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KAP. 1 INLEDNING 
I dagens samhälle tycks det finnas ett starkt behov av en miljöetik som samtidigt är en 
produktionsetik. Med många särintressen kan ett landskap ha många betydelser i sig, och det kan vara 
svårt att förhålla sig till vilka värden som står högst på samhällstrappan (Saltzman, 2002). Att finna ett 
redskap som kan tjäna alla parter är av stor vikt. Denna diskussion och strävan efter en lösning har 
funnits sedan länge inom miljöpolitiken. Ett exempel på en sådan miljökonflikt är skogspolitiken. 
Sedan 1800-talet har debatten kring hur skogen ska brukas och dess skilda nyttigheter pågått 
(Boström. 2002). Det finns ett antal dimensioner inräknade i konflikten, och det med ett flertal 
ideologiska tankegångar inräknade. (Bergström., et al., 2000). Trots att skogen är av stor vikt, går 
oftast åsikterna om hur den ska värnas eller dess nytta isär. Dels kan det vara de sociala värdena, den 
naturromantiska synen om ett landskap som är till för rekreation och välmående (Saltzman. 2002). 
Skogen kan också hysa ett starkt biologisk värde som att bevara högt skyddsvärda arter för olika 
behov, så som framtida medicin (SCA Skog. 2010). Ett annat är de ekonomiska värdena, så som 
produktionsvärden. Med den marknad som vi idag har tillsammans med globalisering och en ökad 
efterfrågan på produkter som exempelvis virke, går det inte att blunda för det ökade skogsbruket i 
Sverige (Boström, 2002). Hur skogens samlade värdeegenskaper ska samverka har länge varit i 
diskussion och med många konflikter som följd. Dels kritiseras den svenska skogsvårdslagen för att 
vara allt för mångtydig och ta allt för lite hänsyn till naturvårdens behov men även hur den ökade 
produktionen och exporten av virke som utarmat skogslandskapet (Naturskyddsföreningen, 2011). 
Något som kan utgöra ett hot mot flera betydande aspekter, möjligheten till både ett brukande och 
bevarandet av skogar i nuet och för framtida generationer. Många aktiviteter och initiativ har tagits för 
att förbättra skogsbruket och lyfta hänsynen till miljön inom skogsindustrin (WWF, 2011). 

 

1.1 HISTORIK 

Skogen anses vara en nationell angelägenhet och har gjort det sedan långt bakåt i tiden. I historien har 
den setts som nyttighet för allmänheten, skyddad av en allemansrätt och med många privata ägare. 
Förutom att skogen är av internationell, nationell och regionalpolitisk betydelse utgör den även 
värdefulla nyttigheter framförallt vad gäller energi, arbetsmarknad och infrastruktur. Skogssektorn 
bidrar generellt sätt till flera procent av BNP (3,7 % 2004 och 2,7 % 2007). Idag består skogssektorn 
av ungefär 50% enskilda ägare, 40 % aktiebolag ägd samt 3 % statligt ägd skog. Med det var år 2010 
22,5 miljoner ha produktiv skogsmark och 4,1 miljoner ha skyddad genom nationalparker, 
naturreservat, naturvårdsområden och andra sätt (Skogsstyrelsen, 2010).  

Redan under 1800-talet påbörjades en förändring av hushållningen i skogsbruket och lagstiftningen 
byttes delvis ut under tid med inriktning att trygga skogen för framtidens produktion. Detta ledde till 
en rationalisering och effektivisering inom skogsbruket. Effektiviseringen i skogsbruket medförde 
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miljörelaterade konsekvenser som kalhyggen, minskning av lövskogar och en ökad användning av 
kemikalier. Som påföljd började man under 1970-talet uppdaga miljökonsekvenserna. Med en ny 
skogsvårdslag (SVL) 1974 angavs det för första gången krav på naturvårdshänsyn i brukandet. 
Generellt sett ansågs skogspolitiken och SVL långt in på 1980-talet som särskilt inriktad på 
produktionen trots krav på hänsyn för naturvården. Forskare och miljöorganisationer av olika slag 
började successivt undersöka SVL:s negativa bidrag till skogens kvalitet, både gällande brukande och 
biologisk mångfald, något som ledde till bildandet av en skogspolitisk kommitté år 1990. År 1994 
skärptes lagstiftningen kring naturvård, generella bestämmelser kom till och kraven på ett frivilligt 
ansvar ökade. Avregleringar och skärpta miljöregler blev allt viktigare förändringar och vikten av ett 
delat ansvarstagande mellan stat och näring ökade markant. Frivilliga åtgärder i skogsbruket skulle 
komplettera nuvarande SVL, med en förhoppning om att skogsägaren själv avsätter skyddsvärd skog. 
Med ett eget ansvar följde dock många fler behov inom produktionen, i form av kunskap och 
konkretisering kring diffusa och svårbegripliga mål. En så kallad mångbruksstrategi som vi idag 
benämner som “Den svenska modellen”. Trots ett upprättande av naturreservat och ett försök till andra 
metoder för att skydda skog har det inte ansetts som nog hänsyn i skogsbruket (Boström, 2004).  

Skogspolitiken har länge präglats av en industri där olika intressen fått trängas, inte bara mellan 
naturvård och skogsproduktion utan även mellan industri, ägare och myndigheter och man har länge 
eftersträvat en strategi för att kunna, på ett allmännyttigt sätt, kompromissa mellan de olika 
organiserade skogsintressena. Känsliga konflikter kring kalhyggen och avverkning av löv- och 
fjällnära skog samt en fattig naturvårdshänsyn har varit en del av skogspolitiken sedan tidigt 1960-tal 
(Boström. 2004). Som en reaktion på de negativa konsekvenser och de många särintressen i 
skogsbruket följde ett samarbete mellan miljörörelsen, myndigheter och skogsproduktion. Forest 
Stewardship Council (FSC) blev så småningom till. Genom att certifiera skogsbruk fokuserades det 
mindre på politiken och mer på konsumenter. På så vis kunde certifieringen komplettera och påverka 
skogspolitiska åtaganden (Rametsteiner., Simula, 2002). 1998 godkändes den första standarden. Det 
har skett en snabb utveckling för certifieringar länkade till marknaden och miljöaspekter, inte minst 
inom skogsproduktionen (Bass., Simlula, 1999). FSC har idag ca 115 miljoner ha certifierad skog 
fördelat på kring 80 länder (WWF. 2011), jämfört med 1999 då endast 20 miljoner ha var certifierad 
(Bass., Simlula, 1999). I Sverige är idag kring 11 miljoner ha skogsmark certifierad under FSC (FSC, 
2011).  

Tre kamrar, med representanter av relevanta intressen förenat med skogsbruket, naturvården och dess 
sociala innebörd, utformade de svenska kriterierna för standarden. Det skriftliga dokumentet med 
specificeringar på hänsyn var meningen att möjliggöra ett hållbart skogsbruk med samordning på 
riktigt (Tamm, Hallström, 2004). Skogsproduktionen hade möjligheten till att miljömärka sig med så 
kallade sårbarhetskriterier. Åter igen skulle ett större ansvar läggas på skogsbolagen själva. För att inte 
riskera att processen blev allt för tröggående, ansågs märkningen som mest effektiv om den var icke-
statlig, det vill säga obunden från politiska beslut, men att det samtidigt den skulle innebära goda 
förutsättningar för skogspolitiken riktning i ett hållbart utvecklande (Boström, 2002). Utvärdering och 
kontroll av standardens efterlevnad ansvaras i sin tur av oberoende certifierare, godkända av ASI och 
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FSC:s styrelse (FSC, 2011). Standarden anses vara ett viktigt verktyg, kompletterande SVL och med 
en ökad marknad allt större efterfrågan på FSC-märkta produkter blir den en allt viktigare del av 
skogsnäringen. Den ska säkerhetsställa ett långsiktigt nyttjande och bevarande av skogens resurser 
världen över (WWF. 2011) 

1.2 PROBLEMOMRÅDE 

Idag, 12 år efter FSC:s införande i Sverige samt flertalet år på internationell mark har ett flertal 
konflikter uppstått. Initiativet till certifieringen drivs av ett antal intressen som fungerar under olika 
förutsättningar (Rametsteiner., Simula, 2002). FSC:s nationella standard ska, enligt stadgarna, 
uppdateras var femte år, något som inte skett förrän juni förra året (FSC Sverige, 2011), flera år för 
sent. Den tröga förändringstakten har medfört att bland annat en av de drivande miljöorganisationerna, 
Naturskyddsföreningen, gått ur styrelsen. En ny standard kom ut i juni förra året (2011) och innebär 
enligt FSC själva en ny tydligare standard som bland annat ska förenkla standardiseringen i det 
småskaliga skogsbruket. Andra revideringar är bland annat, för den sociala sidan, att det ska vara 
lättare att få insyn vid planeringsprocessen (Anders Tivell, 2011) I och med den nya reviderade 
standarden motsätter sig en stor del av miljörörelsen de kompromisser som skett (Jonas Rudberg, 
2011; Carl Gustav Lundgren, 2011). Vissa kallar certifieringen för ett fiasko och så kallat Green 
Wash, eller att den består av för stor tolkningsfrihet och lösa ramar (Lööf, 2009). Flertalet skogsbolag 
har gång på gång kritiserats för hänsynslösa avverkningar eller otillräcklig hänsyn. (Lööf, 2009). 
Debatter förs i flertalet sociala medier. Kring vissa skogar är även myndigheter sinsemellan oeniga 
(DN, 2010; Norrbottenkuriren, 2011). Det råder dock på sina håll en enighet mellan näringsliv, 
forskning, myndigheter och miljörörelse om vad som krävs för att kombinera dessa särintressen, något 
som också är ett mål att lyfta fram i denna rapport (Boström, 2004).  

FSC finns, som tidigare nämnts, spritt över hela världen. Denna rapport kommer främst att fokusera 
på den “Svenska modellen” och Svenska FSC:s kriterier (Se FSC:s 10 grundprinciper). Detta är en 
granskning av FSC:s Policy utifrån flera perspektiv med inriktning på konflikter i miljöpolitik (Forss, 
2007). Då FSC kom till som en reaktion mot ett icke hållbart skogsbruk och är en kompromiss mellan 
miljörörelsen och produktionen (Boström, 2002), bör granskningen se till dessa tankegångar. Detta 
ska i sin tur svara för om den nya standarden har lett till det hållbara brukande, enligt de idéer som 
finns hos de som berörs i rapporten. De olika intressenterna representerar, inom FSC, tre slags 
kammare. Den sociala kammaren; produktiva kammaren och miljökammaren. Några huvudexempel 
på de många aktörer som är inblandade är skogsbolag, miljöorganisationer, arbetare inom skogsbruket 
och aktiva miljövårdare. (Boström, 2002). Aktörerna fungerar som representanter för ett system av tre 
olika dimensioner; Samhälle, ekonomi och miljö, där vardera dimension tar vid skogsfrågorna på olika 
vis (Bergström., et al., 2000). Uppgiften blir att lyfta på locket till konflikten och synliggöra viktiga 
aspekter som kan ligga till grund för konflikten, en process som kräver många steg och precision. 
(Bergström., et al., 2000). 

De skogsbolag som kommer att undersökas i denna analys är Sveaskog, Sveriges största skogsägare 
(Sveaskog, 2011), SCA skogsbolag och Stora Enso skog vars skogsmark ägs av Bergvik skog, ett av 
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Sveriges största skogsägande företag (Bergvikskog, 2011). Miljöorganisationerna består i främsta 
ledet av Världsnaturfonden (WWF), Naturskyddsföreningen, Svenska Greenpeace, Jordens vänner 
samt Skydda skogen som främst riktar in sitt arbeta på skydd av så kallade gammelskogar och 
naturnära mångbruk. WWF och Naturskyddsföreningen var båda tidigare organisationer som officiellt 
representerade miljökammaren i FSC:s styrelse, men Naturskyddsföreningen gick i slutet av 2010 ur 
FSC:s styrelse som en protest mot standardens brister och skogsbolagens övertramp men är 
fortfarande medlemmar för att få en möjlighet att påverka (Naturskyddsföreningen, 2011). Greenpeace 
gick aldrig med i FSC eftersom de ansåg att standarden var allt för kompromissad till 
produktionsnyttans fördel (Boström, 2002). Sociala organisationer som landsbygdens röst “Hela 
Sverige ska leva”, Skogs-och träfacket GS och Svenska Samernas förbund är även viktiga men alla 
kommer inte att beröras här. Andra intressenter som bör nämnas, är några av marknadens ansikten så 
som IKEA och Tetrapak. I och med FSC:s organisationsuppbyggnad vilar stor osäkerhet och kritik 
mot de certifieringsföretag vars syfte är att regelbundet övervaka skogsindustrin. Några utav de största 
certifieringsorganen är SGS Sweden AB och DNV. Dessa kontrolleras och granskas i sin tur av 
Accreditation Services International (ASI). 
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1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att ge en förståelse av konflikten i förhållande till dess ursprungsidé om 
ett hållbart skogsbruk och att belysa de eventuella brister och förutsättningar som FSC:s 
skogsbruksstandard kan innehålla. Detta utifrån den uppbyggda idén om vad standarden innebär för 
aktörer representerat den ekologiska, sociala och miljömässiga dimensionen. För att få reda på detta 
måste de tre dimensionernas bakomliggande ideologi om standarden synliggöras och dess skiljelinjer 
beaktas, så som etiska värden och förhållningssätt till skogsbruket. Analysen har därför att utförts med 
ett ideologiskt innehållsligt perspektiv och metodik.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

● Har FSC-standarden utgjort det den ämnade att göra enligt den idé som aktörerna har, utifrån 
det förhållningssätt som kommer till uttryck i de dokument som behandlas?  

 

● Vilka brister kan identifieras i processen och regelverket hos standarden?  

 

● Är det möjligt att ha en skogsbruksproduktion som tillfredsställer och förbinder aktörernas 
olika ideologiska ståndpunkter? 

 
 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  

De texter som behandlas i granskningen avgränsas en viss tid från att FSC:s första standard togs i kraft 
(1998) för att de ska kunna svara på effekterna. De är producerade mellan år 2002 till och med 2011 
och har en tydlig anknytning till de aktörer som beskrivs och på olika sätt vid problematiken kring 
standarden och de ekonomiska, sociala eller de miljöaspekter som undersöks. Materialet har förutom i 
tid avgränsats till en hanterbar mängd texter men som ändå kan svara för den bredd som studien är ute 
efter att undersöka. Under studiens gång har dokument valts bort då de ansetts vara irrelevanta och 
inte kunnat svara på det förväntade eller varit allt för omfattande. Granskningen kommer inte att 
kunna svara för alla intressenter och alla aspekter utan är till för att spegla en så bred bild som möjligt. 
Detta med hjälp av några av de viktigaste aktörerna som representanter för de olika dimensionerna 
konflikten består av. Dimensionernas mer interna konflikter där olika åsikter även kan ta vid kommer 
inte att synliggöras i denna analys. Alla aktörer i hela produktionskedjan, från virke till färdig produkt 
kommer inte att synliggöras. Inom den ekonomiska dimensionen analyseras främst skogsbolagen. 
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Analysen kommer främst röra den Svenska skogsbruksstandarden, då denna och även den Svenska 
modellen anses som förebilder i det internationella skogsbruket.  

Förändringar och förbättringsförslag kommer att behandlas på en diskuterande nivå då det krävs en 
mer djupgående studie för att kunna svara helt på om FSC lett till ett hållbarare skogsbruk än tidigare 
eller inte.  

 

1.5 DISPOSITION 

I första kapitlet ges en inledande bakgrund och historik till FSC och skogspolitiken samt dess 
problemområde idag. Detta följer av det syfte och frågeställningar som studien förväntas uppnå och 
svara på. I Kapitel 2 redogörs den litteratur som används i textanalysen och den tidigare forskning som 
analysen tar sin avstamp i. I Kapitel 3 beskrivs de teorier som använts som verktyg i analysen för att i 
kapitel 4 beskriva hur metoden, som bygger på ett ideologiskt innehållsligt perspektiv, gått till. Här 
beskrivs också hur utförandet av intervjuerna sett ut. Femte kapitlet ger en tydligare ingång till de 
problemområden som lyfts fram i resultatet. I kapitel 6 utförs textanalysen utifrån ett antal steg, som 
börjar med en redogörelse för FSC:s 10 grundprinciper och fortsättningsvis tre avsnitt. Textanalysen 
knyts ihop av en avslutande diskussion av resultatet och slutsatser utifrån de satta frågeställningarna.  
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KAP. 2 LITTERATURGENOMGÅNG 
Detta avsnitt redogör för den litteratur som valts ut för att utföra studien, dels de dokument som 
varit del av analysen men även den tidigare forskning som utgjort en bakgrund och som sedan 
knyts an till de slutsatser som förs.  

2.1 DOKUMENT FÖR TEXTANALYS 
De dokument som valt ut för analysen har i uppgift att representera en bredd bland de aktörer 
som anknyter till FSC och ska svara för dels de olikheter som kan finnas till grund för konflikten. 
De likvärdiga åsikter som kommer till uttryck i texterna är även av stor vikt. Texterna har i 
första hand valts ut för att spegla aktörerna. Textgenrer har inte avgränsats på något vis och 
endast varit betydelsefullt att belysa vilka aktörer som ligger bakom åsikterna. Det har varit 
innehållet över vad som kommer till uttryck i texterna som varit intressant för studien. 

FORSKNINGSRAPPORTER 

Ljusk-Eriksson,O., Sallnas,O., Ståhl,G. (2004) Forest certification and Swedish wood supply. Forest 
Policy and Economics. 

Rapporten har som syfte att utvärdera den ekonomiska avkastningen för skogsbruk som följer FSC:s 
regleringar. Den belyser certifieringen ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Schlyter, P., Stjernquist, I., Bäckstrand, K. (2009) Not seeing the forest for the trees? The 
environmental effectiveness of forest certification in Sweden. Forest policy and Economics.  

Rapportens främsta syfte är att göra en analys av effektiviteten hos certifieringarna FSC och PEFC 
(Promoting Sustainable Forest Management)  har jämförvis till de biologiska aspekterna. Rapporten 
belyser certifieringen utifrån ett miljöperspektiv.  

 

MINDRE ARTIKLAR 

SCA Skog (2011) Ett ansvarsfullt skogsbruk.  

SCA:s broschyr som beskriver hur de tar naturhänsyn i skogsbruket och enligt de regler FSC-
märkningen innebär. Ger en enklare ingång till deras perspektiv och värden på skogen. 

Sveaskog (u.å.) Enkelt att ta ansvar - FSC-anpassad avverkning.  

“Broschyr” från Sveaskog där de beskriver hur de tar naturhänsyn och deras syn på värden i sina 
skogar och enligt FSC-regleringar.  
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SCA Skog (2010) SCA och Naturskyddsföreningen möts på omstridd mark - Norra Bergnäs, hugga 
eller ha kvar? Din skog. 4, 2010.  

Artikel kring ett fall, där SCA vill hugga och bränna skogen vid Norra Bergnäs. Ekolog anställd för 
SCA samt handläggare från Naturskyddsföreningen diskuterar problemet. Används som översikt till 
hur olika parter tänker och förhåller sig i en och samma fråga.  

 

KRITISKA RAPPORTER 

Lööf, M. (2009) Haveri för naturvården i skogen. Naturskyddsföreningen. 

Naturskyddsföreningens rapport där de larmar för skogar som avverkats utan hänsyn till naturvärden 
och ger sin syn.  

Tas, A., Rodrigues, J. (2009) I skuggan av FSC - Hur miljöcertifierade skogsbolag avverkar svenska 
skogar med höga bevarandevärden. Greenpeace. 

Greenpeace rapport om avverkade skogar med höga naturvärden samt kritik mot FSC-certifieringen.  

 

DEBATT 

Skogsaktuellt. (2011) Skogsstyrelsens beslut om Änokdeltat är omsorgsfullt avvägt. Skogsstyrelsen.  

“Skogsstyrelsen har beslutat att gammal fjällskog norr om Kvikkjokk får avverkas med stöd av 
skogsvårdslagen. Ärendet har fått stor uppmärksamhet i media då både länsstyrelsen i Norrbotten och 
Naturvårdsverket offentligt riktat skarp kritik mot beslutet. Här ger Skogsstyrelsen sin syn på beslutet. 
“ (Skogsaktuellt, 2011) 

Dagens Nyheter. (2011) Statliga myndigheter strider om skogshygge.  

En konflikt har uppstått kring en avverkning av statens skogar. Fastighetsverket har huggit ner, trots 
avrådan från Länsstyrelsen. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Fastighetsverket samt Skogsstyrelsen är 
alla statliga myndigheter som är inblandade.  

 

2.2 TIDIGARE FORSKNING 
Den tidigare forskning som presenteras här har i åtanke att väcka de frågor som vidare kommer 
att analyseras i denna studie. Tanken är att diskutera vidare de problem som tas upp och de 
slutsatser som tidigare fattats, omformulera eller stärka dessa.  



 

Jenny Lagergren 2011     

 

11 

 

Tidigare studier som utförts i samband med FSC:s införande, pekar på en positiv förväntan på ett 
frivilligt organ som komplement till skogsvårdslagen och skogspolitiken i stort. Frivilliga åtgärder 
ansågs, utöver politiken, som en betydelsefull källa till skogspolitikens förändringsprocess. Men man 
pratar också om svårigheterna med denna metod. Bland annat tolkningsramarna och kunskapsläget 
och nya konflikter inom skogspolitiken (Boström, 2002). Har den svenska standarden verkligen svarat 
för skogspolitikens ambitioner, som en del av den gemensamma politiken? Magnus Boström (2002) 
frågar sig i sin rapport, vad som händer när aktörerna möts i en dialog och en diskussion kring 
kriterierna förs? Enligt studien tycks de flesta inblandade i FSC vara överens om att den motsvarar ett 
hållbarare skogsbruk än utan den, men att standarden skulle leda till bättre miljöhänsyn kan ingen med 
säkerhet säga. Det tycks som att denna utveckling har bidraget till större möjligheter att föra dialog, 
trots att intressena går isär många gånger. Boström drar slutsatserna att nytt samförstånd och med en 
gemensam syn på problem och åtgärder utvecklas, något som är intressant och som kommer 
diskuteras närmre i denna studie. En annan rapport, även den skriven av Boström (2010) ” The 
challenges in achieving the ‘social’ dimension of sustainable development, The case of the Forest 
Stewardship Council” har undersökt huruvida FSC har en funktion att diskutera sociala problem. 
Rapporten kommer fram till att standarden skapat ett bra underlag för diskussion ring sociala problem 
och fungerar på så sätt som ett forum. Boström menar även på att integrationen av de sociala 
faktorerna in i standarden fortfarande innebär en stor utmaning (Boström, 2010).  

Ytterligare en rapport, som dels kommer att analyseras, är “Not seeing the Forest for the Threes? The 
environmental effectiveness of forest certification in Sweden” (Schlyter., et al.,2009). Den utreder 
legitimiteten hos FSC som certifiering från ett biologiskt perspektiv jämfört med den konkurrerande 
märkningen PEFC som togs fram under utvecklingsfasen av FSC. Ett komplement menat att vara mer 
gynnsamt för skogsnäringen och en reaktion mot FSC:s hårda tyglar. Syftet med Schlyters et al., 
(2009) rapport var att undersöka miljöeffektiviteten mellan dessa två certifieringar, med en inriktning 
på hur skogsägande och det biofysiska tillståndet påverkas av acceptansen hos en standard. Författarna 
menar att det redan finns många studier kring den inre konflikten hos skogspolitiken men väldigt lite 
som ser de konkreta problemen eller undersöker vad det inneburit. Certifieringens kraft och verkan. 
Något som kommer att undersökas vidare här. Ur ett ekonomiskt perspektiv skriver Ljusk-Eriksson., 
et al., (2009) “Forest certification and Swedish wood supply”, med syfte att lyfta ur den ekonomiska 
vinsten hos svensk skogsindustri i samband med FSC-certifieringen. Genom att simulera ett antal 
Case hos ett medelbrukande skogsbolag i Sverige har man kommit fram till ett resultat som visar att 
skogscertifieringen generellt ger mindre avkastning. Trots att författaren tar upp konkurrenskraft som 
aspekt är det dock tydligt att man i studien inte räknar med den marknadsmässiga situation och 
efterfrågan på certifierat virke som idag råder, något som både representanter från Sveaskog och SCA 
nämner i intervju (Karin Fällman, 2011; Björn Lyngfelt, 2011). Både de ekonomiska och 
miljöperspektiven kommer att utforskas närmre i denna studie.  

Det finns ett större antal rapporter som behandlar miljökonflikter, hur de uppstår och vad som kanske 
kan minska problematiken.  I “Naturen som brytpunkt - Om miljöfrågans mystifieringar, konflikter 
och motsägelser” (Hedrén, Red, 2002), försöker författarna få grepp om viktiga faktorer som kan 
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utlösa och ligga som stoppklossar för en vidare möjlighet att sammanlänka miljöfrågor med resten av 
samhällsidealen. I denna analys kommer ett antal av dessa texter tillämpas som en teoretisk grund och 
problematiseringen och analys utformas därefter.  

 



 

Jenny Lagergren 2011     

 

13 

 

KAP. 3 TEORI ‐ FÖRDJUPNING 

3.1 IDEOLOGI SOM FENOMEN  

Ordet ideologi kommer från grekiskan och betyder “läran om idéer”. Det har under historiens gång 
varit och är fortfarande ett mångtydigt begrepp, där en stor mängd definitioner står i motsats till 
varandra. En gemensam definition för vad ideologi som fenomen innebär har länge utgjort en konflikt 
inom den vetenskapliga filosofin. (Segnestam, Larsson. 2009; Eagleton, 1997) Inom den gamla 
filosofin har begreppet diskuterats brett och definieras som en rentav opraktisk lära till en mer 
analytisk förklaring; Ett system av idéer (Segnestam, Larsson, 2009). Karl Marx och senare 
marxistiska förhållningssätt definierar ideologi som ett sätt att förvrida verkligheten, maskera 
problematiken genom att rationalisera den. En illusion (Eagleton, 1997). Ideologi som fenomen kan på 
så vis anses som ett försök till att dölja de konflikter mellan olika samhällsgrupperingar som en fråga 
innebär (Hedrén, 2002; Eagleton, 1997). Ideologi blir här troligen endast en gruppering av dessa idéer 
och om “hur det borde vara”. Det anses dock även vara ett verktyg till för att skapa förändringar. Idag 
kan det ses mer som en generell beskrivning av bestämda idéer inom samhället än vetenskapen om 
dessa. Här börjar vi allt mer närma oss en mer konkret, hanterbar beskrivning av ideologi och som kan 
relateras till dess betydelse inom olika rörelser. Jag kommer att i denna studie se ideologi som ett 
verktyg där ett antal funktioner uppstår till för att förena en grupp eller grupper av människor och som 
hjälper intressenterna att uppnå viktiga mål med skogsbruket. Inom ideologin är dessa grupper en 
enhet som arbetar tillsammans för att uppfylla en vision av något slag, för detta fall ”en hållbar 
skogsutveckling”. Dock så råder det fortfarande en kontrast mellan de teoretiska idéerna och det 
praktiska utövandet (Segnestam, Larsson, 2009).  

 

3. 2 FRÅN TEORI TILL PRAKTIK 

Alla typer av organisationer har till en början växt till sig på en samling idéer av något slag (Boström., 
et al., 2004). I detta fall består ideologin på sätt och vis av en sammansättning från ett flertal 
ideologier där de i teorin hittat en gemensamhet. Standarden för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
ansvarstagande; En hållbar utveckling. Standardiseringsarbetet är oftast ett sätt att för företag själva 
kunna reglera specifika föremål inom verksamheten. Certifieringsorganisationen öppnar upp för 
diskussion kring förändringar och de som vill får en möjlighet att delta. En strävan efter gemensamma 
mål och riktlinjer (Tamm, Hallström, 2004). Hållbar utveckling kan innebära större svårigheter när det 
gäller att översätta teorin till ett praktiskt utförande. En miljöproblematik är något som i sig kan 
innebära ett antal kriser. Dessa kriser uppkommer i samband med att försöka komma till en gemensam 
utveckling mellan ekologiska, ekonomiska och sociala tankegångar (Kronlid, 2005). Frågan om vad 
som är värdefullt blir här centralt och en skiljelinje kan dras mellan de instrumentella värdena och 
egenvärdena som naturen har. Dels de förutsättningar den har för att uppnå ett ändamål, exempelvis 
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virkesproduktionen men dessutom vadf för värde som skogen utgör för sig självt och de arter som 
finns där. Den kan även ha en stark innebörd för friluftsliv och rekreation, ett skönhetsvärde. (Hedrén, 
1994). Kronlid (2005) menar att en hållbar utveckling först kan uppnås när dessa processer inte längre 
hotar varandra i praktiken, när de kriser som uppkommer når en lösning.  

I “Den organiserade frivilligheten” beskriver Tamm, Hallström (2004) en standards logik och menar 
att för att den ska fungera och fortsätta krävs det att många använder standarden och skapar ett högt 
samordningsvärde. Erkännande och legitimitet är av yttersta vikt. I det praktiska utförandet inom 
standardens organisation finns ett antal regler för hur arbetet ska gå till, så kallade 
organiseringsprinciper. Det är dels i utförandet av dessa principer som problemen kan uppstår bland 
annat kring avgörandet av vem som är kvalificerad nog att utföra arbetet. Konflikten kan även uppstå 
innan detta moment, nämligen under tiden som principerna ska införas. Hos standarden frivillighet 
finns det ett antal motsägelser; Bland annat att kunden ska få en möjlighet att reglera standarden men 
samtidigt är det experterna som översätter detta till mål. Andra problem kan vara att standardtexten 
förhåller sig för generell och otydlig att det blir en svårighet eller rentav en omöjlighet att applicera 
det på en verklig situation. Detta pekar i sin tur på vikten av att ha en legitim blandning av experter i 
organisationen där de nationella och professionella intressena får en möjlighet att samsas. Något som 
talar till nackdel för detta kan vara att frivilligheten hos expertisen begränsas genom att de aktörer 
med mindre resurser inte tar lika stor plats. Det kan vara att ekonomin inte räcker till för att en aktör 
ska kunna ta sig till möten eller helt enkelt inte har råd att skaffa beredande kunskap. I andra fall kan 
risken för att det egna intresset tar över att finnas, något som kan leda till att standarden inte tydliggörs 
helt eller inte leder till det ändamål den var avsedd att göra. Ett annat, motsatt hinder, kan vara att de 
regler som sätts upp begränsar valmöjligheterna (Tamm, Hallström, 2004).  

 

3. 3 CENTRALA BEGREPP 

Innebörden av begrepp kan dels ha sin tyngd i och med historien bakom det, dess kulturella 
förhållande och andra bakomliggande värden som kan spela in. Det kan vara ett starkt argument för att 
se till fördelarna eller nackdelarna för någon aktör (Hedrén, 2002). Här kommer jag beskriva två 
centrala begrepp som identifieras som viktiga för FSC:s organisations. Ett begrepp som uppkommer i 
denna uppsats är frivillighet. Frivillighet som styrform och dess sociala betydelser. Både i den 
praktiska innebörden och som begrepp är frivillighet av komplex natur. Det ses som en central och 
legitimerande princip för standardiseringsorganisationer (Tamm, Hallström, 2004). Ett befriande från 
det statliga greppet, en individualisering där det råder ett större förtroende till individens 
självständighet. Tillsammans med allehanda ideologiska strömningar kan det leda till positiva 
förändringar. En ny slags styrprocess som, till exempel, ett gemensamt framåtskridande av etiska 
regelverk och standarder. Det frivilliga arbetet sätts i fokus och det uppstår en ökad förväntan på den 
egna kunskapen och kompetensen. Denna avreglerande faktor har även fått kraftig kritik, där den 
anses lägga stor tillit och ett betydligt större ansvar på ideella organisationer och att samhället (staten) 
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på sätt och vis istället smiter från det sociala ansvaret. Frågan som ställs är även hur frivillig 
frivilligheten egentligen är. 

Ett annat begrepp som har nämnts hos intressenterna och i flertalet studier är legitimitet. Standardens 
relation till legitimitet är stor och organisationer anses ha ett starkt beroende av det omgivande stöd 
som medlemmar, marknad och andra intressenter (Tamm, Hallström, 2004). Enklare uttryckt skulle 
detta kunna översättas till den betydelse som standarden utgör för samhället i stort. Här är det viktigt 
att standardiseringsorganisationen följer de principer som är framtagna. De måste uppfattas som 
legitima och trovärdiga, där standarden innebär den höga kvalitet den i teorin står för. Den ska även ha 
tagit tillvara på alla intressenters önskemål på ett respektfullt sätt. 

 

3.4 FSC SOM IDEOLOGI OCH MILJÖKONFLIKTEN 

FSC kom till som en reaktion från organisationer och skogsbolag, gentemot det ohållbara och 
hänsynsfattiga brukande av skogar som skedde världen över. Ett försök till att sammanlänka 
produktionsnyttan med naturvårdens intressen (Boström, 2002). Denna standard bygger på ett antal 
förutsättningar som utvecklats under tid med hjälp av de intressenter som finns. Utgångspunkten var 
en positiv vändning både för skogsindustrin och naturvården. Ett system av idéer där ideologin får sin 
funktion genom att dessa idéer interagerar (Bergström., et al., 2000). Björn Ola Linnér (2002) skriver 
om samspelet mellan de tre pelarna; Ekonomi, samhälle, miljö, som ständigt utgörs av en växelverkan 
mellan dem. Det skogliga systemet mellan natur, kultur och produktion är på så sätt inte stillastående i 
förhållande till varandra utan förändras över tid. Det sker ett utbyte, precis som i utvecklandet av 
FSC:s standard. Utbytet mellan aktörernas idéer sker i en slags diskussion och bygger upp och om 
standarden.  

I det sociala rummet finns många olika föreställningar kring vad något innebär (Linnér, 2002). Rum 
kan innebära en ren social relation starkt sammanlänkad med produktionskraft, med nyttans många 
ansikten. Både sociala och ekonomiska värden måste vägas in och ta plats tillsammans. Detta mynnar 
inte allt för sällan ut i konflikter kring vad som väger tyngst och vem som egentligen har rätten att 
utrycka sig om vad (Saltzman, 2002). En vanligt förekommande problemfaktor i miljökonflikter 
(Linnér, 2002). Särintressen kring ekonomiska, sociala och miljömässiga villkor gör debatten kring 
standarden mycket komplex. Det är främst i uppfattningen om hur man ska handskas med naturen som 
problemen uppstår (Saltzman, 2002). Det krävs därför att både ursprung och värdepremisser tolkas 
utifrån förhållningssätt som finns. Den kultur vi förhåller oss till fungerar också som en tolkningsram 
gentemot naturen runtikring (Hedrén, 2002). FSC var en ideologi om att förbättra och förändra ett 
hållbart skogsbruk där olika särintressen får ta plats. Detta är något som måste klargöras vad det 
faktiskt innebär för de inblandade. Genom att förstå betraktarnas, synsätt och förväntan, utifrån 
texternas uttryck, kan den största problematiken hos FSC som ideologi synliggöras. 
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KAP. 4 METOD 

Analysen består av en innehållslig ideologianalys där FSC utvärderas som en produkt av en samling 
idéer. Med flera intresseområden och perspektiv till naturen och som byggs på grupper från skilda 
sociala bakgrunder. En sammanställning av politiska och ideologiska ståndpunkter som i sin tur skapat 
en gemensam ideologi om hur det bör vara. Precis som den växelverkan som sker mellan ekonomi, 
samhälle och miljö, fungerar aktörerna som utvecklare i processen hos standarden. Ett antal texter från 
olika sammanhang, genrer, studeras och ger på så sätt en mindre representation av dimensionerna. Till 
stöd har övrig litteratur om metodik, miljökonflikter, ideologi och FSC samt intervjumaterial använts. 
Material har samlats in från tillförlitliga databaser (Universitetsbibliotekets databas för vetenskapliga 
tidskrifter) och från relevanta aktörers hemsidor. Avgränsningar och kategorisering har skett efter hur 
aktuella och intressanta de ansetts för att svara på syftet och passa till studiens tema.   

4.1 IDEOLOGIANALYS 
 

Studien var från början tänkt att utföras som en policygranskning där FSC:s standard och dess 
grundprinciper skulle utredas utifrån redovisande dokument från verksamheten och hur standarden på 
så vis kom till nytta i verkligheten. Dock innebar detta dels en grov förenkling av FSC:s komplexa 
organisation samt att FSC:s intressenter generellt skulle uteslutas från studien. Genom att göra en 
ideologianalys kan aktörerna synliggöras mer samt att svårigheten mellan idé och praktisk utförande 
blir lättare att komma åt. Främst i hur det praktiska utförandet skiljer sig beroende på perspektiv och 
tolkning av grundidén. En ideologianalys har som syfte att undersöka de ideologiska aspekter som kan 
komma till uttryck i ett textsammanhang samt hantera de frågor och eventuella intentioner som kan 
finnas. Ett försök till att måla upp en bild av de idéer som ideologin bygger på (Bergström., et al., 
2000). Att diskutera ideologin som FSC grundar sig i utgör mer djup och kan föra upp åsikter i 
texterna upp till ytan. Detta ger på så vid en ett bredare perspektiv som speglar flera delar ur FSC:s 
organisation. Dock innebär ideologibegreppet självt en utmaning och måste i första hand konkretiseras 
för att kunna stödja studien (Bergström., et al., 2000). Detta har gjorts i samband med den teoretiska 
fördjupningen.  

Ideologi kan ses som tankekonstruktion; En samling grundläggande värderingar och konkreta 
uppfattningar kring ett område. Här bör områdets olika dimensioner undersökas. För denna studie 
passar det väl in att arbeta utifrån de tre dimensionera för hållbar utveckling, där ett hållbart skogsbruk 
utgör en mindre del. De dimensioner som används som verktyg är den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga. Det finns oftast en uttalad åtskillnad mellan texten i sig och dess sociala sammanhang, 
och analysen bör därför ha ett hänsynstagande till kontexten (Hellspong., et al., 1997). Det är också av 
vikt att lyfta fram de grupper, som ideologin säger sig representera (Bergström., et al., 2000).  Dock är 
dessa aktörer inte avgränsade helt från varandra. Det är mycket svårt att dra en hård skiljelinje mellan 
vardera dimension och sätta en aktör låst inom en dimension. Detta eftersom aktörernas perspektiv 
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ofta kan förhålla sig olika beroende på tid och rum, och kan på så vis stå i flera dimensioner samtidigt. 
En mjukare skiljelinje har utförts genom att försöka se vilken aktör som förhåller sig starkare till en 
dimension än en annan genom de perspektiv som kommer till uttryck. Till den ekonomiska 
dimensionen räknas branschens alla delar in, från produktionen till marknaden. Till den sociala räknas 
även här en del av produktionen i och med anställda inom branschen med också individer som berörs 
av skogen som närnatur och landskap. Miljödimensionen består främst av naturvårdens ansikten men 
även här kan enskilda individer och företag ta vid. På så sätt flyter den sociala dimensionen in hos 
både ekonomiska- och miljödimensionen. Genom att sortera materialet och använda dessa som 
riktlinjer går det oftast lättare att hantera argumentationer som sker i texterna (Bergström., et al., 
2000). Inom dessa tre bör det även räknas in att ett antal mer interna olikheter kan finnas och 
konflikter uppstå, något som inte kommer att beröras i detalj i denna analys. Den innehållsliga 
analysen ser till de frågor som innehållet i en argumentation kan ha.  

Denna analys har ingen given mall utan ger en stor frihet till att själv utveckla verktyg. Det är därför 
viktigt att detta sker med försiktighet. Främsta valideten ligger hos de teoretiska föreställningarna, 
som bör utarbetas eftersom de sedan blir en slags mall för resten av studien. Tolkningsramen är 
relativt stor och ger utrymme för att texterna kan tolkas annorlunda beroende på perspektiv och 
erfarenhet (Bergström., et al., 2000). Dock spelar historiken i debatten som FSC har en del i denna 
tolkningsverksamhet, något som också används som ansats i analysen. Aktörerna har alla haft och har 
en bild av vad FSC menade att leda till och de har alla en viss relation till skogen, därför är begrepp 
och perspektiv centrala analyselement i texterna. Det viktigaste är att med den medvetenhet och 
förförståelse till problematiken lättare argumentera kring den. Textgenrer som kommer att användas 
är: Rapporter, artiklar, debatter samt “policydokument”. Analysen sker i ett antal grundläggande steg:  

En analys görs av texterna och den centrala problematik som presenteras utifrån dessa. Detta följer av 
en analys av uttryck genom begrepp och argument indelat i några huvudområden (Bergström., et al., 
2000). Hur aktörerna beskriver problem och hur de uttrycker sig i texterna. Även förhållandet till, det 
vill säga, hur de sätter värde på skogen och ur vilket perspektiv. Det är även av intresse att undersöka 
FSC:s förhållande till motsägelser och tydlighet, hur de begrepp och riktlinjer som finns fungerar 
utifrån dessa två punkter samt hur det i sin tur påverkar problematiken. Även vad aktörerna säger om 
offentlighet och synbarhet, hur detta ska hanteras genom att belysa konkreta förbättringsförslag.  

 

4.2 OSTRUKTURERAD INTERVJU  

Granskningen består till mindre del av ostrukturerade intervjuer även kallade öppna dialoger (Lantz, 
2007), med personer som i olika avseenden har eller har haft en relation till FSC som företag, 
organisation eller privatperson (Se bilaga 1). Syftet med dessa intervjuer är att få en bred beskrivning 
av detta fenomen, där personer med olika erfarenheter och synsätt får en möjlighet att berätta om det. 
Detta för att i resultatet lättare kunna jämföra dess synsätt och den problematik som beskrivs. Detta 
har på så vis fungerat som ett underlag för att lättare arbeta fram resten av studien. Den information 
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som uppkommit i samband med intervjuerna har fungerat som ett verktyg för att lättare plocka ur 
viktiga delar ut den litteratur som analyserats. Ett slags filter för att komma åt väsentligheter till 
resultatets utformning och innehåll. 

Totalt sett har 8 intervjuer genomförts varav 6 stycken över telefon, 1 via mail samt i möte med 1 
person. Dock har frågorna och användningen av svaren varit densamma. Urvalet har skett efterhand 
rapporter lästs, dels den tidigare forskning som redovisas i litteraturgenomgången, samt genom en 
slags snabbvalsmetod från de intervjuades egna förslag på personer. Val av person har i första hand 
skett utefter de aktörer som tidigare presenteras i rapporter som betydelsefulla som kan spegla både 
olika sidor samt olika nivåer av FSC:s styrelse och de personer som varit tillgängliga för intervju.  

Den öppna intervjun kräver en viss förförståelse, därför har information om intressenternas relation till 
FSC insamlats både innan och i samband med intervjuerna. Respondenterna har fått beskriva fritt 
deras uppfattning, det vill säga, sin bild av verkligheten. Det har främst varit för att tydliggöra 
problematiseringen och få bidrag till analysen i stort. Detta utgör också en avgränsning hos intervjun 
där ingen större vikt har lagts på att analysera innehållet kring intervjuerna, utan endast ta hänsyn till 
personernas relation till FSC.  

Det är viktigt att på ett tidigt stadie kontakta de tillfrågade och komma överens samt informera om den 
kommande intervjun och dess syfte. Att på ett tydligt sätt introducera den tillfrågade (Thomsson,  
2010).  Först kontaktades intressenterna via epost där uppsatsens syfte och bakgrund beskrevs (Se 
Bilaga 2) för att sedan stämma av en tid för telefonkontakt. En ostrukturerad intervju går ut på att den 
intervjuade tillfrågas om ett eller flera frågeområden. Dess svar ska sedan avgöra vilka frågor och 
vilken frågeföljd som gäller (Lantz, 2007). En undersökande konversation. En del frågor har förberetts 
men i största mån har frågor uppkommit under samtalet gång. Intervjuer har bestått av en öppen dialog 
i försök att fånga personernas och verksamheternas relation till FSC, historia och uppfattningar, 
genom att de själva fått beskriva meningen och innebörden med FSC (Lantz, 2007). Exempel på 
frågor som uppkommit är:  

• ”Vad innebär FSC för dig?” 
• ”Kan du berätta om hur ni arbetar med FSC?”  
• ”Hur ser du på FSC idag i jämförelse med längre tillbaka?” 

Dessa frågor har inte haft i åtanke att vinkla eller styra utan endast möjliggöra en dialog kring FSC.  

En risk med intervjuer kan vara att personerna som tillfrågas missuppfattas eller delvis omedvetet 
styrts och i sin tur felciterats (Lantz, 2007). Varje person har här fått möjlighet att se över de citat som 
används och det har på så sätt avvärjt denna problematik.  

4.3 KÄLLKRITIK 

De källor som använts i analysen har ansetts som relevanta för att utgöra en bakgrund och tidigare 
forskning som studien tar sin ansats i samt det resultat den mynnar ut i. Tidigare forskning är av 
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vetenskapligt slag eller har vetenskaplig förankring i grunden. Jag har under uppsatsens gång 
utvärderat källorna så att de fortfarande har en relevans för studien och att de anses som starka nog för 
att stötta resultatet och slutsatserna. Mitt främsta stöd genom uppsatsen har varit Boströms (2002) 
rapport som gett en bra grund i historiken och öppnat upp för den problematik som kan ha uppstått. 
Andra tidigare studier utgör en bredd i den problematik som jag vill komma åt och hjälpt till med stöd 
till egna teorier och slutsatser.  
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KAP. 5 CENTRALA PROBLEMOMRÅDEN 
Trots ett komplext område går det att utläsa ett antal huvudområden i problematiken, som nämns i 
bland annat de artiklar och rapporter denna granskning behandlar. Detta avsnitt är menat att vara 
introducerande för den kommande analysen och som sedan knyts an i de slutsatser som avvägts 
tillsammans med tidigare forskning. 

5.1 CERTIFIERINGSFÖRETAGENS ANSVAR 

Det riktas kritik från flera håll gentemot den kontrollerande rollen som certifieringsföretagen har. 
Bland annat menar de som ställer kritiska att det innebär en risk i att dessa blir betalda för att utföra en 
kontroll. (Lööf, 2009; Carl Gustav Lundgren, 2011; Sebastian Kirppu, 2011). Certifierade företag ska, 
enligt FSC, regelbundet kontrolleras av något av de certifieringsföretag som de själva väljer (av 
godkända från FSC:s sida) vilket varje år ska mynna ut i en offentlig rapport (FSC Sverige, 2011). 
Jonas Rudberg, som arbetar som naturvårdsexpert på Naturskyddsföreningen, menar att en stor risk 
med detta är just att en vinstfaktor är inblandad i kontrollen av skogsbolagen och att “det är ett stort 
problem att bolagen själva får välja certifierare” (Jonas Rudberg, 2011). Andra menar även att 
certifierarnas utförande inte kontrolleras tillräckligt av dess, i sin tur, eget kontrollorgan ASI och 
dessutom att den data som finns från utvärderingar, samt från det arbete som utförs, anses vara allt för 
svåråtkomligt i dagens läge (Greenpeace, 2009). 

 

5.2 FSC ‐ EN KOMPROMISS 

Ett andra problemområde är huruvida standarden är kompromissad, om den väger över mer till en 
eller flera aktörers nytta. FSC är enligt sig själva till för att det ska “främja ett social och miljömässigt 
ansvarsfullt bruk av världens skogar”. Tidigare studier menar att skogsnäringens försök till en egen 
standard som PEFC var en reaktion mot att FSC:s standard lutade allt för mycket med hänsyn åt 
naturvården och såg för lite till de ekonomiska förutsättningarna (Boström, 2002). Trots detta gick 
varken miljörättsorganisationer som Greenpeace eller Jordens vänner med på de kriterier som fanns i 
FSC:s standard (Greenpeace, 2009). WWF och Naturskyddsföreningen var drivande krafter och snart 
var även stora skogsbolag som Sveaskog (tidigare Assidomän), Stora Enso och SCA med på noterna 
som både certifierade bolag och medlemmar i FSC:s styrelse (Boström, 2002).  

Den reviderade standarden har i sin tur medfört en motsatt kritik jämfört med den tidigare, nämligen 
att den istället är till skogsnäringens fördel. Jonas Rudberg på Naturskyddsföreningen menar att 
“standarden idag är kraftigt kompromissad på flera punkter och urvattnad genom åren”. (Jonas 
Rudberg, 2011). FSC-koordinator på Sveaskog, Karin Fältman, som idag menar att Sveaskog är inne i 
en utvecklingsfas med den nya standarden, är mer positivt inställd: “Det har skett ganska mycket 
förändringar i och med den nya standarden som kom i juni förra året. Men det tar ett tag att uppdatera. 
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Vi har ändå förberett en del nya rutiner.” Hon menar att “En ny standard innebär en tydligare standard 
” (Karin Fältman, 2011). Något som både skogsnäring och övriga intressenter många gånger 
efterfrågat. 

 

5.3 VÄGA OCH MÄTA I TID OCH OTID 

I de många olika fall som tas upp i debatten uppkommer flera gånger faktum att de ekonomiska 
fördelarna ofta mäts inom en kortare tidsram (Ljusk-Eriksson., et al., 2004) medans miljöaspekter tar 
plats inom en längre tidsram (Lööf. 2009), likaså sociala värden, exempelvis ett kvarlämnande av 
skogen till kommande generationer (SCA Skog, 2011). Att mäta olika värden ska förutsätta att dessa 
placeras inom den tiden som de kan innebära ett större värde. För marknaden tycks kortsiktiga 
möjligheter väga betydligt tyngre än den nytta skogen kan ge på lång sikt eftersom det inte svarar för 
den effektivitet marknaden kräver (Ljusk-Eriksson., et al., 2004). Tidigare skogsvårdslag och skötsel 
av skogen var mer produktionsinriktad än vad den i dag är, när miljöaspekter och andra viktiga värden 
får ta mer plats. I och med fler krav på naturhänsyn, har även vikten av frivillighet växt (Boström, 
2002). Med detta ökade ansvar medföljer behovet av metoder och instrument som på ett korrekt sätt 
kan utvärdera och väga viktiga beslut, som både ger en hög ekonomisk avkastning för skogsbruket 
men som ändå tar största möjliga hänsyn (SCA Skog, 2011). 
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KAP. 6 TEXTANALYS 
Textanalysen delas här in i fyra avsnitt. Först ett redovisande avsnitt av FSC:s grundprinciper som 
följer av en jämförande analys av de tre dimensionernas perspektiv till standardens och skogsbrukets 
hänsyn till ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Efter denna ett resultat av vad texterna 
framför angående standardens förhållande till tydlighet och kunskap. Detta följer av en del om vilka 
ansvarsroller som kan synliggöras. Avslutningsvis tar en med en summerande diskussion vid, med 
resultat från avsnitten och gentemot tidigare studier, som tydliggör viktiga aspekter och i sin tur lyfter 
ut viktiga slutsatser ur analysen.  

6.1 VÄRDERINGAR OCH PERSPEKTIV 

FSC har satt upp 10 grundprinciper som ska gälla överallt och de kriterier som sätts upp ska kunna 
hänvisas till dessa principer. Det är därför intressant att undersöka vad principerna faktiskt säger om 
det ekologiska, sociala och ekonomiska ansvaret i skogsbruket och hur dessa är fördelade, i och med 
att en hållbar utveckling ska både förena och balansera dessa intressen. Senare i textanalysen ska vi gå 
tillbaka för att knyta an till de idéer aktörerna har och har haft om certifieringen och dess principer.  

1. “Överensstämmelser med lagar och FSC:s principer: Skogsbruket ska respektera alla tillämpliga 
lagar i landet där det äger rum. Internationella avtal och överenskommelser som landet förbundit sig 
att följa ska också respekteras. Skogsbruket ska drivas i överensstämmelse med alla FSCs Principer 
och Kriterier.” 

I den första grundprincipen är det FSC:s ansvar och respekt inför staten som stryks under samt det 
formella ansvar aktörerna har gentemot de kriterier som finns för respektive standard.  

2. Ansvar beträffande ägande- och nyttjanderätter: Långsiktiga ägande- och nyttjanderätter till mark 
och skogsresurser ska vara klart definierade, dokumenterade och lagligt fastställda. 
 
Denna princip syftar till största del till de sociala rättigheterna gällande ägande inom skogsbruket och 
den tydlighet som ska finnas för att detta lättare ska kontrolleras.  
 
3. Urbefolkningars rättigheter: Urbefolkningars lagliga eller hävdvunna rättigheter att äga, nyttja och 
sköta sina marker, territorier och resurser ska erkännas och respekteras. 

Även här uttrycks ett starkt socialt ansvar med inriktning på ett kulturellt och historiskt värde som 
FSC-märkta skogsbruk ska vara en garant för att skydda.  

4. “Förankring i samhället och arbetarnas rättigheter: Skogsbruket ska bibehålla eller förstärka de 
lokala samhällenas och de anställdas sociala och ekonomiska välfärd.” 
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Här understryks inte bara ett socialt ansvar gentemot de som arbetar inom skogssektorn och närboende 
men även det ekonomiska värde som skogsbruket utgör.   

5. “Skogens nytta: Skogsbruket ska uppmuntra effektivt nyttjande av skogens mångfald av produkter 
och värden för att säkerställa ekonomisk livskraft och ett vitt spektrum av miljömässiga och sociala 
nyttigheter.” 

Likaså i denna princip utgör det ekonomiska värdet en stor del trots att det miljömässiga och sociala 
nämns som aspekter, men då som efterföljare av den välfärd ett effektivt nyttjande av skogen som det 
leder till. Laddade ord som mångfald och värden är återkommande och av flera betydelser vilket 
kommer diskuteras mer längre fram.   

6. Påverkan på miljön: Skogsbruket ska bevara biologisk mångfald och därmed förbundna värden, 
vattenresurser, jordar samt unika och känsliga ekosystem och genom detta upprätthålla skogens 
ekologiska funktioner och integritet. 
 
Denna princip syftar till ett bevarande och en respekt som skogsbruket bör ha för det naturliga och 
känsliga genom att antingen undvika bruk eller se till att brukandet görs på ett sådant sätt att det 
efterliknar de naturliga störningar som finns där. Även här dyker ord som mångfald och värden upp, 
men nu av helt annan betydelse. Skogen tycks i denna princip mer benämnas som en egen varelse där 
ord som unik och dess egen funktion samt integritet brer på dessa tendenser.  
 
7. Skötselplaner: En plan avpassad efter brukningsåtgärdernas omfattning och intensitet ska upprättas, 
följas och ajourhållas. De långsiktiga skogsbruksmålen, och hur de nås, ska finnas klart angivna. 
 
Med långsiktighet som centralt begrepp hos denna princip, kan alla tre dimensioner passa in, med en 
plan som ska till hänsyn vad de tidigare kriterierna åberopar.  
 

8. Uppföljning och utvärdering: Skogstillstånd, avkastning av skogsprodukter, leveransvägar och 
skötselåtgärder, och därvid förbundna sociala och miljömässiga konsekvenser, ska följas upp och 
utvärderas i former som anpassas efter brukningsåtgärdernas omfattning och intensitet.” 

Med inriktning på utvärdering som verktyg pekar även denna princip mot alla tre dimensioner där det 
sociala och miljömässiga ansvaret ligger till grund för de beslut som tagits i ett tidigare skede i 
skogsbruksförloppet (Se föregående grundprincip).  

9. Skogar med högt bevarandevärde: Urskogar, skogar av naturskogskaraktär och områden av stor 
miljömässig, social eller kulturell betydelse ska bevaras. Sådana områden får inte ersättas med 
trädplanteringar eller övergå i annan användning.” 

Här poängteras den utgörande betydelse som skogen har för både sociala som miljömässiga aspekter, 
men det är inte heller tydligt vad exakt dessa värden innebär eller vem som ska tolka dem. För denna 
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princip är det viktigt att både miljökammaren samt den sociala kammaren får ta plats kring beslutande 
av kriterier i FSC:s styrelse.   

10. Plantageskogsbruk: Plantager ska planeras och skötas i överensstämmelse med FSCs Principer och 
Kriterier 1-9, samt i enlighet med Kriterierna under princip 10. Plantagerna kan bidra till att 
tillfredsställa världens behov av skogsprodukter och medföra social och ekonomisk nytta i olika 
avseenden, och de ska vara ett komplement till skötsel av naturliga skogar, och minska trycket mot 
dessa. 
 
Vikten i denna punkt är plantagerna som komplement och värdet av att de kan, trots ekonomisk 
avkastning, minska trycket på naturen.  
 

6.2 DE TRE DIMENSIONERNA 

EKONOMISKA PERSPEKTIV 

“Vårat ansvar inför staten...” (DN, 2011). I DN:s artikel Statliga myndigheter strider om skogshygge 
får de inblandade en möjlighet att säga sitt angående avverkningen av delvis FSC-märkt mark. 
Fastighetsverket menar här på att de behövde skogen och ansåg att de gått naturvården till mötes. Per 
Lindér, naturvårdsspecialist på fastighetsverket uttrycker det statliga ansvaret skogsnäringen har.  Att 
behöva skogen i denna situation betydde att få ut så mycket ekonomisk ersättning som möjligt för den, 
speciellt, som de beskriver att; “Det är ett problem som uppstår då det är brist på virke” (DN, 2011). 
Länsstyrelsen har här ansett att det statliga ansvaret för den ekonomiska välfärden skull går före 
principer som stämmer överens med naturvårdens intressen och att de gjort tillräckligt. Ljusk, 
Eriksson., et al., (2004) diskuterar över faktumet att standarden tycks vara betydligt mer effektiv ur ett 
naturvårdsperspektiv gentemot de andra berörda aspekterna. Det är främst en kortsiktig ekonomisk 
vinning menar ovanstående. Fällman säger att “Klart det kostar att ha en naturvårdsambition” (2011) 
men menar också att de som bolag får in pengar och att certifieringen är en konkurrenskraft. I 
Sveaskogs artikel Enkelt att ta ansvar menar de att en hållbar syn på skogsbruket ger en ökning av det 
långsiktiga värdet och ser då med andra ord på en ekonomisk vinst i ett längre tidsperspektiv, 
tillsammans med ett längre hänsynstagande ur miljösynpunkt. Sveaskog skriver att de har “en generell 
naturhänsyn på hyggen” och menar i att bruksmetoderna optimerar både ekonomi och naturvårdsnytta.  

Ett annat exempel kommer från SCA där de skriver att: ”... vårt skogsbruk ska kunna leva i 
framtiden… generationer i alla led” (SCA, 2011) och har därmed ett starkt framtidbejakande med i 
bilden och menar på att de vill spara för framtiden genom att se skogsbruket som “ett kretslopp” 
(SCA, 2011). 

 

MILJÖPERSPEKTIV 
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På flera håll uttrycks vikten av att ta hänsyn till försiktighets- och frivillighetsprincipen (Tamm, 
Hallström, 2004) där de poängteras som viktiga värderingmoment. Något som ska ha ignorerats i flera 
certifierade skogsbruk, enligt kritiken. Naturvårdverket är en av de myndighetsutövande aktörer som 
flera gånger ställt sig i samband med tveksamma bruksmetoder i skogsbruk. I DN:s artikel menar de 
på att ”behöva virke” inte är argument nog på mark so delvis är FSC-märkt.  Att det inte är ett hållbart 
argument. Naturvårdsverket menar istället att större delar av dessa områden har skyddsvärda områden 
och att en FSC-märkt skog med mycket stora värden är ett känsligt område vilket kräver stor 
försiktighet i brukandet. “Det faktum att Fastighetsverket är certifierade enligt FSC gör att det har en 
egen skyldighet... Hela grundtanken med certifieringen är att man själv är ansvarig för vad man 
gör.”(DN, 2011) 

I artikeln Din Skog ställer sig Naturskyddsföreningens Malin Sahlin kritisk till SCA:s idé om bränna i 
ett skogsområde som tidigare inte bränts. Hon menar att det är riskabelt att “experimentera men skog 
som aldrig brunnit förr” (SCA, 2010). Det finns flera argument i texterna som lyfter fram riskfaktorer 
där flertalet aktörer berörs. Ett andra exempel kommer från miljöorganisationen Greenpeace: “Ju 
sämre biologisk kvalitet det är på det som avsätts desto mer kommer vi att behöva skydda” (Lööf, 
2009). Här syns problemet ur en annan vinkel där den biologiska mångfalden blir en viktig faktor för 
att även bevara skogens kvalitet som i sin tur gynnar ekonomiska såväl som naturvårdsambitioner. 
Likaså menar Lööf., et al., (2009) på att det ökade tempot inom produceringen av virke pekar på att 
man också måste öka tempot inom naturvården, då dessa två kräver synkronisering. Efterfrågan på 
certifierat virke ökar allt med, enligt flera håll. SCA som skogsbolag säger sig vilja klara dessa krav, 
något som fortsättningsvis lyfter fram vikten av att naturvården sköts och legitimiteten i det 
certifierade skogsbruket upprätthålls, för både naturvårdens, bolagens och FSC:s organisations skull.  

Aktörer från miljödimensionen pekar också tydligt den tidigare nämnda problematiken om hur viktiga 
värderingar väger över och omöjliggör ett tillfredställande resultat i en kompromiss. I I Skuggan av 
FSC menar författarna att en kortsiktig ekonomisk lönsamhet inte är hållbart varken för miljön eller 
skogsbruket. Och i Din Skog;s artikel menar Malin Sahlin, skogshandläggare på 
Naturskyddsföreningen, att vi idag vet för lite om vad framtiden kommer att ge; “Vi vet för lite om 
alla organismers betydelse och vad som händer på lång sikt...I de här arterna kan till exempel nya 
mediciner finnas, utan att vi vet om det i dagsläget.”(SCA, 2010) 

Sahlin trycker på betydelsen med att spara skog till framtida investeringar och öppnar upp för ett 
större samhällsperspektiv när det kommer till skydd av skog. I denna artikel menar man också på att 
“hård, död tallved är en bristvara i vårt land” (SCA, 2010) jämfört med fastighetsverkets uppfattning 
där de istället menar att det är en brist på virke i skogen, här ur ett varuperspektiv. Detta visar de olika 
sätt att värdera skogen och just vad den anses vara för vem. En bruksvara att sälja och bygga 
ekonomisk välfärd på eller för att spara som livsmiljö åt insekter och djur som en framtida investering. 
Kanske både och, om så möjligt. Logiskt sett skulle dessa värden sättas bredvid varandra i ett längre 
perspektiv där inget väger i över ett annat. Dagens samhälle efterfrågar både rekreativa och 
ekonomiska värden. Men i detta fall blir de tvingade att stå i konflikt till varandra. I andra fall menar 
man att skogen tappar sitt värde i och med “en systematisk skogsskövling” (Tas, 2009) och ett ökat 
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tempo, billig råvara inte hållbart i längden.  Vad som dock menas med naturhänsyn är, av vad som kan 
utläsas, inte alltid lika lätt. Greenpeace (Lööf, 2009) anser inte att hyggen är ett hänsynstagande i 
allmänhet. 

 

SOCIALA PERSPEKTIV 
Aktörer från ekonomiska dimensionen som miljödimensionen lägger fram argument som pekar på 
nyttigheter för samhället i stort.  Att se till både ekonomiska som rekreativa värden, men även att, som 
SCA beskriver i sin rapport; Spara skog till framtida generationer. Att det ska finnas en nytta av 
skogen även för framtidens skogsbruk. ”Skogsbruket ska bibehålla eller förstärka de lokala 
samhällenas och de anställdas sociala och ekonomiska välfärd” (FSC, 2011). Så lyder FSC:s 
grundprincip 5 Skogens nytta. Även att, som Malin Sahlin på naturskyddsföreningen beskriver, 
möjliggöra framtida kunskap om nya mediciner. En försiktighet i brukandet, som Naturvårdverket 
nämner, kan även det leda till högre estetiskt värde och på så vis vara av stor rekreativ betydelse för de 
som ska leva och bo i närheten, deras sociala villkor.  

 

6.3 KUNSKAP OCH TYDLIGHET 
 

VILKA KUNSKAPSBEHOV ENLIGT VEM? 

“Vi gör inte den här avverkningen för att få ut virke, utan för naturvården och för att lära oss mer” 
(SCA, 2010). En sida av problematiken tycks vara vilken nytta naturvården ska innebära för vem. Ett 
exempel på detta kan vara den diskussion som förs mellan två naturvårdsexperter i Din Skogs artikel: 
Norra Bergnäs, hugga eller ha kvar? En som representerar naturvårdens miljöorganisationer och en 
som är anställd inom produktionssektorn, Båda parter verkar vara överens om att skogen generellt sett 
brinner för lite. Men åsikterna glider isär angående nyttan av bränningen. Expert från 
miljöorganisationen menar att det måste vara till hänsyn av naturvården och menar att det finns stora 
risker. Expert från skogsbolaget menar istället att det är främst för att de ska lära sig mer om skogen, 
och på så vis bli bättre på naturvård i framtiden. Förutom de ekonomiska och ekologiska behov som 
uttrycks i tidigare avsnitt, tycks det följaktligen finnas ett stort kunskapsbehov. Här beskrivs inte 
avskogningen som vinstfaktor från produktionens sida utan ett sätt att få ut mer kunskap om skogen.  

Frågan om FSC är effektiv nog kan bara de som använder certifieringen svara för, då deras intressen 
involveras i och driver märkningen framåt i sin utveckling tillsammans med den egna utvecklingen. I 
Not seeing the forest for the trees skriver författarna: “Om en ökad miljöambition och miljömål som 
likställd med produktionsmål var priset att betala för en avreglering och större frihet i skogsbruket var 
skogsägare uppenbarligen beredda på att acceptera detta” (Schlyter., et al., 2009).  
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Flertalet kritiker ställer idag frågan om skogsbruket verkligen fått betala priset. Trots de goda 
grundläggande värderingar certifieringen vilar på tycks inte parterna här hålla samman sina åsikter. 
Greenpeace organisation kritiserar i sin rapport (Lööf, 2009) hur skogsbolag inte följer den 
naturhänsyn som nämns i standarden. Bland annat skriver Sveaskog i sin artikel Enkelt att ta ansvar 
(2004) att de som skogsbolag avsätter 5 procent till naturvårdshänsyn men endast om det finns värden 
som motiverar detta. Greenpeace menar att denna hänsyn bör ske oavsett efter deras tolkning av 
standarden. Det tenderar att finnas stora tolkningssvårigheter. Kompetens och kunskap är här viktiga 
verktyg för att utföra det praktiska. Många skogsbolag tycks tolka kraven som att de inte är tvungna 
att skydda mer än 5 procent skogsmark istället för att, som miljöorganisationen kräver, se denna siffra 
som ett minimikrav. “Skyddsnivån säger minst 10 procent” (Lööf, 2009), menar Greenpeace. Detta för 
att lyckas bevara den biologiska mångfalden och enligt “ledande skogsforskare” (Lööf, 2009). 

SCA:s naturvårdschef erkänner själv att dem som skogsbolag har mycket att lära från de ideella 
miljöorganisationerna och att “mer forskning krävs för att ta reda på vilka typer av naturhänsyn som 
gör mest nytta” (SCA, 2010). Han menar att det behövs verktyg för naturvården och att denna typ av 
bruk kräver hög kompetens på området. Sveaskog skriver att de vet hur de gör i praktiken, men flera 
andra menar istället på att det i praktiken är svårt att avgöra vad som faktiskt ska prioriteras. SCA vill 
“efterlikna de naturliga störningarna i skogen” (SCA, 2011), men de ställer sig även självkritiska till 
detta i ett annat avsnitt och att deras ambition istället blir att “likna” (SCA, 2011).  

En viktig del av certifieringen är att ge konsumenterna möjligheten att lättare kunna överväga sina köp 
hos bolagen, vilket också pekar på vikten av utvärdering och kontroll av skogsbruket. Här menar 
också fler bolag att de självklart inte vill lura någon. Hans Djurberg, Sustainable director på SCA 
menar att “kunderna ska ha själ att välja vissa produkter”(2011) men erkänner också att certifieringen 
“helt enkelt inte fungerar så bra som den ska göra” (2011). Enligt forskare; “New modes of 
governence” (Schlyter., et al., 2009). I rapporten Not seeing the Forest for the trees (2009) menar man 
att detta nya sätt för att styra skogsbruket ökar vikten av att definiera utförande, prestation och 
implementering. Att tydliggöra hur det i praktiken ser ut. Naturskyddsföreningen och Tas et al., 
(2009) menar att dålig kommunikation leder till svårigheter som riskerar att påverka både utförande 
och implementering av standardens principer och på så vis standardens legitimitet. Bland annat har 
FSC, enligt Jonas Rudberg (2011), ett svårhanterligt klagomålssystem. Detta poängteras även av 
Sebastian Kirppu, som är naturvårdare: “Vid försök att ge klagomål, anmäla avverkningar blir man 
skickad mellan företagen. Alla skyller på alla” (Sebastian Kirppu, 2011). 

Den politiska legitimiteten påverkar enligt Schlyter., et al., (2009), viljan, inte bara hos marknaden 
utan för företagen att certifiera i framtiden en viktig. Forskningen pekar här på vikten av att påverka 
omgivningen och med det öka dess sociala värden.  

 

DEFINITIONER OCH BEGREPPSINNEBÖRDER 
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Relativa och diffusa begrepp blir förvirrande faktorer och det tycks finnas en risk att standarden kan 
bli tolkad på flera sätt beroende av vilket perspektiv aktörerna har från början. I rapporten I skuggan 
av FSC beskriver forskarna FSC som “ett kompletterande naturvårdsverktyg” (Tas, 2009) och att 
FSC:s märkning är tänkt att gå längre än själva naturvårdslagen, med frivilliga kriterier som följs 
under eget ansvar. De kräver att FSC måste förse både skogsbruk och certifierare med fler och 
tydligare instruktioner över hur skogen ska brukas. Både miljörörelsen och skogsbolag har här i vissa 
fall uttryckt att det inte är det kunskapsmässiga verktyg det, enligt denna rapport, var tänkt att utgöra. 
Och just kunskap är något som återkommer på flera ställen både vad gäller standardens största brister 
och möjligheter för utvecklande. 

“Utpräglad olikåldrig och skiktad naturskog med riklig förekomst av gamla/grova träd och rikligt med 
grövre död ved i olika nedbrytningsstadier” (Lööf, 2009). Så definieras gammelskog enligt FSC. För 
att förstå biologiska begrepp, och dess innebörd för skogen i helhet, krävs högre kompetens än vad 
många i skogsbruket idag har, menar både aktörer som produktionen och naturvården. Skötselchef för 
SCA Skog i Norrbotten säger att miljöorganisationerna åter igen här har en viktig roll, att 
miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och Greenpeace varit en hjälpande hand gällande 
skogsbrukets naturhänsyn och att det antagligen inte funnits lika stor hänsyn om inte dessa 
organisationer varit engagerade. Karin Fältman, som länge arbetat med FSC-frågor, menar att det 
stora jobbet troligen är och har varit att komma med tolkningssvar till kunder och andra intressenter. 
Ideella organisationer uppfyller förvisso ett stort rum för naturhänsynen i skogen, men idag sitter 
varken Greenpeace eller Naturskyddsföreningen med i FSC:s styrelse, något som kan utgöra en risk 
för att konkreta verktyg och betydelsefull kunskap framkommer. 

Idag finns relativt enkla restriktioner, menar flera i miljökammaren, men att avverkningar idag inte 
följer de tumregler som satts upp att påverka den biologiska mångfalden och värdefull skog så mycket 
som möjligt. Förenklingen av regler bara en del av lösningen, men medvetenheten och hänsynen 
behöver förbättras i ett större perspektiv. Bland annat skriver Naturskyddsföreningen i sin rapport 
Haveri för naturvården i skogen om fragmenteringen av landskap:  

Den naturvårdsbiologiska tumregeln för att maximera den biologiska mångfalden i skyddade 
område är att det är bättre att välja stora sammanhängande naturskogsområden, än små. Därför är 
den omfattande fragmenteringen av naturskogslandskapet generellt ett stort problem (Tas, 2009). 

Ett allt för stort utrymme för tolkning har lett till beslut som även skapat en öppning för ytterligare 
konflikter. I Sveaskogs broschyr Enkelt att ta ansvar menar man att det alltid krävs unika beslut i 
brukandet: “Inget skogsbestånd är det andra likt. Därför finns det inget facit för hur naturhänsyn och 
kulturminnesvård vid avverkning ska se. Vid varje avverkning tar du som markägare unika 
beslut...”(Sveaskog, u.å.) 

 

6.4 ANSVAR  
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ANSVAR GENTEMOT NATURVÅRDEN 

“I det praktiska utförandet kan FSC ses som en organisation mer lik FN, som utvecklas genom en 
löpande dialog mellan aktörer, ett samarbete till utveckling”, menar Björn Lyngfelt på SCA (2011). 
Det är här därför viktigt att klargöra vilket ansvar som förväntas ligga på vilken aktör.  

Miljöorganisationer 
De frivilliga kriterierna ställer inte bara ett högre krav på skogsbruksbranschen i helhet, utan lägger 
likaså stor vikt vid att kontroll sker enligt riktlinjerna. Idag menar både personer inom skogsbolag och 
miljöorganisationer på att de frivilliga organisationerna och enskilda naturvårdare fått en betydelsefull 
roll i att, inte bara kontrollera skogsbolag, utan även se till att certifieringsföretagen gör sitt jobb. I 
tidigare avsnitt beskrevs även hur viktiga dessa organisationer och privatpersoner var för att få ny och 
expertiskunskap i skogsbruket och när det kom till naturhänsyn, och hur mycket skogsbruket hade att 
lära från naturvårdens sida (SCA, 2010). Men med detta sagt menar inte miljöorganisationer som 
Greenpeace och Naturskyddsföreningen att de kan göra jobben åt företagen, och att det behövs en 
förbättrad hänsyn och medvetenhet i skogsbruket.  

Företagen 
Både företagens rättigheter och skyldigheter är tydligt definierade i grundprincip 2; Ansvar 
beträffande ägande- och nyttjanderätter. Men med nyttjanderätten kommer även ett ansvar om att på 
bästa sätt använda och utföra skogsbruket. I planeringsprocessen som i slutskedet samt kontrollen. 
”Skogstillstånd, avkastning av skogsprodukter, leveransvägar och skötselåtgärder, och därvid 
förbundna sociala och miljömässiga konsekvenser, ska följas upp och utvärderas i former som 
anpassas efter brukningsåtgärdernas omfattning och intensitet” (FSC, 2011). Det nya styrsättet inom 
skogsbruket ställer ännu större krav på tydlighet, genom hela planeringsprocessen, menar forskare 
(Schlyter., et al., 2009). Företagen menar, trots att de tar stor hänsyn i planeringen (SCA, 2010; 
Sveaskog, u.å.), att det inte går att göra allt själva och sträcker ut sina armar till både den frivilliga 
naturvården och kontrollorgan, men även de enskilda arbetarna i skogsbruket.  

Arbetstagarna 

“Den sista kontrollen görs av våra maskinförare”(SCA, 2011). I SCA:s broschyr beskrivs det att det 
vid planeringen är en omöjlighet för produktionen att se på skogen i detalj, och att maskinförarens roll 
här blir viktig. Maskinföraren utgör härmed den sista praktiska pusselbiten till naturvårdshänsynen i 
skogsbruket. Det yttersta ansvaret ligger således inte på hänsyn i översiktsplaneringen utan på varje 
enskild man i skogsmaskinerna. Frågan man kan ställa sig, är om dessa har den tillräckliga kunskap 
och tid som samma inventering krävs för ett fullgott skydd av den biologiska mångfalden. Det är 
osäkert om skogsbruket arbetare vet om hur pass stort ansvarstagande som läggs på dem och om det är 
certifierare som ska bistå med information till bolagen eller om dessa själva bör söka upp kunskap och 
verktyg för att hitta bästa möjliga bruksmetod. 

Certifieringsföretagen 
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Kontroll av skogsbruket ska, enligt grundprincip 8, ske i ett livscykelperspektiv och som tar till vara 
på sociala villkor, ekonomiska villkor och miljövillkor i skogsbruket. ). Här läggs det huvudsakliga 
ansvaret på certifieraringsföretagen och deras anställda. De ska se till att ett hållbart skogsbruk 
efterföljs genom regelbunden kontroll och utvärdering. I I skuggan av FSC menar man att “regeringen 
förlitar sig på frivilligt skydd som huvudsakligt verktyg...”(Lööf, 2009) och att “regeringen tycks 
överskatta hur väl skogar med höga bevarandevärden skyddas med miljöcertifieringar” (Lööf. 2009). 
Ansvarsfördelningen är inte helt självklar. Miljöorganisationer som Greenpeace menar att 
certifieringen riskerar att bli verkningslös eftersom att en saknad av förlitande till certifierarna leder 
till att man även tappar trovärdigheten till standarden i sig.  

Ett ansvarstagande som inte lyfts fram lika mycket men som beskrivs av Ljust, Eriksson et al., (2004), 
trots en avreglering, är det statliga ansvaret som finns gentemot skogsbrukets ekonomi och menar att 
“... kompenserande mekanismer är viktiga för att hålla ekonomin på topp” (Ljust, Eriksson et al., 
2004). 

FSC – EN ANSVARIG MODELL 

I och med den centrala roll certifieringen har inom politiken och hur den påverkar politiska förslag 
kring framtida skogspolitik (Boström, 2002). FSC som fungerar dels som en ansvarig modell för hur 
skogsbruket kan tänkas uppnå de satta miljömålen och skogsvårdslagen bör och skallkrav. Det lyfter 
betydelsen av både standardens ansvar som frivilligt organ men även “regeringens och skogsstyrelsen 
ansvar” (Tas, 2009) gentemot standardens reglering.   

”… innebär att staten och skogsnäringen tar ett gemensamt ansvar för att nå skogspolitikens 
mål”(Sveaskog, u.å.). FSC:s ansvar som modell gentemot skogsvården beskrivs i rapporten Forest 
certification in Swedish wood supply där forskning pekar på att FSC som standard ha en viktig 
influens och effekt på hela produktionen (Ljusk, Eriksson., et al., 2004). Intresset och behovet hos alla 
intressenter, bransch som naturvård, ska komma till anspråk likaså det praktiska utförandet. Det är 
därför av yttersta vikt att alla faktorer fungerar och standarden blir en förbild. Enligt 
miljöorganisationen Greenpeace är standarden menad att vara ett verktyg. Trots detta efterlyser 
branschen fler och konkretare verktyg som ska fördela och förbättra standarden (SCA, 2010). 
Miljöorganisationer, skogsbolag och naturvårdare tycks ändå vara överens om att bättre verktyg 
behövs, ett system som förenklar naturhänsynen och ger tydligare riktlinjer. 

FSC:s märkning tenderar att, enligt den iakttagelse som gjorts i texter och intervjuer, ha olika innebörd 
för respektive aktör. I Greenpeace rapport benämns märkningen flertalet gånger som en 
miljömärkning, vilket inte framkommer lika tydligt i andra sammanhang. Karin Fällman, SCA, vill 
starkt poängtera att: “det är en vanlig missuppfattning att det är en miljöstandard och det är viktigt att 
tänka på att det är alla tre benen som ska samsas.”(2011). Det är därför otydligt om märkningen i 
teorin ska fungera som modell för naturvården eller där skogsbruket och dess ekonomiska värden 
kommer först.  
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En aspekt som kan förfalla som betydelsefull är den stora biologisk skillnad mellan skogsbestånd i 
Sverige (Schlyter., et al., 2009). Något som gör det gör det svårare att ge specifika direktiv. “FSC inte 
lika utvecklad för mindre skogsägare och effektiviteten mindre utanför de dominerande områdena“ 
(Schlyter., et al., 2009). Ljusk, Eriksson., et al., (2004) menar även dem att “elasticiteten i skogsbruket 
minskar”, det vill säga, att dess anpassningsförmåga försvagas efter hand. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION & SLUTSATSER 
 
FSC:s standard grundar sig i de lagar och avtal som finns i Sverige, och dess principer menar att 
skogsbruket ska bedrivas med respekt till dessa. Den har även en tydlig förankring till hållbar 
utveckling och de nationella miljömål som är uppsatta och inriktas mot ett långsiktigt skogsbruk. 
Detta understryker den respekt intressena bör ha gentemot varandra där de tre dimensionerna utgör en 
helhet. Det finns dock motsägelser redan i grundprinciperna och där begrepp får olika betydelser 
beroende på perspektiv. Den återkommande problematiken kring begrepp så som; Mångfald, naturlig, 
kretslopp, hållbar m.fl., skapar en konflikt mellan ekonomiska värden och miljövärden. Laddade ord 
som kan innebära intressekonflikter av olika slag. Aktörer från alla tre dimensioner understryker 
vikten av en tydlig standard där kommunikationen sker på rätt sätt, det kan vara genom samråd med 
de boende i ett område, möten kring naturvård eller att möjliggöra och skapa resurser för fler att kunna 
delta i arbetet och förändra standarden. Med respekt till de olika ideologiska tankegångar som 
organisationen i teorin innebär bör samarbetet vara en huvudsaklig del av processen, som i sin tur 
skapar ett högre samordningsvärde än vad det idag till synes finns. Den samordning som sker idag, 
gör det med en tydlig skiljelinje mellan de tre kamrarna. Samarbetet koncentreras inom en och samma 
kammare och mindre integrerat mellan de olika kamrarna, trots att de många gånger delar idéer. Att 
viktiga representanter för miljökammaren, så som Greenpeace och Naturskyddsföreningen m.fl., inte 
sitter med i styrelsen idag, riskerar att försvaga FSC som organisation. FSC förlorar inte bara en del av 
sin legitimitet utan också betydelsefull kunskap som kan vara till hjälp i framtagandet av bättre 
verktyg.  
 
Det verkar det som att de sociala värdena i skogsbruket beror starkt på både ekonomisk och 
miljömässig avkastning i många avseenden. Det är betydligt svårare att få ekonomiska värden och 
miljövärden att samsas, finna en respektfull kompromiss. Dels kan detta bero på vitt skilda 
tidsperspektiv men främst för att det är svårt att väga dessa värden mot varandra, eftersom att både 
skogsbruk och naturvård är idag viktiga delar av samhället. En annan komplexitet är att 
dimensionernas representanter inte skiljs helt åt varandra, utan kan sätta ett ben innanför andra 
dimensioner och stödja dess värdepremisser. Den ekonomiska kammarens intressenter kan dels anse 
att de även är en del av miljödimensionen och miljödimensionen kan utrycka värden som även är 
väsentliga delar av den ekonomiska dimensionen och så vidare.  
 
Den främsta naturvård som sker i skogsbruket idag, är att skogsbruken försöker att spegla naturliga 
processer. Naturvårdens sida menar att detta inte räcker utan att både hänsyn och medvetenhet måste 
ses ur ett vidare perspektiv. En miljöetisk tankegång om att all skog inte ska utgöra ett ekonomisk 
värde utan måste också få behålla sitt biologiska värde. Idag tycks det dock finnas en kraftig social 
prägel på skogen. I ett längre tidsperspektiv kan dessa aspekter mötas, och där framtida investering 
kan innebära en nytta både ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Skogens olika värdepremisser bör 
där med mätas i ett bredare perspektiv och inom en längre tidsram än ses på kort sikt.  
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En viktig del av problematiken är hur ansvarsrollerna är uppdelade. Det är inte helt självklart vilken 
aktör som ska få ta del av vilken kunskap, trots att avregleringen ställer högre krav på den enskildes 
kännedom och den expertis som finns, vilka ska motsvara hårda tag som utgör politiken. Men 
frivilligheten ska inte innebära att det statliga ansvaret avskaffas helt. FSC utgör ett komplement till 
lagar och direktiv men är inte lagen i sig. Frivilligheten ses som en central princip, men har även fått 
kraftig kritik, då den lägger allt för mycket ansvar på frivilliga organisationer och deras deltagande. 
Företagens, organisationers och privatpersoners kompetens, både som utförare och kontrollant, 
innebär här viktiga verktyg.  En av de viktigaste ansvarsrollerna tycks vara certifieringsföretagens. 
Bolagen betalar själva för att kontrolleras, något som innebär en stor risk för organisationens ansikte 
utåt och kan ligga till grund för en del osäkerhet hos flertalet aktörer. Det ökade ansvaret har mynnat 
ut i ett ökat behov av metoder och instrument som tydliggör och som gör standarden enhetligare i de 
praktiska åtagandena. Vissa aktörer menar att standarden är och bör vara ett verktyg i sig självt, 
medans andra aktörer vädjar efter kompletterande verktyg för att kunna förstå standarden och praktisk 
driva ett hållbart skogsbruk.  Verktyg och förtydliganden kan råda bot på den osäkerhet och oenighet 
som idag finns och kanske klara ut frågor kring vem som är kvalificerad nog i brukandet. Det kan 
också leda till enklare kontroll på detaljnivå och göra det lättare för kunden att avgöra om varan står 
för det den säger sig stå för.  

Som modell bör standarden ha en bred användarfunktion, från småskaliga skogsägare till större 
skogsbolag, men idag används den i främst fall på större arealer och enligt det resultat som förts fram 
är det osäkert om den som modell uppnått sin fulla potential. Även tidigare forskning pekar på detta 
problem. Det är emellertid svårt att dra slutsatser kring vad exakt som bör förbättras hos dess 
anpassningsförmåga. FSC har också tappat trovärdighet hos flera intressenter i och med att 
förändringen till en ny standard tog längre tid än vad stadgarna säger, vilket skapar en osäkerhet som 
organisationen måste kämpa för att få tillbaka. Flera menar att den nya standarden på många sätt blivit 
tydligare. Dock verkar andra problem ha uppkommit i försöket att kompromissa intressena. Från 
början fanns en större skepticism hos de bolag som idag är certifierade. Tidigare, i och med den 
konkurrerande standarden PEFC, var fler aktörer ur den ekonomiska dimensionen, så som bolag och 
mindre skogsbruk skeptiska till FSC:s standard och kritiska till dess villkor. Samtidigt fanns en stor 
förhoppning från naturvårdens sida om att skogsbruket skulle ta bättre hänsyn. Idag är, enligt detta 
resultat, aktörer från den ekonomiska dimensionen mer enade om att standarden är positivt för 
skogsbruket. Idag ställer sig istället i princip hela miljödimensionen och aktörer av olika slag emot 
den nya standarden. Trots att den innebär en positiv vändning på vissa delar, tycks den fortfarande 
väga för mycket åt ett håll. Det är svårt att svara för en större del av den sociala dimensionen eftersom 
den i den här studien inte berörts lika mycket och då den angränsar till både ekonomiska som 
miljömässiga påverkansfaktorer i skogsbruket. De sociala värdena kan gynnas mer genom att 
aktörerna kan hitta en balans i och respektera både miljömässiga och ekonomiska intressen. Det är av 
detta resultat svårt att svara på om det är möjligt att ha en skogsbruksproduktion som ser till alla delar. 
Det finns ändå ett stort antal gemensamma tankegångar över vad som bör förbättras, vilka brister som 
finns och vad som redan fungerar och FSC är ett forum för diskussion precis som Boström menar i 
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sina studier (2002; 2004). Det är i huruvida man ska gå till väga för att lösa de oenigheter som 
uppkommer som konflikten uppstår. Detta har lett till att både effektiviteten och legitimiteten hos 
standarden försvagats. För en fortsatt utveckling krävs ett ännu större engagemang hos intressenterna 
med tydlighet som ledord och där marknaden fortfarande efterfrågar produkter som följs av 
standardens villkor. Den processen kan troligtvis översättas som livsviktig för FSC:s organisation i 
Sverige.  

Av resultatet och diskussion kan ett antal slutsatser dras:  

 
• Tydligare regelverk och bättre verktyg 

 
Regelverket uppfattas som otydligt och kan på så sätt kan tolkas utifrån olika perspektiv. Standarden 
lägger stor vikt vid frivillighet och ett tungt ansvar på några få aktörer. Det är därför viktigt att 
tolkningssvårigheter och bristande kompetens synliggörs. Fler verktyg och metoder som ser i ett 
längre tidsperspektiv kan underlätta för det praktiska utförandet av standarden. En enskild studie för 
att ta reda på verktyg behövs. Den nya reviderade standarden kan innebära en förbättrad tydlighet, 
men det är något som är svårt att svara på och bör utvärderas efterhand.  
 
 

• Större krav på utvärdering 
 
Det finns på flera håll avsaknad av trovärdighet till certifieringsföretag och processen kring 
avvikelsehantering och utvärdering. Den minskade trovärdigheten riskerar i sin tur att skada FSC:s 
organisations legitimitet genom kritik och minskat samordningsvärde.  
 
 

• Det statliga ansvaret 
 
Standarden är en modell över hur arbetet för att främja en hållbar utveckling kan se ut och utgör därför 
en viktig del inom den svenska politiken, oavsett de konflikter som uppstått. Den kan i sin tur utveckla 
politiken framåt och vara en nyckel till vidare certifieringsarbete, nationellt som internationellt.  
 
 

• Standarden – Alltid en kompromiss 
 

FSC var från början en kompromiss mellan ideologier om hur man gemensamt kunde komma fram till 
ett hållbart skogsbruk. Slutsatsen som kan dras är att det alltid kommer innebära svårigheter i arbetet 
för att komma fram till en hållbar utveckling generellt då de instrumentella och miljöetiska värdena 
nästan alltid motsträvar varandra.  
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 Historiskt sett tills idag har en rad konflikter kring standarden uppkommit och flera har menat på att 
den varit allt för kompromissad åt något håll. Dock utgör standarden en funktion genom att skapa 
dialog om olika synsätt och på så vis låta intressenterna komma närmre en gemensamhet.  
 
 

• Fler studier  
 
Viktigt att tänka på att i och med att dessa tre dimensioner flyter in i varandra många gånger, och kan 
mötas, så har de en styrka i att komma närmre en gemensamhet. Det är dock fortfarande svårt att svara 
på om de olika perspektiven som uppmärksammats kan komma till en tillfredställande kompromiss. 
För att svara för detta bör en djupare studie utföras där fler av de olika aktörerna inom dimensionerna 
synliggörs. Konflikter och intressen som finns inom de tre dimensionerna kan ge en större förståelse 
till FSC:s problematik och eventuella lösningar.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 

INTERVJUADE PERSONER  

(Eventuellt citerade i texten) 

 

Miljödimensionen: 

● Jonas Rudberg, Naturvårdsexpert Skog, Naturskyddsföreningen. (Möte) 2011-02-07 
● Carl Gustav Lundgren, Jordens vänner (Mailkontakt) 2011-03-02 
● Sebastian Kirrpu, Naturvårdare (Aktiv inom Naturskyddsföreningen) (Telefon) 2011-03-08 

 

Ekonomiska dimensionen: 

● Björn Lyngfelt, informationsdirektör SCA. (Telefon) 2011-03-07 
● Hans Djurberg, Sustainable director (Hållbarhetsdirektör) SCA. (Telefon) 2011-03-08 
● Karin Fällman, FSC-koordinator, Sveaskog (Formellt sedan oktober) (Telefon) 2011-03-15  

 

Sociala dimensionen: 

● Anders Tivell, Hela Sverige Ska Leva. (Telefon) 2011-03-22 
● Sebastian Kirrpu, Naturvårdare (Aktiv inom Naturskyddsföreningen) (Telefon) 2011-03-08 
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Bilaga 2 

 

INLEDANDE E‐POST TILL DE SOM INTERVJUATS.  

(Ett exempel) 

 

“Hej namn. Mitt namn är Jenny Lagergren och jag studerar miljövetenskap på Linköpings Universitet. 
Jag sitter just nu i startgroparna på mitt examensarbete som jag bestämt ska handla om FSC:s standard 
och konflikten kring dess kriterier. Min idé är att få en så bred bild som möjligt av läget, för att kunna 
svara på vad en skogsbruksstandard lett till och vilka idé den från början byggde på. Detta utifrån flera 
håll och parter med olika relation till skogen och dess värden.  
 
Jag har tidigare blivit tipsad om att kontakta dig när det gäller FSC eftersom du tydligen arbetat en hel 
del med detta. Jag skulle vara mycket tacksam om jag fick ta del av information eller höra lite vad 
du/ni tycker om standarden idag eller om du kan tipsa om andra som arbetar med detta. Tror att det 
kan tillföra min analys en bra ingång och viktigt material till slutresultatet.  
 
Jag kommer att använda detta som hjälp till min problematisering och  som komplement till 
dokument. Självklart kommer de personer som berörs få ta del av mitt material i slutändan och 
godkänna eventuella citat, innan det på något sätt publiceras. 
 
--  
// Hälsningar Jenny Lagergren.  
Miljövetarprogrammet, Linköpings Universitet. ”  
 
(2011-03-02) 
 

 

 

 

 

 

 


