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Sammanfattning  

I denna studie konstateras att en majoritet av Skogsstyrelsens styrelseledamöter 

och högre befattningshavare stödjer Skogsstyrelsens åtgärder för transparens, 

något som en majoritet av den tillfrågade allmänheten också håller med om. 

Skogsägarna däremot är av helt motsatt uppfattning. Med det sagt är det oklart 

huruvida de åtgärder för transparens som nyligen förbättrats faktiskt kommer att 

leda till ett större förtroende från allmänheten och större kunskap om den 

svenska skogsbruksmodellen. Eftersom de flesta svenskar inte känner till hur 

den svenska skogsbruksmodellen verkligen fungerar skulle de med all 

sannolikhet motsätta sig avverkningar, om de fick veta att detta är den 

vanligaste metoden för att skörda mogna trädbestånd. Skogsstyrelsens åtgärder 

för transparens skulle därför i själva verket kunna minska allmänhetens 

förtroende för skogssektorn i stället för tvärtom. 

 

1. Introduktion 

Sedan februari 2016 har Skogsstyrelsen laddat upp avverkningsanmälningar i 

sin webbportal Skogsdataportalen, som innehåller detaljerade skogskartor som 

kan förstoras online för att se exakt var slutavverkningen ska utföras (se 

https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan). Skälet till att göra det är helt 

enkelt att det underlättar Skogsstyrelsens arbete och är ett stöd för skogs- och 

energibolag, miljöorganisationer och andra organ som vill ha tillgång till 

relevant information (Sundqvist 2016). Dessutom anser Skogsstyrelsen att en 

ökad transparens leder till större förtroende och förståelse från allmänheten för 

den svenska skogssektorn (Andre 2016a och b). Samtidigt har enskilda 

skogsägare klagat över att de inte har informerats om att deras privata 

skogsinformation nu är tillgänglig på nätet och för allmänheten, vilket gör att 

olika aktörer och organisationer kan se deras skogsbruksdata, något som 

svenska skogsägarorganisationer såsom Södra motsätter sig (Hammar et al 

2016). Syftet med denna rapport kan delas in i fyra delar: 

• Att undersöka hur Skogsstyrelsen arbetar strategiskt med transparens.  

• Att utreda de möjliga avsiktliga (och oavsiktliga) konsekvenserna av 

Skogsstyrelsens åtgärder på området. 



• Att kartlägga hur ett antal aktörer berörda av skogssektorn ser på de 

senaste åtgärderna för transparens samt  

• Slutligen att ta fram rekommendationer för vad Skogsstyrelsen och 

andra berörda skogsorgan bör göra härnäst på transparensområdet.  

Rapportens syften uppnås med hjälp av ett flertal intervjuer med utvalda 

tjänstemän på Skogsstyrelsen och ledamöter i dess styrelse, personliga 

intervjuer med skogsägare och enkäter till allmänheten (för en detaljerad 

beskrivning, se metodavsnittet). Rapporten är indelad i följande avsnitt: För det 

första ges en förklaring av den svenska skogsbruksmodellen. Anledningen är att 

mycket av motsättningarna mellan olika skogsintressen beror på tillämpningen 

av denna modell. För det andra ges en kortfattad bakgrund till 

transparensåtgärder inom skogssektorn. För det tredje ges en översikt över 

litteratur på transparensområdet. För det fjärde följer en översikt över 

forskningsmetodiken. För det femte diskuteras resultaten av studien, 

tillsammans med en beskrivning av rättsprocessen Södra–Skogsstyrelsen samt 

resultaten från intervjuerna och enkäten. För det sjätte analyseras resultaten. I 

det näst sista avsnittet ges en rad rekommendationer om vad Skogsstyrelsen kan 

göra framöver och till sist följer en kortfattad slutsats.   

 

1.1 Den svenska skogsbruksmodellen 

I slutet av 1800-talet var de svenska skogarna glesa och vanskötta. Stora delar 

av skogarna i norra Sverige hade avverkats till den växande sågverksindustrin 

och inte återplanterats, medan i södra Sverige hade boskapen tillåtits beta i 

skogen och därmed skadat de unga plantorna. År 1903 antog svenska staten en 

lag om att skogsägare måste återplantera sina hyggen. Delvis på grund av den 

glesa skogen tillämpade skogsägarna en selektiv avverkningsmetod som är 

vanlig i länder som Tyskland. Det förändrades på 1950-talet när skogsbruket 

övergick till avverkningar för att hjälpa till att uppfylla skogsindustrins behov 

(Axelsson and Ostlund 2011; Petersson 2005). Som en del av det nya 

skogsbruket blev aktiv skötsel normen. Skogsägarna blev delaktiga i plantering, 

utdikning av våtmarker, användning av genmodifierade plantor som dragits upp 

i växthus, slyröjning och gallring (Lindahl et al 2017). I vissa delar av Sverige, 

särskilt bolagsägda skogar i norr, avverkades enorma ytor vilket ledde till 

protester från miljöorganisationer. Det bidrog till att det 1974 antogs en ny 

skogsvårdslag som krävde att skogsägare anmälde avverkningar i förväg till 

Skogsstyrelsen. Den största förändringen av det svenska skogsbruket kom med 

1993 års skogsvårdslag, där miljöhänsyn ska väga lika tungt som ekonomiska 

hänsyn. Genom denna lag fick skogsägaren mer ansvar för att aktivt sköta sin 

skog (Appelstrand 2012; Lidskog and Lofmark 2016). Från och med 1993 är det 

inte längre tillåtet att helt avverka en skogsyta. I genomsnitt avsätter en 

skogsägare 8 procent av den föreslagna avverkningsytan av olika miljöskäl 

och/eller kulturella skäl (så kallade hänsynsytor där värdefulla träd såsom ekar 



bevaras (Andre 2017; Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry 

2009 och 2017; Swedish Forest Agency 2017; Swedish Government 2013).  

 

Både de svenska skogsägarna och skogskooperativ som Södra är också mycket 

aktiva på miljöområdet. Södras massabruk drivs till exempel med förnybar 

energi från biprodukter (bland annat bark), och bruken alstrar idag 

överskottsenergi som säljs till det nationella nätet och går ut i fjärrvärmenäten. 

Södra var också det första stora kommersiella massabolaget i världen som 

övergick från klordioxidblekt massa (ECF) till helt klorfri massa (TCF) på 

1990-talet (Ekheimer 1991). Dessutom är de flesta skogsägare anslutna till 

certifieringssystem såsom Forest Stewardship Council (FSC), vilket garanterar 

att skogsskötseln både tar hänsyn till föryngringen (för varje avverkat träd 

planteras fyra nya) och hållbarheten, exempelvis genom de skogsägare som 

avsätter minst 5 procent av sin produktiva skog som hänsynsytor (FSC 2018).   

 

2. Bakgrund till transparensåtgärder inom den svenska skogssektorn 

I skogsvårdslagen från 1974 krävdes att skogsägarna gjorde en anmälan till 

Skogsstyrelsen innan de slutavverkade en yta större än 0,5 hektar (se även 

Nylund 2009). Lagen infördes för att ge Skogsstyrelsen möjlighet att bedöma 

miljöeffekterna av de föreslagna avverkningarna och vid behov rekommendera 

åtgärder för att skydda miljön före avverkningen eller stoppa den planerade 

avverkningen helt (Eckerberg 1990; Swedish Government Bill 1974; 1978). 

Dessa anmälningar var offentliga, så att vem som helst kunde kontakta 

Skogsstyrelsen och begära ut kopior (Eckerberg 1990). Sedan 1980 har de flesta 

svenska skogsägarna haft skogsbruksplaner som förnyas var tionde år 

(Skogsstyrelsen 1987). De mest utförliga skogsbruksplanerna innehåller 

detaljerade kartor över trädens ålder och förslag på åtgärder som kan vidtas i var 

och en av de datorgenererade ytor som planen består av (exempelvis slyröjning, 

plantering och avverkning).   

 

Sedan 2007 har Skogsstyrelsen laddat upp delar av alla avverkningsanmälningar 

på nätet som en del av sin digitala moderniseringsstrategi (Andre 2017). Skälet 

till att ta steget in i den digitala världen var delvis ett behov av att hjälpa 

lastbilar med gran- och tallplantor (och plantörer) att hitta rätt plats att lasta av 

plantorna på, efter att stormen Gudrun i januari 2005 fällt 75 miljoner 

kubikmeter skog, huvudsakligen gran, i södra Sverige. Vid den tiden hade 

enorma skogsarealer i södra Sverige fällts och de skogsarbetare som arbetade i 

skogarna blev lätt desorienterade. I februari 2016 genomförde Skogsstyrelsen 

ytterligare förbättringar när den bifogade en skogskarta till ansökan i 

Skogsdataportalen (utan sökandens namn och adress) som kan förstoras för att 

fastställa exakt var slutavverkningen planeras ske (se 

https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/skogskartan/ ). När Skogsstyrelsen 

lanserade sin nya tjänst släpptes samtidigt ett pressmeddelande med titeln: 



 

 ”Nu kan alla se avverkningsanmälda skogsområden.” (Forest Agency 2016). 

 

3. Översikt över litteratur om transparens 

Skogsstyrelsen är inte den första myndighet som har haft uppfattningen att ökad 

transparens leder till större förståelse och förtroende från allmänheten. 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA) har intagit liknande hållningar på senaste tiden 

(se t.ex. Lofstedt 2013; Lofstedt and Bouder 2014; Way and Lofstedt 2018). 

Vad som också är intressant är att dessa myndigheter, liksom Skogsstyrelsen, 

inte har några belägg för att deras åtgärder för transparens kommer att leda till 

dessa önskvärda mål (Way 2017). Med andra ord intar de ståndpunkter som mer 

grundar sig på politik och goda avsikter än som stöds av vetenskapliga 

underlag. De har inte genomfört någon studie granskad av experter för att ta 

reda på hur allmänheten överlag skulle reagera på dessa åtgärder, eller ännu 

mindre någon form av förstudier eller någon utvärdering (Way 2017). En 

nederländsk studie (Bijker et al 2009) visade till exempel att ju mer transparenta 

lagstiftare och myndigheter blev, ju mer som allmänheten såg hur 

beslutsfattarna faktiskt fattade beslut genom att synbarligen famla och träta sig 

igenom beslutsprocessen, desto mer desillusionerade blev de (se även Bovens 

and Wille 2008; Grimmelikhuijsen 2010; Roberts 2006). Den förmodade 

pålitligheten hos beslutsfattare och lagstiftare byggde med andra ord mer eller 

mindre på förutfattade meningar om hur styrande organ arbetar. I takt med att 

medborgarna fick allt mer information (och därmed bättre kunskaper) om hur 

styrande organ faktiskt arbetar, desto mer negativt inställda blev de till dessa 

organ (se även Mondak et al 2007). I en annan studie hävdade Coglianese 2009 

att valet av ”fiskskålstransparensen”, som ofta kallas full insyn, framför en 

rimlig transparens kan skapa förväntningar hos allmänheten och andra 

intressenter som helt enkelt inte kan uppfyllas, vilket leder till 

trovärdighetsproblem. Slutligen menar De Fine Licht et al att även om 

processtransparensen har potential att hjälpa allmänheten och andra intressenter 

att bättre förstå riskstyrning (De Fine Licht et al 2014), vilket är samma 

argument som Skogsstyrelsen använder, så kan det också slå tillbaka eftersom 

åtgärderna för transparens i sin tur kan visa hur liten påverkan som allmänheten 

och andra intressenter faktiskt har (Ulbig 2008). Med Ulbigs ord: 

”En röst med liten påverkan ger fler negativa reaktioner än ingen röst 

alls” (Ulbig 2008, s. 525). 

Christopher Hood sammanfattar transparensens gåta genom att konstatera 

följande: 

”Försöken att skapa mer transparens lyckas inte alltid, och om de gör det 

kan det få bieffekter” (Hood 2001, s. 703). 

 



I likhet härmed har studier av läkemedelsbranschen som undertecknad och 

kollegor från King’s College London och Maastricht University i samarbete har 

genomfört upptäckte vi vid upprepade tillfällen att även om allmänheten 

generellt välkomnar en större transparens när det gäller läkemedelssäkerhet blev 

många obefogat oroliga när de fick kunskap om vissa läkemedels biverkningar. 

I studierna (N=omkring 11 000 personer ur den europeiska allmänheten) såg vi 

att i vissa fall skulle en majoritet av den europeiska allmänheten sluta ta sina 

mediciner (t.ex. Tyskland och Spanien) och i andra fall skulle de aktivt försöka 

skaffa mer information innan de fortsatte att ta sina mediciner (däribland 

Nederländerna, Sverige och Storbritannien) (se Bouder et al 2015; Lofstedt et al 

2013; Lofstedt and Way 2016a och b; Way et al 2016). Europeiska 

läkemedelsmyndigheten hade inte förväntat sig dessa oönskade och oavsiktliga 

följder med oroliga EU-invånare orsakade av dess åtgärder för transparens. 

Studierna visade också att många av de oönskade effekterna inte hade kartlagts 

av EMA, eftersom följderna dels var ologiska och dels eftersom myndigheten 

inte utvärderar sin politik empiriskt.  

 

Skogsstyrelsen har förmodligen rätt i att de nya åtgärderna för transparens 

hjälper andra externa organ att granska avverkningsanmälningar. Däremot 

skulle Skogsstyrelsens tillvägagångssätt också kunna få allvarliga oönskade 

följder. Baronessan Onora O’Neill uttryckte det en gång så här: 

 

”Kraven på transparens kan gynna ”outsider-experter” genom att de får 

tillgång till information om hur institutioner och deras tjänstemän 

presterar. Det är särskilt användbart för professionella kritiker av styrande 

organ, näringsliv och prestation inom yrkeslivet. Professionella kritiker 

har ofta tid och förmåga att samla in och använda information på ett sätt 

som den bredare allmänheten inte har. Transparens är därför synnerligen 

användbart för media och opinionsdrivande organisationer som kan hitta 

information om andras prestationer (medan de själva i allmänhet är 

undantagna från motsvarande insynskrav) (O’Neill 2006, s. 88). 

 

Som O’Neil troligen skulle anta kan Skogsstyrelsens åtgärder för transparens 

hjälpa miljöorganisationer och andra organ som engagerar sig i skogssektorn. 

Liknande skeenden har observerats i andra sektorer. Ett exempel är när 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) lade ut mer 

information på en offentlig webbsida i transparensens namn (såsom uttalanden i 

en intressekonflikt), så användes uppgifterna i sin tur av kritiker av 

myndigheten mot myndigheten själv. Corporate European Observatory (CEO), 

en ideell forsknings- och opinionsgrupp, hävdade till exempel att EFSA borde 

bli mer transparent med hänvisning till följande: 



”Transparens behövs inte enbart för att öka allmänhetens förtroende för 

EFSA:s arbete, utan också för att säkerställa att EFSA:s bedömningar 

bygger på sund vetenskap” (CEO 2013). 

 

Samtidigt använde CEO den information som EFSA offentliggjorde mot 

myndigheten. I en rapport från 2012 konstaterade CEO så här: 

”Allt för ofta är det inte oberoende forskning som ligger bakom EFSA:s 

beslut om vår livsmedelssäkerhet, utan uppgifter från branschen. EFSA:s 

paneler grundar i stor utsträckning sina vetenskapliga åsikter om riskabla 

produkter såsom pesticider och genmodifierade organismer på studier 

finansierade av branschen. Det har ofta visat sig att EFSA struntar i 

oberoende forskning av ovetenskapliga skäl. Myndigheten har utfärdat 

kontroversiella rekommendationer för bedömning av pesticider 

genmodifierade organismer som gynnar branschen, inte allmänhetens 

intresse. I vissa fall har EFSA till och med kopierat ordalydelsen från 

branschkällor” (CEO 2012, s. 3). 

Dessa typer av attacker kommer inte att öka allmänhetens förtroende, enligt vad 

CEO konstaterar ovan, utan snarare urholka det. Dessutom är det sannolikt att 

liknande attacker från ideella organisationer inte kommer att minska med ökad 

transparens. Tvärtom visar teoretisk och empirisk forskning att det är nästan 

oundvikligt att det förvärras (Manson and O’Neill 2007; Vos 2009).   

 

4. Forskningsmetodik 

För att bidra till att reda ut frågan hur de olika aktörerna inom det svenska 

skogsbruket ser på de nya kartorna i Skogsdataportalen har följande intervjuer 

genomförts: a) Två 45 minuters telefonintervjuer med uppsatta företrädare för 

Skogsstyrelsen. b) Två 30 minuters telefonintervjuer med styrelseledamöter för 

Skogsstyrelsen. C) En 90 minuters personlig intervju med en högt uppsatt 

företrädare för Naturskyddsföreningen. d) Tio 15 minuter till en timme långa 

personliga intervjuer med skogsägare i Småland. Intervjuerna ägde antingen 

rum i skogen eller i hemma hos personerna i fråga. E) Fyra personliga intervjuer 

med svenska riksdagsledamöter som arbetar med skogsfrågor. f) Intervjuerna 

kompletterades med 100 personliga intervjuer med medlemmar ur allmänheten. 

Urvalet bestod av vuxna personer från Växjö i Småland. Staden är omgiven av 

tät skog. Intervjuerna ägde rum den 21–28 maj 2017 och urvalet var ett 

bekvämlighetsurval. Intervjuare som arbetar för den lilla Stockholmsbaserade 

konsultfirman Atteryd-Helaman lade i genomsnitt 25 minuter per intervju och 

tillfrågade fotgängare om deras åsikter om transparens och det svenska 

skogsbruket. Svarsfrekvensen var över 85 procent vilket delvis berodde på att 

Småland den veckan hade soligt väder med temperaturer på runt 25 grader. 

Eftersom Växjö är en universitetsstad blev studenter i hög grad 

överrepresenterade i urvalet. Av de intervjuade var 45 procent i åldersgruppen 

18–28 år och endast 19 procent var över 67 år. Det var också en välutbildad 



grupp. 34 procent hade lägst gymnasieutbildning, medan 22 procent studerade 

på högskolenivå. 59 procent av svarspersonerna var kvinnor. Frågeformuläret 

var utformat och förtestat av undertecknad, som även utförde analysen efter 

undersökningen.  

 

5. Resultat 

Hur såg då de olika aktörerna inom svenskt skogsbruk på tillkomsten av 

skogskartor i Skogsdataportalen? Först undersöktes rättsprocessen mellan Södra 

och Skogsstyrelsen som inleddes 2016. Den inleddes precis när denna studie 

startade och processen kan därför ha påverkat åsikterna hos de intervjuade 

aktörerna. 

 

5.1 Rättsprocessen mellan Södra och Skogsstyrelsen 

När Skogsstyrelsen lade till kartfunktionen i sin Skogsdataportal 2016 

anklagades den av skogsägarföreningar för att inte ha tillfrågat enskilda 

skogsägare (Svensson 2016). Dessutom hade skogsägarna inte fått information 

om att vissa av deras privata uppgifter nu var tillgängliga på nätet (t.ex. namn på 

skogspartier med kartor som anger exakt var planerade slutavverkningar ska 

utföras) (Svensson 2016). Därför blev vissa mycket förvånade när 

Naturskyddsföreningen i två fall kunde stoppa avverkningar i Småland genom 

att hävda att de båda aktuella områdena innehöll små nyckelbiotoper (Andre 

2017b; Smålandsposten 2016). LRF:s ordförande för sydöstra regionen noterade 

då följande: 

”Naturskyddsföreningen har blivit något av en polis för Skogsstyrelsen 

som systematiskt letar efter små nyckelbiotoper i områden som har blivit 

godkända för avverkning” (Lars-Ove Johansson 2016). 

Jerker Bergdahl på Skogsstyrelsen i Växjö försvarade då 

Naturskyddsföreningens aktioner: 

”Det är bra att de engagerar sig eftersom de tillför ny kunskap. De har 

utan tvekan hittat nya områden med stora naturvärden” (Bergdahl 2016). 

Detta berörde Sveriges samtliga stora skogsägarföreningar (Hammar et al 2016; 

Larsson and Berg 2016). Efter ett möte i Stockholm i juli 2016 beslutades det 

att Södra, Sveriges största skogsägarförening som företräder 50 000 skogsägare 

i södra Sverige och som driver tre stora massabruk och har en omfattande 

sågverksrörelse, skulle stödja en av sina drabbade medlemmar i en rättstvist mot 

Skogsstyrelsen (Svensson 2016). Fokus för rättstvisten var varför 

Skogsstyrelsen behövde publicera kartor över avverkningsanmälningar på en 

offentlig webbsida, eftersom det hotar skogsägarens personliga integritet 

(Delphi 2016; Sodra 2016; Svensson 2016). Södras representanter ansåg inte att 

det låg i allmänhetens intresse som helhet om en skogsägare utför en avverkning 

eller inte. Snarare intog de en motsatt hållning eftersom de var oroade att det 

kunde väcka oönskad nyfikenhet, avundsjuka och till och med ilska (Hammar et 

al 2016; Larsson and Berg 2016). Skogsstyrelsen svarade att det inte längre var 



juridiskt möjligt att överklaga beslutet (Andre 2016a och b). I ett brev till Södra 

där Skogsstyrelsen förklarade varför den skulle fortsätta att lägga ut uppgifter 

på den offentliga webbplatsen påpekade Skogsstyrelsens ordförande Patrick 

Andre detta: 

”Det faktum att avverkningar inte kräver uttryckligt tillstånd eller 

omfattas av möjlighet att överklaga stärker enligt vår uppfattning kravet 

på öppenhet. De lagar som styr skogsbruket bygger på ett förtroende för 

att skogsägaren tar hand om sin skog på bästa sätt. Skogsstyrelsens 

uppfattning är att öppenhet är en viktig metod för att skapa förtroende och 

är nära knuten till ’frihet under ansvar’” (Andre 2016b). 

 

Den fråga som då uppstår är huruvida Skogsstyrelsen ur ett insynsperspektiv var 

berättigad att lägga ut dessa kartor på nätet eller inte. Andre (2016a och b) intog 

hållningen att Skogsstyrelsen endast följde utvecklingen inom elektronisk och 

digital publicering och inte kunde se hur det skulle skada någon att publicera 

skogskartor på Skogsdataportalen. Södras rättsliga företrädare intog precis 

motsatt hållning. I december 2016 inledde en skogsägare och medlem i Södra 

en rättsprocess mot Skogsstyrelsen genom Södras Stockholmsbaserade juridiska 

ombud Delphi avseende påståendet att beslutet inte kunde överklagas juridiskt. I 

september 2017 fastslog Jönköpings tingsrätt att skogsägare kunde överklaga 

Skogsstyrelsen beslut (Förvaltningsrätten i Jönköping 2017). Skogsstyrelsen 

överklagade domen och frågan är nu uppe i Kammarrätten i Jönköping som 

väntas fatta beslut i mitten av 2018 (Swedish Forest Agency 2017). 

 

5.2 Transparens, skogsbruk och miljöorganisationerna 

Naturskyddsföreningen välkomnade Skogsstyrelsens nya åtgärd för transparens. 

Som en högt uppsatt tjänsteman på Naturskyddsföreningen påpekade: 

”Detta är en del av en större plan för öppenhet och det bör alltid 

välkomnas, eftersom det ökar allmänhetens förtroende. Vi uppskattar vad 

Skogsstyrelsen gör på området och vi anser att den kritik som 

Skogsstyrelsen får utstå är felaktig och motverkar sitt eget syfte. Det är 

också ett mycket användbart verktyg” (Tjänsteman på 

Naturskyddsföreningen, februari 2017). 

Det är uppenbart varför Naturskyddsföreningen stödjer denna åtgärd för 

transparens. På hösten 2014 när medlemmar ur Naturskyddsföreningen hade 

hittat bon från stora rovfåglar i skogsområden som skulle avverkas beslutade 

föreningen att mer systematiskt använda Skogsstyrelsens 

avverkningsanmälningar för att hitta nyckelbiotoper att skydda (Darell 2016). 

För att öka kunskaperna på området höll Naturskyddsföreningen en kurs i att 

identifiera signalarter (exempelvis särskilda mossor och lavar som behövde 

skyddas) i Småland där 25 privatpersoner deltog och kursen upprepades 2016. 

Eftersom det görs 60 000 avverkningsanmälningar varje år medgav medlemmar 

ur Naturskyddsföreningen att de måste prioritera och de inriktar sig därför 



huvudsakligen på områden som sumpskogar som har påverkats i mindre 

utsträckning av moderna avverkningsmetoder (Marand 2016). När 

medlemmarna hittar ett intressant område måste de relativt snabbt inspektera 

skogen, då de ibland bara har några dagar på sig innan området avverkas. När 

de har genomfört sin undersökning skickar de en sammanfattning av sina fynd 

till Skogsstyrelsen och det skogsbolag som ska utföra avverkningen samt till 

länsstyrelsen. Som Per Darell från Naturskyddsföreningen konstaterar: 

”I första skedet handlar det inte om att kontakta skogsägaren. Vi är ingen 

statlig myndighet. Ofta när vi gör undersökningen vet vi inte vem som 

äger den berörda skogen” (Darell 2016). 

Naturskyddsföreningen har med tiden kommit fram till vilka typer av anmälda 

skogsområden som bör undersökas närmare. Ett exempel på 

Naturskyddsföreningens framgångar är när en av dess aktiva medlemmar vann 

utmärkelsen ”Hack for Sweden Award” 2017 för att ha använt uppgifter från 

Skogsstyrelsen och andra källor. Privatpersonen konstaterade följande: 

”Man kan stoppa vissa avverkningar. Fågelskådarna i Kronobergs län var 

trötta på avverkningar. Vi började använda samma metoder som 

Skogsstyrelsen, och började kartlägga nyckelbiotoper för att se vilka 

skogsområden som var skyddsvärda. Det blir inte skog utan 

virkesplantager. De hugger ner skogen och ersätter den med något som 

inte är så trevligt att göra utflykter i” (Frick 2017). 

Det verkar som om de nya åtgärderna för transparens är ett stöd för denna och 

liknande ideella organisationer vilkas mål är att skydda 20 procent av Sveriges 

skogar för att säkerställa skogens biologiska mångfald (SSNC 2011; Tas 2016). 

Vice ordförande i Naturskyddsföreningen noterade en gång följande: 

”Den svenska skogsbruksmodellen bidrar i själva verket till en ökad 

monokultur i skogarna, med slutavverkningar som den vanligaste 

metoden, sönderkörd mark och användning av ej inhemska arter ... det 

måste bli ett slut på förstöringen av de naturliga svenska skogarna” 

(Astrom 2011). 

 

5.3. Skogsstyrelsen och Skogsstyrelsens styrelseledamöter 

Skogsstyrelsens tjänstemän och styrelseledamöter var oeniga om huruvida 

åtgärderna för transparens enbart var av godo. Som en styrelseledamot 

konstaterade: 

”De överdriver saker. Södra borde inte fokusera på det här, för det är ingen 

stor grej. De svenska skogsägarna ska inte skämmas för att fälla träd. 

Fältbiologerna och trädkramarföreningar har inte tid att leka polis hos 

skogsägarna eller kolla deras avverkningskartor” (Styrelseledamot, februari 

2017). 

 

En annan styrelseledamot konstaterade följande: 



”Vi lever alla på samma jord och vi måste bry oss om miljön. 

Skogsstyrelsens tjänstemän har mycket att göra och de kan missa vissa 

viktiga naturvärden i områden som har föreslagits för avverkning. I dessa 

fall kan miljöorganisationer hjälpa Skogsstyrelsen. Dessutom måste 

skogsägarna själva vara försiktiga. En majoritet av det svenska folket är 

emot avverkningar och om de börjar attackera Skogsstyrelsen i samband 

med den här digitaliseringen kan det leda till att allmänheten ifrågasätter 

avverkningsprocessen som helhet. Södra är alldeles för aggressiva i den 

här frågan” (Styrelseledamot, februari 2017). 

 

Tjänstemän på Skogsstyrelsen intog samma hållning. Som en person påpekade: 

”Det här är ingen stor sak. Alla har kunnat få tag i de här 

avverkningsanmälningarna på nätet sedan 2007. De lades ut efter att stormen 

Gudrun fällde tusentals hektar 2005 och sågs som ett sätt att hjälpa 

försäljarna av skogsplantor att dubbelkolla att de hade levererat plantorna till 

rätt skogsparti. Med det blossade upp 2016 efter att vi gick ut med ett 

pressmeddelande där vi beskrev hur digitaliseringen av 

avverkningsanmälningarna hade gjorts tydligare genom tillägget av 

kartfunktionen. Kanske vi borde ha varit mer försiktiga hur vi formulerade 

detta. Med det sagt måste skogsägarföreningarna också vara försiktiga. De är 

för aggressiva och det finns för få kommunikationsspecialister bland de 

ledande befattningshavarna. Vi skulle föredra att ha en dialog med Södra i 

stället för den här rättsprocessen” (Tjänsteman på Skogsstyrelsen, mars 

2017). 

 

En annan tjänsteman konstaterade följande: 

”Vi lever i tid av öppenhet – att lägga ut avverkningsanmälningarna med 

kartkoordinater på vår hemsida är en del av den processen. Skogsägarna 

borde inte tycka synd om sig själva, för det hjälper inte till att bättra på deras 

anseende i allmänhetens ögon. De måste vara försiktiga, och de bör komma 

ihåg att många svenska skogsbolag faktiskt är stolta över vad de gör i 

samband med avverkningar och lägger ut massor av information på internet. 

Diskussioner med skogsägarföreningar är alltid välkommet och jag tycker vi 

har haft för litet sådana de senaste åren” (Tjänsteman på Skogsstyrelsen, 

mars 2017). 

 

5.4 De svenska skogsägarnas syn 

De svenska skogsägarna har en helt annan syn än Skogsstyrelsens tjänstemän 

och dess styrelseledamöter. En skogsägare påpekade följande: 

”Fint – nu kan alla få reda på vad jag planerar att göra i avverkningsväg. Det 

kommer bara att väcka avundsjuka bland mina grannar och vad händer om 

några miljöaktivister bestämmer sig för att straffa mig genom att placera ut 



någon hotad groda i min skog. Jag kan inte se hur det ska hjälpa någon” 

(Svensk skogsägare, augusti 2017). 

 

En annan skogsägare sade så här: 

”Jag ser inga fördelar med att göra detta. Bara nackdelar. Skogsägare ska ha 

samma rättigheter som lantbrukare att skörda sin säd. Vi äger skogsbruk och 

inte naturreservat. Varför ska vi behandlas så här? Jag är glad att Södra sätter 

hårt mot hårt” (Svensk skogsägare, augusti 2017). 

 

En tredje skogsägare uttryckte det så här: 

”Jag vill inte ha några miljöaktivister som springer omkring i min skog 

och letar naturvärden i bestånd som jag har avverkningsanmält. Det 

verkar som om varken de eller Skogsstyrelsen litar på mig. Här försöker 

jag sköta mitt skogsinnehav så gott jag kan på ett hållbart sätt med hjälp 

av en skogsbruksplan framtagen av en skogsmästare och är certifierad 

enligt både FSC och PEFC. Räcker inte det? Miljöorganisationerna vill 

förstås bevara varenda träd i Sverige, men de måste förstå att vi försöker 

göra vårt bästa. Varför går de inte på ryssarna i stället – de har stora 

problem att ta hand om sina skogar på ett hållbart sätt” (Svensk 

skogsägare, september 2017). 

 

5.5 Allmänheten i Växjö 

Hur såg allmänheten på transparens inom skogssektorn? I den första delen av 

frågeformuläret ombads svarspersonerna besvara ett antal allmänna frågor om 

sin syn på transparens. Den första frågan som ställdes var följande: 

Anser du att det är bra att politiker och offentliga myndigheter är så transparenta 

som möjligt? 

Ja-100 procent 

Nej-0. 

 

Med andra ord var samtliga svarspersoner i Växjö för transparens, något vi har 

sett i liknande studier inom andra sektorer (Bouder et al 2015; Lofstedt et al 

2016; Way 2017). I det moderna samhället ses åtgärder för transparens som 

något bra, medan förtegenhet ses som något dåligt (Black 1997; Heald 2006; 

Hood 2001). Med det sagt menade de flesta svarspersonerna att för mycket 

transparens kan vara negativt. Efter den inledande frågan fick de besvara en rad 

frågor, exempelvis huruvida de ville att deras inkomstdeklarationer ska vara 

offentliga (70-29 mot), huruvida idrottsstjärnor som Zlatan Ibrahimovic ska 

tvingas offentliggöra sin medicinska journal på nätet (96-4 mot) och huruvida 

kommunstyrelsens ordförandes eventuella trafikförseelser ska vara offentliga 

(74-26 mot). När de tillfrågades varför de motsatte sig att denna information blir 

offentlig var de vanligaste svaren (en person kunde välja mer än ett 

svarsalternativ): 



Det är för privat 97 procent 

Det är irrelevanta fakta som säger mycket litet om personens karaktär 

34 procent 

Informationen kan missbrukas 1 procent 

Det skulle inte vara till någon nytta 1 procent 

 

I den andra delen av frågeformuläret tillfrågades de om sin syn på de åtgärder 

för transparens som Skogsstyrelsen hade infört. De båda första frågorna var 

allmän kunskap om skogssektorn. Den första frågan som ställdes var följande: 

Har du hört talas om Skogsstyrelsen? 

 Ja:   47 procent 

 Nej:    51 procent 

 Vet inte:  2 procent 

Den andra frågan löd: 

Hur stort förtroende har du för den svenska skogsnäringen? 

 Stort:  23 procent 

 Litet:  15 procent 

 Vet inte 62 procent 

Som väntat och i överensstämmelse med andra svenska undersökningar på 

området har de flesta bland allmänheten i städerna liten kunskap om både 

Skogsstyrelsen och den svenska skogsnäringen som helhet (se även Bihl and 

Boman 2016; Eriksson 2012). Efter de båda inledande frågorna lästes följande 

bakgrundsinformation upp av intervjuaren: 

”Skogsstyrelsen är en offentlig myndighet som följer upp skötseln av den 

svenska skogen för att säkerställa att målen med den svenska 

skogspolitiken uppnås. Nyligen beslutade Skogsstyrelsen att lägga ut 

information på internet om de exakta platserna där skogsägare planerar att 

utföra avverkningar.” (Vid denna tidpunkt fick svarspersonerna se en 

skogskarta samt en bild på en avverkning). ”Skälen till att Skogsstyrelsen 

gör detta är att underlätta arbetet, men också för att hjälpa skogsbolag, 

energibolag, miljöorganisationer och andra organ att enkelt få tillgång till 

denna information om planerade avverkningar. Skogsstyrelsen anser 

också att en ökad transparens kommer att leda till att allmänheten får 

större förtroende och mer kunskap om den svenska skogssektorn.” 

Efter att denna information lästs upp ställdes följande fråga: 

Anser du att det som Skogsstyrelsen gör på detta område är bra eller dåligt? 

 Bra   76 procent 

 Dåligt   7 procent 

Vet inte  17 procent 

När svarspersonerna tillfrågades varför de hade sagt så gavs följande svar: 

Det är ett bra sätt för att skydda miljön  22 procent 

 Ger oss en förståelse för vad skogsägarna gör 19 procent 

 Ger oss en bättre överblick    18 procent 



 Hjälper till att skydda skogen    6 procent 

 Vi får mer information     4 procent 

Därefter ställdes separata frågor om huruvida dessa åtgärder skulle bidra till att 

uppfylla Skogsstyrelsens mål: 

 

Kommer en ökad transparens inom skogssektorn att öka ditt förtroende för såväl 

Skogsstyrelsen som den svenska skogssektorn som helhet? 

Ja  62 procent 

Nej  15 procent 

Vet inte 23 procent 

 

Kommer åtgärderna för transparens när det gäller att göra kartor över föreslagna 

avverkningar offentliga att förenkla Skogsstyrelsens arbete? 

 Ja  44 procent 

 Nej  18 procent 

 Vet inte 38 procent 

 

Anser du att det kränker de svenska skogsägarnas integritet att göra dessa 

skogskartor offentliga? 

 Ja  22 procent 

 Nej  53 procent 

 Vet inte 23 procent 

 

Kommer det att hjälpa energibolag, miljöorganisationer och andra organ att 

skogskartorna är offentliga? 

 Ja  84 procent 

 Nej  4 procent 

 Vet inte 12 procent 

 

Tror du att informationen kan användas mot skogsägarna på något sätt när 

skogskartorna blir offentliga? 

 Ja  74 procent 

 Nej  3 procent 

 Vet inte 23 procent 

 

Tror du att det kan hjälpa skogsägarna eller skogssektorn som helhet på något 

sätt när skogskartorna blir offentliga? 

Ja  37 procent 

Nej  25 procent 

Vet inte 38 procent 

Enligt vad som kan utläsas av dessa svar anser en majoritet av svarspersonerna 

att det är bra att Skogsstyrelsen gör kartorna offentliga. De tror att det bidrar till 

att skydda miljön och öka förtroendet för både Skogsstyrelsen och skogssektorn 



som helhet. De instämmer i att det underlättar Skogsstyrelsens arbete och att det 

inte inkräktar på skogsägarnas integritet. Däremot delar de den syn som 

skogsägarna själva samt Södra i stor utsträckning har (e.g. Svenson 2016), 

nämligen att när kartorna blir offentliga kan det vändas mot skogsägarna på 

något sätt och att det är oklart hur de offentligt tillgängliga kartorna skulle 

kunna hjälpa skogsägarna eller skogssektorn som helhet.  

  

6. Diskussion 

Kraven på större transparens och öppenhet är en del av en global trend 

(Sharfstein et al 2017). När allt kommer omkring förknippas transparens med 

mycket positiva associationer, så vem skulle vilja motsätta sig en ökad 

transparens? Samtliga tillfrågade bland allmänheten i Växjö var också för 

transparens och en majoritet stödde Skogsstyrelsens initiativ att göra uppgifter 

om exakta områden för avverkningsanmälningar allmänt tillgängliga. Men är 

det så enkelt? Det finns flera aspekter att ta hänsyn till. 

 

6.1 Är det troligt att dessa åtgärder för transparens automatiskt kommer 

att leda till ökat förtroende hos allmänheten för skogssektorn? 

Ett av skälen till att lägga ut informationen offentligt var att öka allmänhetens 

förtroende. Åsikten att det skulle öka förtroendet fick stöd av intervjuresultaten 

både med allmänheten i Växjö och Skogsstyrelsen/styrelseledamöter. För att 

uttrycka det klart har dagens kommersiella svenska skogsnäring ett underskott 

av förtroende från allmänheten (se exempelvis den kritiska diskussion som förs 

fram av Zaremba 2012) och skulle ha nytta av ett större förtroende som 

Skogsstyrelsen helt korrekt påpekar (Andre 2016a och b). Men kommer det 

verkligen att ske?  

 

Det finns tre huvudsakliga orsaker till varför allmänhetens förtroende sannolikt 

inte kommer att förändras. För det första är det viktigare för de svenskar som 

inte äger skog med de miljö- och rekreationsvärden som skogen ger än dess 

ekonomiska värde (Eriksson et al 2013). De unga svenskar som lever i 

storstäder är inte närmare bekanta med skogen och kan inte beskriva vad termen 

”skog” i själva verket innebär (Boman och Bihl 2016). Det är mycket osannolikt 

att samma personer skulle bli positiva till avverkningar, eftersom det 

oundvikligen leder till mindre ytor för natur och rekreation (Zaremba 2012), 

något som också påpekades av en av Skogsstyrelsens styrelseledamöter. Större 

transparens i form av att offentliggöra avverkningsanmälningar kommer 

följaktligen med största sannolikhet att minska allmänhetens förtroende för 

skogssektorn, något vi redan har sett inom andra områden (Beijker et al 2009). 

För det andra kommer den pågående rättstvisten mellan Södra och 

Skogsstyrelsen, som det har rapporterats om i lokala och nationella medier, 

sannolikt att skapa ännu större misstroende bland allmänheten för den 

kommersiella skogssektorn som helhet, vilket Skogsstyrelsens 



styrelseledamöter antydde tidigare. För det tredje är inte inflytelserika, ideella 

organisationer kända för att bidra till att öka allmänhetens förtroende för 

offentliga myndigheter (Lofstedt 2005; O’Neil 2006). På andra områden där 

ideella organisationer har fått tillgång till information på grund av nya åtgärder 

för transparens, exempelvis inom läkemedels- och livsmedelsbranscherna, har 

många ideella organisationer försökt att minska allmänhetens förtroende för 

myndigheterna på dessa områden (EFSA, EMA) som ett sätt att öka sin egen 

makt (för en djupare diskussion, se Way 2017; Way and Lofstedt snart 

utkommande). På medellång sikt är det därför ytterst osannolikt att 

Skogsstyrelsen kommer att fortsätta att välkomna miljöorganisationernas 

aktioner, eftersom det troligen kommer att sätta en ökad press på de olika 

aktörerna inom skogssektorn, inklusive lagstiftarna själva. 

 

6.2 Kommer åtgärderna för transparens att hjälpa 

miljöorganisationerna? 

Trots att flera ledamöter i Skogsstyrelsens styrelse förnekade att åtgärderna för 

transparens skulle hjälpa miljöorganisationerna, vilka till största delen motsätter 

sig avverkningar, så gäller det motsatta. I likhet med vad som diskuterats ovan 

är Naturskyddsföreningen mycket aktiv på området och dess medlemmar 

inriktar sig på skogspartier som har godkänts för slutavverkning och som har 

potentiellt höga naturvärden (Smålandsposten 2016). Miljöorganisationerna 

själva medger också att de har haft nytta av att dessa kartor har blivit offentliga 

(Frick 2017).  

 

6.3. Kommer de nya utökade åtgärderna för transparens att gynna någon 

annan? 

Det är oklart huruvida de nya utökade åtgärderna för transparens kommer att 

gynna skogsbolag, energibolag eller andra organ. Dessa organisationer har 

redan tillgång till informationen privat och har inget behov av att kartorna ska 

vara offentligt tillgängliga. Som en skogsinspektor från Södra konstaterade: 

”Skogsbruket i Sverige är mycket integrerat idag. Vi samarbetar med andra 

aktörer i leverantörskedjan, det kan vara plantleverantörer, slyröjare eller 

dieselleverantörer. Till dessa skickar vi digitala skogskartor med tydliga 

anvisningar över vad som ska göras och var. Det görs privat utifrån vad man 

behöver känna till. Vi delar inte den här informationen på offentligt 

tillgängliga webbsidor och ärligt talat, bortsett från om du är granne till den 

skogsägare som utför avverkningen i fråga eller en kritisk miljöorganisation, 

kan jag inte se vilken nytta någon annan skulle kunna ha av ytterligare 

utökade åtgärder för transparens” (Skogsinspektor från Södra, augusti 2017). 

 

 

7. Vad bör vi göra i framtiden? 



Den svenska skogssektorn har under de senaste fyrtio åren varit mycket 

framgångsrik ekonomiskt sett, och landet har under denna period blivit en av 

världens största producenter av pappersmassa och papper (Jansson et al 2011; 

Pettersson 2005; The Swedish Forest Industries Federation 2014). I och med 

detta har sektorn blivit en av landets största exportindustrier, men det har haft 

sitt pris. Stora delar av Sverige har förvandlats till skogsplanteringar och studier 

visar att 92 procent av de svenska skogarna någon gång har avverkats 

(Erlandsson 2012). Den snabba urbaniseringen av landet har lett till att 

genomsnittssvensken har tappat kontakten med skogsbruket, landsbygden och 

naturen (Bihl and Boman 2016). Fast även om den svenska allmänheten hade 

varit mer medveten om hur det kommersiella skogsbruket verkligen fungerar 

med avverkningar följda av planteringar är det osannolikt att man hade visat 

större stöd för den moderna svenska skogsbruksmodellen. Detta är något som 

tjänstemännen på Skogsstyrelsen och dess styrelseledamöter underströk i de 

intervjuer som nämns i denna studie. De anser att större transparens kommer att 

leda till ett ökat förtroende för skogssektor överlag. Utifrån en bredare 

vetenskaplig litteratur om den senaste tidens transparensåtgärder är dock 

motsatsen troligare (e.g. Bouder et al 2015; Lofstedt and Bouder 2014). Det 

betyder att det är troligt att större transparens i kombination med mer kunskap 

om moderna skogsbruksmetoder (såsom avverkning) leder till ett ökat 

misstroende mot den svenska skogsbruksmodellen. Därför vill jag föreslå 

följande rekommendationer inför framtiden: 

 

7.1 Ta reda på den svenska allmänhetens syn på skogsbruk, avverkningar 

och den svenska skogsbruksmodellen som helhet 

I en konfidentiell studie som utfördes av konsultfirman Swedish Forest 

Communication kunde konsulterna konstatera att unga vuxna svenskar som 

lever i städerna har små kunskaper om vad termen skog innebär, samt vad 

skogarna har för betydelse för att dämpa klimatförändringarna och var 

skogsprodukter egentligen kommer ifrån. Det är oroande. Vad som nu krävs är 

att genomföra en expertgranskad studie för att undersöka kunskapsläget hos 

svenskarna i fråga om skogsbruket. Vad vet svenskarna egentligen om skogar 

och skogsbruk? Vet de hur de svenska skogarna sköts? Gillar de avverkningar 

eller motsätter de sig dem? En sådan studie bör utföras av en oberoende expert i 

nära samarbete med Skogsstyrelsen och den svenska skogsindustrin. 

 

7.2 Ta reda på skogsägarnas syn på skogsskötsel och Skogsstyrelsen 

En av orsakerna till varför det uppstod en rättstvist mellan Södra och 

Skogsstyrelsen är att det verkar som om Skogsstyrelsens tjänstemän inte är fullt 

medvetna om varken hur skogsägarna ser på skötseln av sin skog eller hur de 

ser på Skogsstyrelsens initiativ till större (och mer digitaliserad) transparens. 

Det verkar vara ett veritabelt kommunikationshaveri mellan skogsägarna och 

Skogsstyrelsen. För att råda bot på denna brist på kunskap samt brist på dialog 



behöver någon av Sveriges forskningsstiftelser finansiera två projekt inom en 

snar framtid innan förtroendet mellan skogsägarna och Skogsstyrelsen urholkas 

fullständigt, nämligen: a) en kvalitativ djupstudie med personliga intervjuer med 

ett 50-tal skogsägare som fokuserar på följande: 1) deras förståelse för 

Skogsstyrelsens uppdrag; 2) deras åsikter om huruvida Skogsstyrelsen överlag 

gör ett bra eller dåligt jobb; 3) deras syn på de olika åtgärder för transparens 

som Skogsstyrelsen har infört samt 4) deras syn på vad det innebär att var en 

aktiv skogsbrukare. Vi fick en viss kunskap om hur skogsägarna ser på 

Skogsstyrelsen i de intervjuer som nämns ovan i denna rapport, men det 

behöver bekräftas av en mer ingående studie. När väl djupstudien är slutförd bör 

resultaten från projektet ingå i en större kvantitativ (nätbaserad) enkät med fler 

än 1 000 svenska skogsägare. Det är viktigt att genomföra en sådan studie för 

att säkerställa att Skogsstyrelsen och skogsägarna, vilka naturligtvis är 

huvudaktörer i den svenska skogssektorn, har förtroende för varandra och har en 

bra dialog i framtiden. Ett förlorat förtroende är svårt att vinna tillbaka och att 

arbeta på att bygga förtroende mellan dessa båda parter skulle verkligen vara 

mödan värd (Slovic 1993). 

 

7.3 Ta fram en informationsbroschyr/ett informationspaket om svenska 

skogsbruksmetoder 

Utifrån resultatet av ovanstående rekommendationer skulle det behövas tas fram 

ett interaktivt informationspaket (sociala medier, lokala medier, chattar, 

Instagram osv.) om fördelarna med den svenska skogsbruksmodellen för landet 

och samhället som helhet. I idealfallet skulle informationspaketen tas fram för 

både vuxna i alla åldrar och för skolelever. Om Skogsstyrelsen verkligen menar 

allvar med att öka förtroendet genom att bli mer transparent bör startskottet vara 

att upplysa mer om Skogsstyrelsen själv, vad den gör och vad den är. Om den 

inte gör det kan människor, varav många aldrig har hört talas om 

Skogsstyrelsen, bli förvirrade nu med politiken för ökad insyn och undra varför 

det tillåts avverkningar i vissa områden. Transparens är inte lätt och det är dyrt. 

Transparens handlar inte bara om att göra uppgifter mer tillgängliga, utan kräver 

i detta fall att den svenska allmänheten kan ta till sig och använda dessa 

uppgifter (Heald 2006), i annat fall är det högst osannolikt att förtroende uppstår 

(Way 2017). I framtiden bör Skogsstyrelsen och andra skogsorganisationer, i 

nära samarbete med kommunikationsexperter, ha öppet hus och helst bör det 

finnas särskilda montrar där man kan diskutera fördelarna med den svenska 

skogsbruksmodellen på nöjesparker (exempelvis Liseberg) och friluftsmuseer 

(såsom Skansen). 

 

7.4 Att ta fram mer nyanserade strategier för transparens 

Det skulle vara värdefullt om Skogsstyrelsen empiriskt prövade huruvida en 

publicering av avverkningsanmälningar med kartor på sin offentliga 

Skogsdataportal faktiskt leder till ett ökat förtroende från allmänheten samt en 



större förståelse för den svenska skogsbruksmodellen. Skogsstyrelsen bör 

genomföra en sådan empirisk utvärdering tillsammans med en opartisk extern 

expert som har goda kunskaper i kommunikationsmetoder, i enlighet med vad 

som rekommenderas i andra sammanhang (eg Fischhoff et al 2011). Om 

publiceringen av avverkningsanmälningar i Skogsdataportalen inte leder till ett 

ökat förtroende från allmänheten eller en större förståelse för den svenska 

skogsbruksmodellen bör portalen antingen stängas eller byggas om. 

 

7.5 Utbilda skogsägarna i att hitta nyckelbiotoper  

En av orsakerna till att Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer 

undersöker skogarna för att hitta nyckelbiotoper är att skogsägarna själva inte 

gör detta, vilket är något som företrädare för Skogsstyrelsen också påpekar i 

denna studie. Det ligger inte i en enskild skogsägares intresse att bli överraskad 

och få sina avverkningsplaner stoppade i sista minuten för att en 

miljöorganisation exempelvis har hittat en hotad art (såsom en sällsynt lav) i 

området. För att komma runt detta problem bör Skogsstyrelsen organisera 

studiebesök och studiecirklar för intresserade skogsägare, så att de också kan 

upptäcka nyckelbiotoper i ett tidigt skede. På så sätt kan skogsägarna själva 

omvärdera sin skogsskötselstrategi för skogspartiet i framtiden. Det kan till 

exempel omfatta en dialog med Skogsstyrelsen om statsbidrag för att säkerställa 

att skogspartiet skyddas från framtida avverkning.  

 

7.6 Anlita fler specialiserade samhällsvetare  

Statliga departement och branschorganisationer brukar inte ofta anlita 

samhällsvetare. Det är ett av skälen till kommunikationshaverier mellan 

organisationer, och det är ofta skälet till varför myndigheter är oförmögna att 

lösa situationer såsom akrylamidlarmet (Lofstedt 2003;2008; 2017) eller 

radonlarmet (Lofstedt 2018), trots att samhällsvetare har lagt ned mycket tid på 

att forska inom sådana ämnen. För att komma runt detta problem bör 

myndigheter, branschorgan och andra organisationer göra gemensam sak och att 

anlita fler samhällsvetare. Skogssektorn som helhet är känd för att domineras av 

personer som har studerat skogsvetenskap på högskolenivå med ämnen som 

biologi, företagsekonomi och teknik och som sedan utexamineras som 

skogsmästare eller jägmästare, snarare än att de kommer från någon 

samhällsvetenskaplig bakgrund. Om Skogsstyrelsen hade haft tillgång till fler 

samhällsvetare hade den kanske kunnat pröva huruvida Skogsdataportalen 

faktiskt leder till ökat förtroende och ökad kunskap.  

 

8 Slutsatser 

I denna studie konstateras att en majoritet av Skogsstyrelsens styrelseledamöter 

och högre befattningshavare stödjer Skogsstyrelsens åtgärder för transparens, 

något som en majoritet av den tillfrågade allmänheten också håller med om. 

Skogsägarna däremot är av helt motsatt uppfattning, något som har diskuterats i 



tidigare litteratur (Eriksson 2012). Med det sagt är det oklart huruvida de 

åtgärder för transparens som nyligen förbättrats faktiskt kommer att leda till ett 

större förtroende från allmänheten och större kunskap om den svenska 

skogsbruksmodellen. Eftersom de flesta svenskar inte känner till hur den 

svenska skogsbruksmodellen verkligen fungerar skulle de med all sannolikhet 

motsätta sig slutavverkningar, om de fick veta att detta är den vanligaste 

metoden för att skörda mogna trädbestånd. Skogsstyrelsens åtgärder för 

transparens skulle därför i själva verket kunna minska allmänhetens förtroende 

för skogssektorn i stället för tvärtom. 
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