från  den  deliberativa  och  den  representativa 

demokratimodellen om statens centrala roll endast är som skapare av nätverk och arenor, och där de 

folkvalda politikerna uttrycker samtycke till detta (Sundström och Pierre 2009 s. 18). 

Begreppet deliberativ goveranance kommer ursprungligen från den deliberativa demokratiteorin, 

där deliberation vid kollektiva beslutsfattande anses viktigt (Hendriks 2009. 175). Hendriks (2009 s 

173) skriver att grundtanken i deliberativ goveranance är att, inom beslutsfattandet ska finnas arenor 

för  olika  aktivister,  myndigheter,  grupper,  institutioner  och  medborgare  att  tillsammans  delta  i 

deliberation kring angelägna sociala frågor. 

Enligt Hendriks (2009 s. 174) visar forskning att olika typer av deliberativ governance har testats av 

ideella  organisationer  och  regeringar  under  1990-talet.  Behovet  av  mer  ansvarstagande  och 

öppenhet, ett minskat förtroende för staten samt samhällets efterfrågan på att delta i beslut som 

påverkar dem har varit några anledningar till dess framgång. Beslutsfattare har dessutom blivit allt 

mer medvetna om fördelarna med allmänhetens kännedom om viktiga frågor. Forskning ger dock en 

blandad bild av hur väl det deliberativa synsättet fungerar i praktiken. Viss forskning pekar på att  

deliberation främjar konflikter istället  för att  lösa dem (Mendelberg och Oleske 2000, Hendriks 

2002), medan annan forskning pekar på att deliberation kan utvecklas inom vissa sammanhang och 

under specifika processuella villkor  (Fung & Wright 2003 och Gastil & Levine 2005 i Hendriks 

2009 s. 174). 

Enligt  Bäckstrand  et  al  (2010  s.  3)  säger  forskare  att  en  förändring  inom  ”environmental 

governance” har skett. De kallar detta för en ”deliberative turn”, som innebär att den miljöpolitiska 

processens  egenskaper  såsom  ansvarstagande,  deltagande,  öppenhet  och  dialog  fått  ökad 

uppmärksamhet. Förändringen inom miljöpolitiken har kommit att  handla om mer samordnande 

1 Arena – min tolkning av arena är en samlingsplats där olika intressen och aktörer kan mötas och samlas på en 
neutral plats för att diskutera, höra och motta olika åsikter. 
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styrformer  istället  för  de  tidigare  hierarkiska  styrformerna.  Inom  bland  annat  politikområdena 

skogsbruk,  livsmedelssäkerhet  och klimatförändringar  har marknadsorienterade,  deliberativa och 

deltagande  tillvägagångssätt  i  form  av  privat-offentliga  samarbeten,  intressentdialoger, 

nätverksstyrning och frivilliga krav fått fäste (Ibid.). 

Specifik  forskning  om  deliberativ  governance  i  en  skoglig  kontext  verkar  inte  finnas,  men 

Sundström (2005) undersöker olika typer av samråd i hans studie om processen kring framtagandet 

av de svenska skogliga sektorsmålen. Studien visar att politikernas syfte var att med skogsstyrelsens 

hjälp skapa en arena där skogsintressenterna tillsammans kunde samtala om hur man ville realisera 

skogspolitiken. Detta realiserades inte riktigt, det visade sig att processen framförallt styrts av de 

resurstunga  organisationerna  och  att  det  är  de  redan  väletablerade  och  stora  intressena  med 

maktresurser som blir inflytelserika i arbetsprocesserna (Sundström 2005 s. 64). Skogsstyrelsen tog 

kontrollen  i  början  av  projektet  om hur  processen  skulle  läggas  upp.  Skogsintressenterna  fick 

därigenom ingen känsla av förhandling inom processen och idén om att målen gemensamt arbetats 

fram fick inget fäste. Detta kanske hade hänt om Skogsstyrelsen i början av projektet tillsammans 

med intressenterna lagt en grund för genomförandet av projektet (Ibid s. 62).           

2.4 Operationalisering av teorierna  
Som framgått ovan i texten finns det många beröringspunkter mellan governanceperspektivet och 

idéer om deliberation eller den deliberativa demokratin. Deliberativ teori lyfter fram viktiga faktorer 

som  ska  generera  ett  ökat  deltagande,  större  jämlikhet  och  deliberation  inom  de  politiska 

beslutsprocesserna. Governancebegreppet lyfter fram nätverken och att samhället alltmer styrs av 

fler aktörer än staten. Båda synsätten har vuxit fram som en kritik eller komplement mot tidigare 

styrelseformer där medborgarnas förtroende för statens roll minskat. En blandning av teorierna har 

fått  ett  starkt  fäste  speciellt  inom  miljöförvaltningen  och  ses  som  en  metod  för  komplexa 

problemlösningar. 

Jag kommer att använda Meadowcrofts ramverk för att operationalisera teorierna och mina frågor. 

Jag fokuserar på de tre första dimensionerna (den sista – utförande, anser jag ej vara aktuell för att  

undersöka beslutsprocessen i  det  aktuella  fallet  samt för att  implementeringen av projektet  inte 

kommit igång än), som jag utvecklat utifrån mina egna frågeställningar. Utifrån detta har jag gjort 

följande operationalisering:  
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Fråga A

• Vilka dialogprocesser har Skogsstyrelsen initierat under den senaste 5 års perioden? 

Fråga B

Representation (Min operationalisering är urval/icke-urval av deltagare): 

• Vilka aktörer har varit representerade och hur har de deltagit i den deliberativa processen? 

• Upplever aktörerna att representationen var balanserad? 

• Vilka möjligheter till deltagande har erbjudits? 

Deliberation  (Min operationalisering  står  för  möjlighet  till  öppen och jämlik  diskussion mellan 

aktörer): 

• Vad var syftet med processen/mötena?

• Vilken möjlighet fanns för aktörerna att uttrycka sina åsikter?

• Hur har aktörernas åsikter beaktats? 

• I vilken utsträckning råder samförstånd?  

Beslut: 

• Hur har aktörernas åsikter beaktats i slutsatser och beslut? 
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3 Metod och material
För att  kunna besvara uppsatsens syfte  och frågor  kommer jag att  göra en kvalitativ  studie av 

projektet  Dialog om miljöhänsyn.  En kvalitativ textanalys  enligt  Esaiasson et  al  (2012 s.  210): 

”...går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom noggrann läsning av textens delar, helhet 

och den kontext vari den ingår”. Författarna menar att innehållet vi söker efter finns ”dolt under 

ytan”  och  vi  finner  det  genom  att  noggrant  läsa  texten.  Motsatsen  till  denna  analys  är  den 

kvantitativa  analysen  där  tillvägagångssättet  kännetecknas  av  att:  ”...undersökningen baseras  på 

likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan 

uttryckas och analyseras med siffror” (Ibid s. 197). Denna metod kommer inte vara användbar i min 

undersökning där istället en förståelse för projektets deliberativa ansats står i fokus och möjligheten 

att kunna analysera texten för att uppnå detta.

Tanken  med  att  studera  fråga  A var  att  få  en  överblick  över  vilka  dialogprocesser  som staten 

erbjuder inom skogspolitiken och utifrån det undersöka olika fall. Detta har jag gjort genom att läsa 

igenom vilka projekt som pågår/pågått och som finns publicerade på Skogsstyrelsens hemsida. Av 

de 19 projekt jag gått igenom (se bilaga) visade sig egentligen bara vara ett projekt som jag anser 

går  att  studera utifrån deliberation och samverkansprocesser,  där  olika  representanter  ingår  och 

syftet är att gemensamt komma fram till förslag. Tillgången till information inom respektive projekt 

har även spelat en roll för det valda projektet. Fråga B besvaras  genom mitt operationaliserade 

ramverk  där  frågor  om representation  och deliberation  undersöks.  Studien  av  fråga  B kommer 

bygga  på  dokument  framtagna  inom  projektet  Dialog  om  miljöhänsyn,  bland  annat 

minnesanteckningar,  remissvar,  rapporter,  vägledningsdokument  och  inkomna  synpunkter  från 

deltagande aktörer. Alla dokument är publicerade på Skogsstyrelsens hemsidor för projektet, med 

undantag  för  Skogsstyrelsens  slutliga  beslut  om  målbilder  som  jag  fick  begära  ut  från 

Skogsstyrelsen. 

Mitt analysredskap som Esaiasson et al (2012 s. 216) benämner det, kommer bestå av frågorna som 

utgör studiens operationaliserade ramverk (se sista delen i uppsatsens teorikapitel). Dessa frågor 

utgör även grunden för hur materialet kommer behandlas, läsas igenom och analyseras där viktiga 

aspekter kommer markeras för att sedan sammanställas i ett resultatkapitel. Validiteten i frågorna 

gör sig här gällande. Ett sätt att mäta detta är om de operationaliserade frågorna stämmer överens 

med den teoretiska definitionen (Ibid s. 57). Validiteten i detta fall anser jag vara god, frågorna har 

utgått  ifrån  tidigare  forskning  som  gett  gott  resultat  och  som  använts  för  att  besvara  liknade 
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problemföreställningar.  

Jag vill kunna generalisera studien i viss mån mot studiens teoretiska bakgrund: stämmer studien till 

exempel  in  på  resultat  från  tidigare  forskning?  Jag  vill  även kunna  generalisera  resultatet  från 

projektet Dialog om miljöhänsyn utifrån mitt syfte, som är att kunna säga något om deliberation 

inom den svenska skogspolitiken. Efter att analysen gjorts är det möjligt att utläsa om studien är ett 

fall av något större, om det överensstämmer med vad som sagts tidigare inom forskning med samma 

teoretiska utgångspunkter och om det är möjligt att generalisera projektets resultat till den svenska 

skogspolitiken.   

3.1 Avgränsningar
Studien har av ovan angivna orsaker avgränsat sig till ett fall – projektet ”Dialog om miljöhänsyn”. 

Jag anser att projektet kan besvara mitt syfte att undersöka vilka möjligheter till deltagande, dialog 

och inflytande som erbjuds för aktörer, medan de andra projekten anses bristfälliga för ändamålet.  

Brister kan exempelvis vara tunt material eller att många projekt inte har utformats för att framhäva 

deliberation, mm (se utförligare i bilagan). Jag har även valt att avgränsa studien till att undersöka 

en femårsperiod, detta för att vara aktuell och se till det som kan vara av intresse idag. Det finns  

även mycket forskning kring äldre projekt, till exempel sektorsmålen (Sundström 2005), vilket inte 

kändes lockande. 

Eftersom inga liknande projekt/fall finns inom denna femårsperiod anser jag att en fallstudie är 

aktuell. Jag har valt att enbart söka på skogsstyrelsens hemsida, då den är förvaltningsmyndigheten 

för frågor om skogsbruket (Regering 1) och för att skogsbruket i allra högsta grad påverkas av olika 

statliga bestämmelser och lagar. I och med den tidsram som är satt för uppsatsen kommer jag även 

att avgränsa mig inom projektet. Jag kommer enbart att undersöka de fyra temagrupperna då främst 

dessa  har  fått  uppgiften  att  lösa  projektets  centrala  problemformulering  i  form av  att  ta  fram 

gemensamma målbilder för miljöhänsyn.
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4 Resultat och analys

4.1 Vilka dialogprocesser har Skogsstyrelsen initierat under den senaste 5 års 
perioden?

Undersökningen som gjorts för att få en överblick över vilka dialogprocesser som funnits under de 

senaste 5 åren visade att många av projekten antingen är internationella, innefattar endaste delar av 

Sverige,  enbart  syftar  till  att  erbjuda  rådgivning,  utbildning  och  information  för  skogsägare, 

förbättra samarbetsklimat mellan markägare och myndigheter,  utveckla arbetssätt  för samverkan 

mellan aktörer samt interna projekt. Det är enbart projektet ”Dialog om miljöhänsyn” som jag anser 

innehåller de delar som studien har för avsikt att undersöka (se resultatet av förundersökningen i 

bilagan). Därav det valda fallet.   

4.2 Dialog om miljöhänsyn (Projektets bakgrund och beskrivning)
Den 14/10 2010 gav regeringen Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ”en 

kunskapsplattform om hur man kan uppnå en större måluppfyllelse när det gäller miljörelaterade 

mål för hållbart skogsbruk” (Jo 2010/2969 s. 1). Uppdraget ska redogöra för genomförandet av 

dagens  skogsbruk  i  förhållande  till  de  miljö-  och  naturvårdsmål  som  finns  inom  miljö-  och 

skogspolitiken om ett hållbart skogsbruk. Uppdraget ska redogöra för vad som eventuellt orsakat 

nuvarande  brister  och  visa  upp  idéer  på  åtgärder  som  förbättrar  måluppfyllelsen.  Detta  kan 

exempelvis vara analys av drivkrafter,  utvecklad dialog om målnivåer, styrmedel,  regelverk och 

möjligt kunskapsbehov hos involverade aktörer (Ibid). 

Uppdraget  skulle  fokusera  på  det  brukade  skogslandskapet.  Inom  detta  området  valde 

Skogsstyrelsen  och  Naturvårdsverket  att  inrikta  uppdraget  på  miljöhänsyn  vid  skogsbrukets 

försurningspåverkan,  hjortdjurens  påverkan  på  biologisk  mångfald  och  föryngringsavverkning 

(Rapport 5-2013 s. 5). I resultatet av uppdraget kunde Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket urskilja 

några  problemområden  (varav  ett  beskrivs  nedan  som  grund  för  framväxten  av  projektet). 

Uppdraget visade att Skogsstyrelsens och skogssektorns målbilder för vilken miljöhänsyn som ska 

åstadkommas ser olika ut. Detta uttrycktes i att systemen för uppföljningen av miljöhänsyn skiljde 

sig åt  bland företag och organisationer,  vilket  resulterade i  olika tolkningar  om miljöhänsynens 

kvalitet. De olika uppföljningssystemen som användes av aktörer och de skilda synsätten tog över 

dialogerna  om  miljöhänsyn,  vilket  avstyrde  ett  framåtsträvande  och  skapande  arbete  (Ibid). 

Ovanstående problembeskrivning: ”...utgör den centrala problembeskrivningen som motiverade att 

Skogsstyrelsen tog initiativ till en utvecklad dialog om mål, lagkrav och metoder för uppföljning av 
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miljöhänsyn under sommaren 2011, vilket kom att kallas ”Dialog om miljöhänsyn”” (Ibid s. 5).    

Vid uppstarten som hölls i juni 2011 anordnades ett seminarium vars syfte var att samtala kring 

dialogens innehåll och utförandet. Syftet som diskuterades fram var att dialogen skulle leda till: väl 

kända  lagkrav  för  miljöhänsyn,  ökad  samsyn  om sektorsansvaret,  uppföljningssystem som kan 

innehålla  grunden  för  en  fortsatt  utvecklings-  och  lärprocess  samt  utvecklade  sätt  att  beskriva 

målbilder för bra miljöhänsyn (Claesson 2011 s. 2, 3). Mötet genererade även fram riktlinjer som 

kom att användas som vägledning i projektet. Dessa är bland annat att: arbetet bör ske i mindre 

arbetsgrupper, tillsammans med diskussioner och redovisning vid seminarier och workshops. Det 

bör finnas en övergripande projektgrupp och att arbetsgrupperna bör ha tydliga resultatkrav och 

tydliga avgränsningar. Exkursioner i fält bör finnas med. Dialogens resultat ska även vara lätta att 

kommunicera och innehålla en hög konkretiseringsgrad för tillämpning i det praktiska skogsbruket 

(Ibid s. 2, 3).        

Projektet  genomfördes  med  hjälp  av  sju  olika  arbetsgrupper:  fyra  stycken  ”temagrupper” 

(Naturvård,  Mark  och  vatten,  Kulturmiljöer  samt  Friluftsliv  och  rekreation),  en  grupp  för 

”hänsynsuppföljning”  och  en  ”översynsgrupp  för  30§ SvL”  (skogsvårdslagen).  Projektet  var 

uppdelat  i  tre  faser,  där  varje  fas  sedan  avslutades  med  ett  gemensamt  seminarium  för  alla 

grupperna (Claesson 2011 s. 3 och figur 1).
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Naturvårdsgruppens uppgift  var  att  arbeta  fram en gemensam målbild för  miljöhänsyn som rör 

hänsynskrävande biotoper- träd och zoner kopplat mot andra ägoslag, utom vatten. Fokus låg på att 

beskriva  och  identifiera  hänsynskrävande  biotoper  (Naturvård1 s.  2).  Mark  och vattengruppens 

uppgift var att i första fasen arbeta fram målbilder för zoner mot vattendrag och sjöar. Kulturmiljö-

gruppens  arbete  bestod  i  att  utveckla  tydliga  målbilder  för  hänsyn  till  kulturmiljöer,  främst  i 

yttäckande kulturmiljöer såsom röjningsrösområden. Friluftsliv och rekreationsgruppens uppgift var 

likt  de  andras  att  arbeta  fram samsyn  och  tydlighet  i  målbilder  (Claesson  2011  s.  6).  Vid  ett  

seminarium  som  Skogsstyrelsen  höll  i  angående  skogens  sociala  värden  lämnades  följande 

uppgifter till gruppen: beskriva dagens ansvar, roller och samverkansformer kring skogens sociala 

värden samt nämna brister och föreslå åtgärder.  Gruppen skulle även arbeta fram målbilder för 

anpassat  brukande  i  förhållande  till  friluftsliv  och  rekreation  samt  för  hänsyn  inom ramen  för 

trakthyggesbruk (Claesson 2012 s. 2, 3).       

Arbetet i projektet har genomförts genom möten, telefonmöten, seminarier för alla arbetsgrupper, 

exkursioner runt om i landet och partsöverläggningar (Skogsstyrelsen1). Arbetsgruppernas arbeten 

har redovisats vid fyra seminarier. Vid seminarium 1 redovisade respektive grupp sin arbetsplan för 

hur de ville lägga upp arbetet. Syftet var att skapa samordning mellan arbetsgrupperna och få en 

bild  av  hur  arbetet  gått  framåt  (Inbjudan1).  Vid  seminarium  2  behandlades  sakfrågor  som 

uppkommit inom projektet och syftet var att föra ut dessa diskussioner till ett större sammanhang 

för  vidare  resonemang  (Inbjudan2).  Tredje  seminariets  syfte  var  likt  föregående  att  diskutera 

sakfrågorna i en bredare krets samt av beskrivningar från arbetsgrupperna om hur arbetet fortskred 

(Inbjudan3). Vid de fjärde och sista seminariet fick arbetsgrupperna redovisa resultatet av arbetet, 

detta  inför  utskicket  av  remiss  för  att  få  in  synpunkter  från  en  bredare  krets  (Inbjudan4). 

Skogsstyrelsen  har  stått  för  inbjudan  till  de  fyra  seminarierna  och  processgruppen  med 

representanter  från  Skogsstyrelsen  och  en  representant  från  alla  arbetsgrupperna  har  stått  för 

framställningen och utskick av vägledningsdokumentet. Det var Skogsstyrelsen som tog initiativ till 

att starta upp projektet Dialog om miljöhänsyn och som sedan bjöd in intressenter till de inledande 

mötena. 

4.2.1 Representation inom Dialog om miljöhänsyn
Vilka aktörer har varit representerade och hur har de deltagit i den deliberativa processen?

I tabellen nedan visas att representanter från Skogsstyrelsen och andra myndigheter, representanter 

från  skogsnäringen  och  ideella  organisationer  har  varit  direkt  involverade  i  projektets  arbete. 

Deltagarna  nedan  har  varit  med  under  hela  projektprocessen  (Med  undantag  för  två  nämnda 
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deltagare, se tabell1) och står som författare av den producerade rapporten – Målbilder för god 

miljöhänsyn. 

Som nämnts under  projektbeskrivningen så har  arbetsgruppernas  uppgift  varit  att  ta  fram olika 

målbilder  för en ökad och god miljöhänsyn.  I  vägledningsdokumentet  (Claesson 2012 s.  3) för 

projektet framkommer att arbetsgruppernas uppgift var att ta fram förslag som sedan kan leda till 

beslut och förankring. Deltagarna hade som syfte att genom sin kompetens hjälpa till att komma 

fram  till  dessa  förslag  och  att  sedan  medverka  till  att  förslagen  diskuteras  och  förankras  i 

deltagarnas egna organisationer (Ibid).

Upplever aktörerna att representationen var balanserad?

De framkommer  på  flera  olika  ställen  att  vissa  av  aktörerna  anser  att  representationen  varit  i 

obalans.  I  minnesanteckningar  från  naturvårdsgruppen  (Naturvård1  s.  2  och  naturvård3  s.  1) 

framkommer  att  flera  i  gruppen  förde  fram  önskemål  om  en  ”forskarmedverkan-förankring-

synpunkter” kring berörda frågor och ett ”behov av input från forskningen”. Den 19 februari 2013 

genomfördes  en  forskarhearing  inom  projektet,  det  var  en  dag  med  föreläsningar  från  olika 

forskarinstanser  med  avslutande  diskussioner  efter  varje  del  (Forskarhearing  2013).  Från 

arbetsgruppen  för  friluftsliv  och  rekreations  (friluftsliv&rekreation2  s.  1)  minnesanteckningar 

framkommer ett behov av att inkludera en kommunrepresentant i gruppen. Gruppen menar att det 

dock är stora skillnader mellan kommuner men att en representant från en aktiv kommun borde ha 

funderat på frågor som gruppen handskas med. En representant från Täby kommun deltog i ett möte 

med gruppen och berättade om kommunens arbete med skog och frilufts- och rekreationsvärden 

(friluftsliv&rekreation5 s. 1). I själva arbetet i grupperna finns varken representanter från forskning 

eller kommuner representerade, dessa kan vid andra tillfällen ha blivit tillfrågade om råd men det är 
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inte direkt medverkande i arbetet i grupperna. Att detta lyfts fram i de två arbetsgrupperna pekar på 

ett önskemål om att även fånga in dessa perspektiv. Det går även att själv dra slutsatsen att en 

obalanserad representation rått  inom grupperna.  I  tabellen går det klart  se att  skogsbruket  varit 

överrepresenterade i  arbetsgrupperna medan representanter från ideella organisationer och andra 

myndigheter  än  Skogsstyrelsen  varit  underrepresenterade.  Utöver  vilka  som  faktiskt  är 

representerade kan frågor ställas om vilka som inte alls har representerats. Ska till exempel samer 

och  rennäringen  representeras  och  är  det  ytterligare  intressen  som  bör  representeras  såsom 

gruvbranschen eller naturenergi företag? 

Under projektets gång har synpunkter skickats in till Skogsstyrelsen från Naturskyddsföreningen 

(SNF)  och  Världsnaturfonden  WWF.  SNF  skickade  i  december  2011  in  synpunkter  angående 

otillfredsställelse över dialogens upplägg. I synpunkterna framkommer bland annat att SNF ansåg 

att  deltagandet  i  dialogen  bör  bestå  av  en  balanserad  sammansättning  mellan  miljö-  och 

produktionsintressen, vilket inte anses vara fallet (Terstad 2011). Skogsstyrelsens svar på detta var 

att  de  ansåg  att  balansen  mellan  myndigheter,  ideella  organisationer  och  skogsbruk  i 

arbetsgrupperna var bra. Det fortsätter med ”Skogsbrukets bidrag i arbetsgrupperna är stort, vilket  

vi  anser är av godo, då det i  slutändan är skogsbruket som genomför de åtgärder där hänsyn  

behöver tas... En god förankring av det här arbetet i skogsbruket ökar förutsättningarna för att det  

leder till faktiska förändringar” (Skogsstyrelsen 2012 s. 2). Från WWF har liknande synpunkter 

inkommit:  ”WWF:s erfarenhet från deltagande i processen är att alla projektets grupper har en  

kraftig övervikt i deltagande från aktörer från skogsbruket. Detta för till följd att skogsbruksaktörer  

får en dominerande roll och agendan blir obalanserad” (Wirtén och Larsson 2012 s. 2). Detta har 

lett  till  att  SNF avsagts  sig deltagande i  fyra av de fem grupperna SNF fanns representerade i 

(undantag friluftsliv  och rekreation)  (Terstad och Åström 2012 s.  2) och WWF har  avsagts sig 

deltagande i två av tre arbetsgrupper (undantag översyn § 30) (Wirtén och Larsson 2012 s. 1). 

I  vissa  av  de  inkomna remissvaren  förs  även  ett  resonemang över  representationen i  projektet 

(remissförfarande har även skickats till berörda parter som ej direkt varit involverade i projektet 

men som berörs av dess arbete). Svenska Jägareförbundets remissvar går i linje med ovan förda 

resonemang. Förbundet menar att den faktiska möjligheten till  att påverka hänsyn i skogsbruket 

begränsats och att detta lett till att deltagandet från ideell naturvård minskat. Deltagande från andra 

myndigheter har varit svagt och dialogen har främst pendlat mellan Skogsstyrelsen och näringen 

(Jägareförbundet  2013  s.  1).  Länsstyrelsen  i  Skåne  skriver  i  remissvaret  att  deltagande  från 

skogsbruket  dominerat  och  framför  en  önskan om mer  deltagande från  naturvården och att  en 
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jämvikt mellan dessa vore bra i ett fortsatt arbete (Lst Skåne 2013). 

Många  remissvar  ställer  sig  positiva  till  projektet  och  två  remissvar  utöver  ovan  nämnda 

kommenterar  deltagandet.  De  är  Skogssällskapet  och  Svea  Skog.  Deras  resonemang  angående 

deltagandet kan sammanfattas genom att det tycker att det varit ett brett deltagande som lett till 

förankring (Skogssällskapet 2013 s. 1) och att många aktörer har deltagit i arbetet (Sveaskog 2013 

s.  1).  Skogsstyrelsens  svar  på  Länsstyrelsen  i  Skånes  remissvar  angående  obalanserad 

representation är:  ”Vi tror, så här i efterhand, att det hade varit bättre om Skogsstyrelsen i högre  

grad påverkat deltagandet i de olika arbetsgrupperna” (Rapport 5-2013 s. 155).   

Vilka möjligheter till deltagande har erbjudits? 

Ett sätt för deltagande i projektet har som nämnts varit att direkt delta i de olika arbetsgrupperna. En 

viktig  hörnsten i  processen har  varit  att  projektet  ska vara transparent  och öppen,  detta  för  att 

resultaten  ska  godtas  och  vara  pålitliga.  Utöver  möjligheten  att  delta  i  arbetsgrupperna  har 

seminarier och lokala exkursioner pågått under processen där ett större antal intressenter bjudits in. 

Dessa  tillfällen  har  setts  som viktiga  förankringstillfällen.  Viljan  i  projektet  har  även  varit  att 

intressenter  ska  ha  möjlighet  att  ta  del  av  processen  och  denna  möjlighet  har  funnit  genom 

skogsstyrelsens  hemsida  där  information  om  projektet  lagts  ut  (Claesson  2012  s.  1,  3,  6,  7). 

Partsöverläggningar2 med  Skogsstyrelsen  har  också  pågått:  ”vilket  innebär  att  enskilda  

organisationer eller företag kan boka egen tid för diskussion med Skogsstyrelsen där man träffar  

specifika representanter” (mark&vatten1 s. 1).     

4.2.2 Deliberation inom Dialog om miljöhänsyn
Vad var syftet med processen/mötena?

Som nämns ovan är de olika synsätten och skillnader i målbilder och miljöhänsyn den centrala 

problemformuleringen för projektet Dialog om miljöhänsyn. Framtagandet av målbilder har skett 

genom fyra arbetsgrupper och syftet med det framtagna materialet är att:  ”...det ska leda till en  

ökad samsyn kring vilken miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder som krävs för att bidra till att nå det  

skogspolitiska miljömålet och miljökvalitetsmålen”  (Rapport 5-2013 s. 7). Målen som framtogs i 

projektet ska även vara så tydliga att de går att använda i det verkliga skogsbruket och ligga till  

grund för uppföljning av miljöhänsyn, utbildning och rådgivning (Ibid). Syftet med mötena i de 

olika  grupperna  var  att  jobba fram gemensamma målbilder  för  respektive  arbetsområde genom 

diskussioner och kartläggning av brister,  verksamma aktörer,  nuvarande kunskapsunderlag inom 

2 Partsöverläggningarna finns tyvärr inte publicerade på Skogsstyrelsens hemsida, vilket gör att dess innehåll inte kan 
studeras och analyseras. 
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gruppernas  områden  och  förslag  till  åtgärder.  I  minnesanteckningar  från  alla  fyra  grupper 

framkommer oenighet kring bland annat en gemensam verklighetsbeskrivning för skogens tillstånd 

(naturvård2 s. 1), problem med att vi ser skogen genom olika perspektiv (Kulturmiljöer1 s. 2), oenig 

begreppsterminologi  (samma miljö  men olika  namn på den)  (mark&vatten4 s.  2)  och att  olika 

tolkningar av politiken inom området leder till skilda målbilder (friluftsliv&rekreation3 s. 1). Syftet 

med exkursionerna var att lokalt och regionalt förankra de framtagna förslagen på målbilder samt få 

in värdefulla åsikter från andra intressenter som hjälper till att ytterligare utveckla dessa.

Vilken möjlighet fanns för aktörerna att uttrycka sina åsikter? 

I  det  vägledande  dokumentet  (Claesson  2012  s.  1,  2)  som  skapades  i  början  av  projektet 

framkommer  att  i  andan av  transparens  och öppenhet  strävade  projektet  även  efter  ett  positivt 

diskussionsklimat i arbetsgrupperna. För detta klimat framhävs vikten av att deltagarna skulle känna 

sig  säkra  i  att  kunna  uttrycka  sina  åsikter.  I  och  med  offentlighetsprincipens  krav  ska 

minnesanteckningar diarieföras på Skogsstyrelsen, utifrån detta har bestämmelser inom projektet 

gjorts  att  minnesanteckningarna  beskriver  gruppens  gemensamma  slutsatser  och  diskussioner  i 

allmänhet,  utan  att  namnge  enskilda  deltagare.  Vill  personen/organisationen  ifråga  få  en  åsikt 

protokollförd måste detta meddelas (Ibid). I minnesanteckningar från grupperna går det utläsa att 

mötena  utgjorts  av  många  diskussioner,  där  olika  förslag  och  dilemman  diskuteras  mellan 

deltagarna. Deltagarna har även haft möjlighet att inom gruppen uttrycka synpunkter genom e-post 

(t ex. friluftsliv&rekreation4 s. 1). I tre av arbetsgruppernas minnesanteckningar började processen 

med  att  lista  upp  gruppens  förväntningar  både  på  projektet  och  gentemot  varandra.  I 

naturvårdsgruppen (naturvård1 s. 2, 3) var förväntningarna riktade på att arbetet skulle ske i en 

respektfull  och  öppen  dialog.  Det  uttrycktes  även  vikten  av  att  diskussioner  präglas  av  fria 

synpunkter  och  infallsvinklar,  utan  att  det  ska  spela  någon  roll  vem  deltagaren  företräder.  I 

arbetsgruppen för mark och vatten (mark&vatten1 s. 2) var gruppen överens om att det skulle råda 

ömsesidig respekt  och gruppens förtroende skapas genom öppenhet  och rak dialog (utan gömd 

agenda).  Arbetsgruppen  för  friluftsliv  och  rekreation  (friluftsliv&rekreation1  s.  3)  skriver  att 

”framgångsfaktorn” i arbetet utgörs av att:  ”...vi verkligen lyssnar och försöker förstå varandra.  

Det kan kräva att vi stannar upp och kontrollerar att vi verkligen menar samma sak med de ord vi  

använder”. 

Deltagarna har även haft möjlighet att uttrycka sina åsikter genom att lämna synpunkter direkt till 

Skogsstyrelsen  (såsom  naturskyddsföreningen  och  världsnaturfonden  WWF  gjort)  eller  genom 

partsöverläggningar med Skogsstyrelsen.   
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Hur har aktörernas åsikter beaktats?

Deltagarnas  åsikter  har  beaktats  genom  att  de  haft  möjlighet  att  lämna  synpunkter  på 

minnesanteckningarna och att de eventuellt justeras innan de offentliggjorts (friluftsliv&rekreation3 

s.  1)  och  enskilda  deltagare  kunde  kräva  att  ett  visst  uttalande  med  mera  skulle  läggas  till  i 

minnesanteckningarna (naturvård3 s. 1). Minnesanteckningarna i gruppen för mark och vatten är det 

som gruppen gemensamt kommit överens om (mark&vatten1 s. 2). Deltagarnas åsikter har även 

beaktas  i  den  meningen  att  de  kunnat  lämna  avvikande  åsikter  i  den  slutliga  rapporten  som 

levererats av arbetsgrupperna, om det är något i materialet som de inte håller med om (Rapport 5-

2013 s. 7). Detta redovisas i rapportens första bilaga.         

Förväntningarna på arbetet inom projektet anger en anda av goda möjligheter för deltagarna att ge 

uttryck för sina åsikter. Eftersom det ej går att utläsa vem som sagt vad eller vem som kommit med 

åsikter som fått gehör är det svårt att utläsa den verkliga möjligheten till att uttrycka sina åsikter. I 

praktiken har samma anda för öppen och respektfull dialog inte förts genom hela processen, där 

WWF och SNF valde att  hoppa av för att  man inte lyssnade på deras åsikter,  bland annat om 

obalanserad representation. I denna mening går det dra slutsatsen att aktörernas åsikter beaktats och 

tagits hänsyn till bland de aktörer som redan delar samma synsätt och att resterande åsikter lagts åt 

sidan utan att åtgärder vidtagits.        

I vilken utsträckning råder samförstånd?

I bakgrunden till projektet framgår det att samförstånd kring vilken miljöhänsyn som bör uppnås 

inte överensstämde mellan skogsbruket och Skogsstyrelsen (Rapport 5-2013 s. 5). Projektet Dialog 

om miljöhänsyn har haft uppgiften att öka samsyn kring miljöhänsynen. I rapportens första bilaga 

(Rapport 5-2013 s.  147) har arbetsgrupperna fått  ange avvikande meningar inom sin respektive 

grupps framtagna material. I arbetsgruppen för naturvård har Matin Schmalholz (Stora Enso), Olle 

Höjer (Naturvårdsverket) och Fredrik Widemo (Svenska Jägareförbundet) gjort avvikande yttringar. 

Det som nämns är bland annat förtydligande och behov av preciseringar och vidareutveckling. Från 

arbetsgrupperna mark och vatten, och kulturmiljöer har inga avvikande meningar inkommit. Från 

arbetsgruppen för  friluftsliv  och rekreation  har  avvikande meningar  inkommit  från Märta  Berg 

(Naturskyddsföreningen) som i  dagsläget inte  ställer  sig bakom de framtagna målbilderna,  men 

menar  att  ett  steg framåt  i  arbetet  med skogens sociala  värden tagits.  En gemensam avvikande 

mening från Lotta Möller (Skogssällskapet), Magnus Andersson (SCA) och Mats Blomberg (Södra) 

skriver att samsyn kring friluftsliv och rekreations betydelse i skogen funnits i arbetet, men att brist 
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på dokumenterad kunskap gjort att målbilderna bör vidareutvecklas (Ibid s. 147-153). 

Utifrån de inkomna remissvaren kan utläsas att Bergvik (2013 s. 1) anser att en gemensam samsyn 

om hänsyn finns bland intressenter som stämmer överens med de skogspolitiska ambitionerna och 

krav  från  skogsvårdslagen.  Bergvik  anser  även  att  det  framtagna  materialet  och  en  ”...fortsatt 

gemensam  implementeringsinsats  borde  borga  för  en  mer  likartad  tillämpning  i  fält  av 

miljöhänsynskonceptet...” (Ibid). Detta argument framförs även av Skogsindustrierna (2013 s. 1) 

och Svenska PEFC (2013). Länsstyrelsen i Skåne anser att det framtagna dokumentet är en bra 

början på att uppnå ”gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket” (Lst Skåne 2013 s. 

1)  och  Stadsbyggnadskontoret  i  Sundsvall  menar  att  det  ”skapar  goda  förutsättningar  att  öka 

samsynen” (Sundsvalls kommun 2013). Svenska Jägareförbundet är mer tveksamma till om ökad 

samsyn uppnåtts. De menar att projektet mest troligt minskat skillnader mellan Skogsstyrelsen och 

skogssektorn  men  att  samsynen  om  målbilder  mellan  skogsstyrelsen  och  samhället  nog  ökat 

(Jägareförbundet  2013 s.  1).  Jägareförbundet  skriver:  ”Mer  sannolikt  är  att  skillnader  snarare  

förstärkts,  då  målbilderna  som  tagits  fram  inom  dialogprojektet  i  stor  utsträckning  är  

kompromisser mellan sektorns önskemål och myndighetens tidigare hållning” (Ibid).        

Det som framkommer i de avvikande meningarna och remissvaren är att projektet till vissa delar 

resulterat  i  en  ökad  samsyn  kring  miljöhänsynen.  Jag  tolkar  att  deltagarna  i  arbetsgrupperna 

tillsammans diskuterat, formulerat och kommit fram till de resultat som redovisas i rapporten. Detta 

kan dock bero på skogsbrukets överrepresentation av representanter och att en ökad samsyn mellan 

dem lätt kan uppnås, då synsätten kanske inte skiljer sig så mycket åt. I grupperna för mark och  

vatten samt kulturmiljöer framkommer inga avvikande meningar, vilket kan tolkas som att dessa 

kommit överens om innehållet och att en samsyn dem emellan råder. Mest tveksamma till om ökat 

samförstånd nåtts är Naturskyddsföreningen som inte ställer sig bakom målbilder för friluftsliv och 

rekreation som det ser ut nu. Detta innebär alltså att dess åsikter inte alls har beaktas i slutresultatet.  

En obalans i vems åsikter som har tagits hänsyn till  kan utläsas. Jägareförbundet menar att den 

obalanserade  representationen  som funnits  bland  projektets  deltagare  lett  till  att  samsynen  för 

miljöhänsynen minskat i samhället. Detta kan stämma då övriga aktörer som berörs av målbilderna 

inte erbjudits samma möjlighet att påverka processen där främst vissa aktörers åsikter beaktades. 

4.2.3 Beslut inom Dialog om miljöhänsyn
Hur har aktörernas åsikter beaktats i slutsatser och beslut?

I projektets vägledande dokumentet (Claesson 2012 s. 3-6) beskrivs projektets beslutsprocess och 
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slutleverans. Arbetsgruppernas framtagna material förväntas redovisas i en rapport  som ges ut i 

Skogsstyrelsens rapportserie, där rapportens författare står för materialet. Det framtagna materialet 

ska formellt beslutas hos Skogsstyrelsen, men före det gå ut på remiss till berörda aktörer (Ibid). I 

det  inledande  seminariet  för  projektet  diskuterades  beslutsfrågan  och  där  framkom  att: 

”Skogsstyrelsen kan sedan välja att ta beslut på hela eller delar av rapporten och att vissa delar  

behöver fortsatt arbete”  (Minnesanteckning 2012 s. 5).  Förutom Skogsstyrelsens stöd krävs även 

att resterade aktörer står bakom målbilderna (Ibid). Det framkommer även i vägledningsdokumentet 

att ingen aktör som deltagit i projektet är bunden till att ”ställa sig bakom slutresultaten” (Claesson 

2012 s. 4).       

Som nämnts tidigare i texten har deltagarna i arbetsgrupperna haft möjlighet att lämna en avvikande 

mening om det funnits delar av de framtagna material som de inte överensstämt med. Rapporten 

som producerades gick ut på remiss och de inkomna synpunkterna har sedan tagits hänsyn till i den 

slutliga rapporten. I rapportens andra bilaga (Rapport 5-2013 s. 154) har Skogsstyrelsen lämnat 

ställningsstagande och hantering av de inkomna remissvaren. Kommentarerna rör sådant som inte 

beaktas i rapporten, men där Skogsstyrelsen svarat hur man ställer sig till den inkomna synpunkten.

I Skogsstyrelsens beslut angående målbilder för god miljöhänsyn ställer sig Skogsstyrelsen bakom 

de  målbildsbeskrivningar  som  redovisas  i  rapporten.  Detta  innebär  bland  annat  att: 

”målbildsbeskrivningarna  ska  vara  vägledande  i  relevant  informations-  och  

rådgivningsverksamhet  inom  Skogsstyrelsen.  I  de  delar  de  beskrivna  företeelserna,  t  ex.  

Hänsynskrävandebiotoper, finns i föreskrifter eller allmänna råd till 30§ ska de även tillämpas i  

Skogsstyrelsens tillsyn” (Protokoll 2013-10-30 s. 1).  

Skogsstyrelsens  beslut  bygger  på  den  slutgiltiga  rapportens  material,  vilket  är  sammanställt  av 

deltagarna  i  de  fyra  arbetsgrupperna.  Aktörernas  åsikter  har  inom grupperna  diskuteras  tills  de 

kommit  fram till  en  överenskommelser  (med  vissa  undantag)  dem emellan.  På  så  sätt  beaktas 

aktörernas  åsikter  i  arbetet  och  i  den  slutliga  rapporten.  Detta  måste  dock  tolkas  genom  att 

skogssektorns aktörer varit med hela vägen medan både WWF och SNF hoppat av arbetet i flera av 

projektets grupper och att dess åsikter alltså inte beaktas i den slutliga rapporten. En deliberativ 

process som förespråkar jämlikhet och rättvisa kan till fullo inte appliceras på projektet. Den reella 

makten att fatta beslut grundat på framställningen besitter Skogsstyrelsen, de kan välja att godta 

arbetsgruppernas gemensamma resultat och ta hänsyn till aktörernas ställningstagande eller välja en 

annan riktning. Att Skogsstyrelsen beslutat enligt den framtagna rapporten visar på att aktörerna till 
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stor del haft inflytande över hela det fattade beslutet, trots att de själva ej ”klubbat” igenom beslutet. 

5 Slutdiskussion
Syftet  med undersökningen har varit  att  undersöka vilka möjligheter  till  dialog,  deltagande och 

inflytande som den statliga skogspolitiken erbjuder olika aktörer. Undersökningen av fråga A som 

ställs i inledningen visar att samverkansprocesser med deliberativa inslag inte varit så vanligt i den 

svenska skogspolitiken under de senaste fem åren. Resultatet visar att bara en samverkansprocess 

stämmer  överens  med  det  deliberativa  inslag  jag  letat  efter,  nämligen  projektet  Dialog  om 

miljöhänsyn. Detta visar alltså en brist i aktörers möjlighet till deltagande, dialog och inflytande i 

statens skogspolitik. 

I undersökningen av fråga B, vilka möjligheter har dialogprocessen om miljöhänsyn erbjudit, visar 

resultaten att  staten  erbjudit  olika aktörer  möjlighet  till  dialog,  deltagande och inflytande inom 

skogspolitiken  genom  medverkan  i  samverkansprocessen  –  Dialog  om  miljöhänsyn. 

Dialogprocessen  har  främst  erbjudit  aktörer  ett  dialogsforum  där  aktörerna  tillsammans  skulle 

diskutera och arbeta fram målbilder för hur god miljöhänsyn i skogsbruket skulle se ut. Detta har 

ansetts nödvändigt då en gemensam samsyn på dessa inte funnits bland alla aktörer och att detta lett 

till  ett  försvårat  arbete.  Genom  mitt  operationaliserade  ramverk  som  fokuserat  på 

utvärderingsdimensionerna representation, deliberation och inflytande anser jag mig ha fångat upp 

viktiga aspekter som besvarar mitt syfte och mina centrala frågeställningar. 

Undersökningen har visat  att  en bred skara aktörer från myndigheter, ideella organisationer och 

skogsbruket  deltagit  i  processen,  men  att  främst  skogsbruket  representerats.  Detta  blev  ännu 

tydligare i och med att ideella organisationer såsom Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden 

WWF  valde  att  hoppa  av  på  bland  annat  dessa  premisser.  Avsaknaden  av  representanter  från 

forskning  och  kommuner  visar  även  på  att  representation  kunnat  fördelas  mer  jämlikt  mellan 

berörda aktörer och att detta önskades från grupperna. För att uppnå en demokratisk deliberation 

krävs enligt Meadowcroft politisk jämlikhet, lika möjlighet att lägga fram åsikter och att delta i  

diskussioner.  Alla  aktörer  har  naturligtvis  inte  kunnat  delta  och  för  detta  har  representativa 

mekanismer satts  in,  men det  innebär  inte  att  representationen ska snedvridas.  Resultaten visar 

tydligt att representationen varit obalanserad mellan olika intressen, alltså har inte jämlikhet rått. 

Resultaten visar  även att  främst  en god diskussion rått  mellan skogssektorns  aktörer,  där  dessa 

uppnått en ökad miljösamsyn. Som nämnts under föregående kapitel har inte, till exempel SNF och 

WWF åsikter beaktats och åtgärdats, vilket innebär att rättvisa och jämlikhet mellan aktörerna inte 
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följts  under  projektet.  Detta  visar  att  demokratisk  deliberation  i  Meadowcrofts  mening  inte 

efterlevts i projektet.   

Projektet har varit mån om att berörda aktörer som inte deltagit i någon av grupperna även skulle ha 

möjlighet att delta. Detta har skett genom exkursioner och seminarier där dessa haft möjlighet att 

diskutera och påverka arbetet. Dessa tillfällen har även setts som viktiga förankringstillfällen. Enligt 

Meadowcroft  ska  kollektiva  val  göras  genom  diskussioner  och  inte  genom  accepterande  av 

synpunkter eller överenskommelser mellan särintressen. Jag tolkar detta delvis som att förslag redan 

tagits fram och att förslagen helst skulle godkännas vid dessa förankringstillfällen. Stämmer detta 

antagande, råder inte Meadowcrofts syn på krav som ska ingå i en deliberativ process där kollektiva 

val  ska  göras  genom diskussioner  och inte  som i  detta  fall  bara  acceptans  av  de  utomstående 

aktörerna.   

Genom frågorna om deliberation har dialogens kvalitet undersökts. Syftet med projektet var att öka 

samsynen  kring  vad  som anses  vara  god miljöhänsyn.  Detta  har  diskuteras  mellan  aktörerna  i 

respektive arbetsgrupp och en anda av respekt och förståelse för varandra har varit ledord i arbetet 

att tillsamman komma fram till förslag. Aktörerna har haft möjlighet att uttrycka sina åsikter på 

flera olika sätt och eventuella avvikande åsikter har de haft möjlighet att uttrycka i den slutliga 

rapporten. Detta tyder på ett brett kommunikativt utbyte, men i praktiken har dock detta främst skett 

mellan skogssektorn och Skogsstyrelsen. Jägareförbundets syn på projektet är bland annat att dess 

obalanserade representation lett till att samsyn för miljöhänsynen i samhället minskat. Att främst 

skogssektorns  aktörer  deltagit  tolkar  jag  har  medfört  att  överenskommelser  slutits  mellan 

särintressen och att detta kanske lett till att trovärdigheten för projektet minskat. Denna problematik 

nämner även Meadowcroft. Att SNF:s inte ställer sig bakom materialet för friluftsliv och rekreation 

visar  att  deras  åsikter  inte  beaktats  i  den  slutliga  rapporten.  Jag  tolkar  att  kvaliteten  på 

deliberationen inte anses vara tillgodosedda.   

Frågan som rör beslutsdimensionen visar på vilket inflytande aktörerna haft på beslutet som fattades 

av Skogsstyrelsen. Beslutet visade att Skogsstyrelsen helt beslutat enligt de framtagna materialet 

och att aktörerna i allra högsta grad påverkat och stått för det. Vilka aktörer som till exempel haft 

mest inflytande i projektet framkommer inte av dokumenten inte heller om det funnits en obalans.  

Ett antagande kan göras utifrån representation, där skogssektorn haft flest representanter, vilket kan 

leda till att dessa oftast fått igenom sina ställningstaganden. Om detta stämmer behöver undersökas 

ytterligare.     
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Utifrån det som redogjorts ovan anser jag att den interna validiteten är god då jag anser mig ha 

besvarat  mitt  syfte  och  frågeställningar  utifrån  mitt  operationaliserade  ramverk.  Den  interna 

validiteten kan även stärkas genom att undersökningen går att göra igen. Det material som använts i  

form av böcker,  artiklar  och publicerat  material  på Skogsstyrelsens  hemsida är  lättåtkomlig för 

andra (undantag för Skogsstyrelsen beslut som jag fick begära ut hos myndigheten). Den externa 

validiteten eller möjlig generalisering kan beskrivas genom att uppsatsens syfte, var att kunna säga 

något om vilka dialogprocesser som erbjuds av staten inom den svenska skogspolitiken. Utifrån 

fråga A verkar den här typen av dialogprocesser sällan äga rum inom skogspolitiken. En parallell till 

projektet  kan  dras  mellan  Sundströms  studie.  Den  visade  att  de  väletablerade  och  resurstunga 

intressena hade mest inflytande över processen att ta fram sektorsmålen. I min studie visade sig en 

överrepresentation av skogssektorn som kan tolkas ha haft mest att säga till  om. Detta visar att 

samverkansprocesser och olika dialogforum inte alltid fungerar som det är tänkt. Dock kan jag inte 

säga  något  om  hur  liknande  deliberativa  processer  fungerat  då  jag  anser  att  fler  studier  som 

undersöker hur samverkansprocesser fungerar behövs. 

Resultatet av studien visar att projektet går i linje med synsätten inom governanceperspektivet i den 

meningen att statens styrformer inte längre sker ”top down” utan att flera olika aktörer som berörs  

av  skogspolitiska  bestämmelser  fått  möjlighet  att  vara  med  och  påverka  utförandet  av  detta.  I 

teorikapitlet förs även resonemanget att statens roll och styrning (government) fortfarande är viktig, 

då staten ofta sätter  ”spelreglerna” för vilka aktörerna kan verka inom. Detta överensstämmer i 

undersökningen där staten, främst i form av Skogsstyrelsen gjort den avgränsning som projektet 

inriktat sig mot. Nätverk betraktas som centrala inom governance och att aktörer genom dessa kan 

påverka beslutsfattandet. I projektet har dessa nätverksformer främst spelats mellan Skogsstyrelsen 

och skogssektorn. Ett stor utbud av aktörer har inte funnits och därigenom inte fått chansen att vara 

med och styra. Governanceperspektivet fokuserar även på ett resursberoende inom nätverken. Detta 

anser jag beskriva den situation som råder inom skogspolitiken där den största arean skog ägs av 

privata  aktörer.  Detta  gör  sig  påmint  även  i  studien  där  det  främst  är  skogsbruket  som  ska 

implementera de framtagna målbilderna och åtgärderna. För att staten ska ha inflytelse och kunna 

bestämma i skogspolitiska frågor krävs acceptans och samarbete med skogssektorn. På samma sätt 

är  skogssektorn  till  exempel  beroende  av  statens  pengar,  expertis  och  system för  kontroll  och 

tillsyn. Studien visar att både gamla perspektiv (government) i form av att staten fortfarande har en 

betydande roll,  och nya (governance) perspektiv på styrning funnits med. Dock har governance 

teorier  funnits  i  den  svenska  skogspolitiken  hela  1900-talet  i  form av mjuka  styrmedel  såsom 
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information, samverkan och överenskommelser vilket kanske inte gör detta till ett nytt perspektiv. 

Ur ett demokratiskt perspektiv kan denna form av styrning stärkas genom att flera aktörer får vara 

med  i  beslutsprocesserna,  detta  har  inte  uppfyllts  inom  projektet  där  vissa  intressen  främst 

prioriterats.   

En central tanke inom deliberativ governance är att det, inom beslutsfattandet ska finnas arenor för 

olika aktörer att tillsammans kunna delta i deliberativa samtal kring allmänna frågor. Många har 

även  talat  om  en  ”deliberative  turn”  inom  miljöstyrning  (environmental  governance)  och  att 

aspekter  såsom  deltagande,  dialog  och  öppenhet  uppmärksammats.  Det  har  visats  att  privat-

offentliga  samarbeten  och  intressentdialoger  fått  fäste  inom  bland  annat  skogsbruket.  Detta 

resonemang  och  tidigare  forskning  (tydligare  beskrivet  under  teorikapitlet)  går  i  linje  med 

genomförandet  av  Dialogprojektet  där  öppenhet,  dialog  och  deltagande  varit  centrala  delar  att 

uppfylla  för  att  de  förslagna målbilderna  lättare  ska  accepteras,  förankras  och implementeras  i  

skogsbruket. Praktiken har sett annorlunda ut där vissa åsikter inte beaktas och representationen 

varit obalanserad. Skogsbruket ställer sig dock positiva till processen och detta kanske ändå medför 

att målbilderna kommer att implementeras bland dem.      

Den metod som använts i undersökningen, kvalitativ textanalys, har fungerat som ett bra hjälpmedel 

för att  besvara mina frågor.  Det har  dock inte  funnits  lika mycket  tillgängligt  material  för  alla 

arbetsgrupperna,  där  exempelvis  Kulturmiljögruppen  endast  hade  minnesanteckningar  från  två 

möten. Det har inte heller funnits minnesanteckningar från hela processens gång utan större delen 

av dem är från projektets första delar. De partsöverläggningar som skett under projektet har inte 

heller funnits dokumenterade på Skogsstyrelsen hemsida, vilket resulterar i att viktiga diskussioner 

och åsikter kan ha utbytts utan att jag haft möjlighet att undersöka dessa. På grund av detta kan en 

intervjuundersökning ha varit aktuellt för att få en djupare förståelse och inblick i hur aktörerna 

själva  anser  att  representationen  varit  samt  hur  diskussioner  och  åsikter  beaktas.  En 

observationsstudie över projektet tillsammans med det material som finns hade varit ett optimalt 

sätt att undersöka processen utifrån mitt syfte och för få ett bättre helhetsintryck. Detta har dock inte 

varit möjligt i undersökningen då den gjorts efter projektets slut.     

För framtida forskning inom området skulle Meadowcrofts fjärde dimension – utförande vara ett 

alternativ. Att undersöka vilken genomslagskraft projektet verkligen haft, om deltagarna har varit 

med i genomförandet av målbilderna och om projektet har gett önskade effekter skulle kunna ge 

ytterligare förståelse för hur samverkansprocesser fungerar.
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5.1 Slutsatser 

Uppsatsens  problemformulering  visar  vilka  omständigheter  som  råder  inom  den  svenska 

skogspolitiken. Dessa grundar sig bland annat i att nya styrelseformer har vuxit fram, deliberativa 

metoder används flitigt och att intressekonflikter råder mellan aktörer. Problemformuleringen lyfter 

även att kunskaper saknas kring statliga dialogforum och att det saknas en samlad forskning kring 

hur dessa dialogprocesser fungerar. Uppsatsen visar vilken dialogprocess som genomförts under de 

senaste åren och att  staten erbjudit  berörda aktörer att  delta i  utformningen av delar av dagens 

skogspolitik. Uppsatsen visar att en obalanserad representation bland projektets aktörer funnits och 

att aktörernas åsikter beaktats olika där SNF och WWF:s avhopp visar att de inte ställer sig bakom 

dialogprocessen i flera av grupperna. Uppsatsen visar även att en ökad gemensam samsyn kring 

miljöhänsyn  främst  råder  bland  skogssektorns  aktörer  och  Skogsstyrelsen.  En  slutsats  är  att 

projektet  inte  lever  upp  till  den  demokratiska  deliberationen  som  Meadowcroft  beskriver. 

Resultatet  i  undersökningen  har  genererat  en  pusselbit  till  den  kunskap  som  finns  kring 

samverkansprocesser  och  förhoppningsvis  en  ökad  förståelse  och  inblick  i  hur  dessa 

samverkansprocesser utformas och fungerar i praktiken. 
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7 Bilaga

Skogsstyrelsens projektet som pågått under den senaste 5 års perioden
Här kommer en redogörelse för de flesta av Skogsstyrelsens projektet som finns listade på deras 
hemsida. Internationella projekt, arbetsmarknadsuppdrag och landsbygdsprogrammet är inte 
inkluderat i denna redogörelse.  

Pågående projekt enligt Skogsstyrelsens hemsida 
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Projekt/Pagaende-projekt/
Hämtad 2015-05-29

Hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskog – projektet inkluderar hela Sverige under perioden 
2005-2016 indelat i olika faser. Syftet med projektet är att förmedla och utveckla kunskap om 
hyggesfritt skogsbruk. Främsta aktör är Skogsstyrelsen (Hyggesfritt skogsbruk). 

LifeELMIAS – ett projekt på Gotland som syftar till att utrota almsjukan och säkerställa livsmiljön. 
Pågår mellan 2013-2018 (LifeELMIAS). 

Mera tall – syftet med projektet är att göra skogen mer tallrik och att utveckla en arbetsmodell där 
samverkan mellan skogsbruk och jägare på en lokalnivå kan arbeta för ett ståndortsanpassat 
skogsbruk i harmoni med livskraftiga klövviltstammar. Projekttid 2010-2015 (Mera tall). Projektet 
riktar sig främst till skogsbruket men argumenterar för att samverkan med naturskydds- och 
jägarorganisationer krävs för att lyckas. I en av tre undergrupper för projektet ska de ovan nämnda 
intressena inom ett bestämt område lära sig och prova på att bland annat föra dialog (Projektplan 
Mera tall). Någon mer information på Skogsstyrelsen hemsida angående hur dialogen sett ut hittar 
jag inte. 

ReMiBar – Borttagning av vandringshinder i Norr- och Västerbotten. Ett åtgärdsprojekt som syftar 
till att minska antalet vandringshindrande dammar och trummor i några av länens stora 
vattensystem. Perioden 2011- och 5 år framåt. Trafikverket är projektägare och projektet är ett 
samarbete mellan privata aktörer och myndigheter (ReMiBar). 

Renbruksplaner – projektet syftar till att stötta samebyarnas arbete i att nyttja och upprätta 
renbruksplaner. Projekttiden 2005-2014 (Renbruksplaner). 

Skogliga konsekvensanalyser, SKA 15 (SKA 15)

Vattenförvaltning 2015 – Ett internt projekt inom Skogsstyrelsen där en extern referensgrupp finns 
tillgänglig. Syftet med projektet är att effektivisera och binda ihop verksamheter med samband till 
det svenska vattenförvaltningsarbetet (Vattenförvaltning). 

Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett – Projektet berör 5 regionala områden under perioden 
2005-2009 och 2011-2014 (Vitryggig hackspett). 

Avslutade projekt enligt Skogsstyrelsens hemsida
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Projekt/Avslutade-projekt/Ovriga-projekt/
Hämtad 2015-05-29

Hälsa över gröna gränser – Projektet berör norra Dalarnas distrikt under perioden 2009-2011 vars 
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syfte var att medverka till att öka kompetensen kring näringslivsutveckling och folkhälsa med 
naturen i centrum (Hälsa över gröna gränser). 

Rinnande vatten i Kvarken – samverkan för bättre vattenvård av små vattendrag. Projektet berörde 
Umeås och Vindelns kommun under perioden 2009-2011 och var ett svensk-finskt 
samarbetsprojekt. Syftet med projektet var att bilda samverkansformer runt vattendrag så att 
djurlivet kan stimuleras och leva vidare i framtiden (Rinnande vatten i Kvarken). 

Grot och markskador – Projektets syfte var att höja kunskapsnivån inom ämnet i Jämtlandslän, 
projektet avslutades 2011 (Grot och markskador). 

Fura – fornlämningar under rationell administration. Projektet var ett samarbetsprojekt och ägdes av 
Riksantikvarieämbetet och pågick under perioden 2008-2012. Syftet var att effektivisera och göra 
hanteringen av avverkningsanmälningar för fasta fornlämningar enklare (Fura). 

Hänsyn vid forn- och kulturlämningar. Syftet med projektet var att ge skogsbrukets verksamma 
aktörer en stabil och tydlig hänsynsutbildning kring skogens forn- och kulturlämningar. Projektet 
pågick i Dalarna under 2010-2014 (Hänsyn forn- och kulturlämningar). 

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen, etableringsprojekt – ägdes av Västerbottens museum och 
pågick 2011-2014. Projektet var ett samarbete mellan Sverige och Finland med syfte att göra 
kulturarvet i skogen mer tillgänglig och utveckla användandet av kulturarvet (Kvarkenregionen). 

TRIVA III – påverkan från skogsbruk och vattenförvaltning i Torneälvens internationella 
avrinningsområde. Ett projekt mellan Sverige och Finland som avslutades 2014. Projektet skulle 
arbeta fram en gemensam åtgärdsplan för återställning av Torneälvens vattenmiljöer och främja 
samverkan bland de aktörer som påverkades av åtgärderna (TRIVA III). 

Flisik – för livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen. En samverkan mellan Sverige och Finland 
under perioden 2011-2014. Syftet med projektet var att göra tillståndet och livskraften i alla 
regionens småvatten bättre (Flisik).

Kometprogrammet – Ett projekt som inkluderar 5 regionala områden i Sverige under perioden 
2009-2014 (Kometprogrammet).  

Bevara skogens kulturmiljöer – Ett projekt med syfte att öka förståelsen kring varför skador på 
kulturlämningar uppstår och ta fram förslag på förbättringsåtgärder. Projektet ägs av Skogsstyrelsen 
och Riksantikvarieämbetet och har skett i samverkan med involverade aktörer för att främst hitta 
systemfel. Projekttid 2014-2015 (Bevara skogens kulturmiljöer). 

Skogsskador i uthålligt skogsbruk – fokus granbarkborre. Syftet med projektet var att i samverkan 
informera, skaffa och sprida kunskap för att förebygga och bekämpa granbarkborreangrepp och 
andra skogsskador. Projektet sträckte sig under perioden 2011-2014 (Uthålligt skogsbruk). Aktörer 
från skogssektorn samlades för att samverka kring hur man ska tackla problemet. Projektets aktörer 
har tillsammans arbetat fram och i dialog kommit fram till projektets utformning. Skogsstyrelsen 
stor för initiativet i projektet. En styrgrupp bildades och öppenhet skulle råda, både inom projektet 
och mot omgivningen där mycket information om projektet publicerades på Skogsstyrelsens 
hemsida (Pedersen 2014 s. 1, 2). I en utvärderingen av projektet med syfte att fånga 
projektdeltagarnas uppfattningar framkom bland annat att deltagarna ansåg att alla deltagare har 
haft möjlighet att delta i arbetet på samma premisser, en lättare dialog mellan Skogsstyrelsen och 
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företag blivit möjlig och att den samverkan projektet bidragit till nått upp till deltagarnas 
förväntningar (Djuvfeldt 2014 s. 1, 2).        
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projekt/Ovriga-projekt/Grot-och-markskador/ Hämtad 2015-06-01.

Fura - http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Projekt/Avslutade-projekt/Ovriga-
projekt/Fornlamningar-Fura/ Hämtad 2015-06-01. 
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