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Skogsnymfen  

 
Skogstrollet har flytt och kommer inte tillbaka. 
Skogsrået har dött och finns inte mer. 
Men skogen lever. 
Skogen kommer alltid tillbaka. 
Skogen har härjats av baggbölare. 
Skogen har anfrätts av parasiter. 
Skogen har förtvinat av vanvård. 
Men skogen har växt opp på nytt. 
Och än i dag lever en skogsnymf kvar. 
Man kan inte se henne. 
Det går inte att fånga henne.  
Men i vindstilla kvällar när vindsuset lagt sej kan man 
höra henne svara om man ropar. 
Hennes namn är Eko. 
 
Helmer Grundström 1976 
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Abstract 

This dissertation examines efforts to integrate a “new” policy sector – forest and forestry – 
into the European Union (EU). There is currently no legal foundation for a common forest 
policy and some member states (not least Sweden), as well as parts of the forestry sector, 
have been strongly opposed to one. At the same time, administrative units and structures 
within the EU have been created and they and some member states have promoted a 
common policy. This raises the question how can we understand and explain this?  

The purpose of this dissertation is to problematise, map and analyse mainly Swedish actors’ 
attitudes to efforts to create a common forest policy within the EU. The study is based on 
neofunctionalism, which is a classic theory of integration, but it uses newer theorising (from 
intergovernmentalism and modern versions of neofunctionalism) to address some of the 
weaknesses of the approach. 

I investigate the role, preferences and strategies of the main actors. This includes EU 
institutions and member states. I also map European industry interests and other associa-
tions, interest groups and active networks and study their role in the process. In these multi-
national settings, I pay particular (although not exclusive) attention to their Swedish mem-
bers. Within Sweden, I examine how governmental and non-governmental forest actors 
behave vis-à-vis the EU.   

The empirical investigation shows that some of Swedish actors, for example the private 
forest owners’ organisation and forest industries associations, have change their preferences 
and strategies over time. They have come to believe that whether they like it or not, other 
policy areas affect forest and forestry both directly and indirectly. Because of this, they now 
take the position that it is better to promote a limited European forest policy rather than 
remaining aloof and risk the creation of a much more comprehensive and centralised policy. 
At the same time (and for now at least), the Swedish government and most party politicians 
remain opposed to any attempt to formalise a forest policy within the EU. 

This study contributes new knowledge about how new policy areas become integrated 
within EU, including knowledge about the roles that different actors can have in such pro-
cesses. The results are of interest to researchers, decision makers and the interested public. 
They can also influence thinking about Sweden’s influence in, and relation to, EU forest 
policy. 

Based on the empirical results, my theoretical conclusion is that organised interests have 
an important role in the integration process. The integration process of forest and forestry is 
not driven by one actor, but by many different actors, who operate on different levels and 
who have different interests.  

This study shows that forest and forestry-related questions have come to the EU, and 
they will remain there. The important question for the future is not if  there will be some 
kind of European level policy on forest and forestry, but rather what form European policy  
will take.  

 
Key words: Forest policy, European Union, integration, neofunctionalism, spill-over, 
actors, organised interests, preferences, strategies, Sweden.  
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Förord 

Det har någon gång sagts mig att en akademisk avhandling i sin helhet endast läses 
av en handfull personer. Om det är korrekt eller inte låter jag vara osagt. Förordet 
är dock något de allra flesta tar sig tid att läsa. Det måste vara en av anledningarna 
till de många fyndiga, dubbeltydiga och illustrativa förord som återfinns där för-
fattarna verkligen tänkt till. Eller författares benägenhet att skriva förord på så 
exotiska eller märkliga platser som möjligt. Är det knep för att fånga den potentielle 
läsaren på ett så tidigt stadium som möjligt? Visst skulle jag kunna dra paralleller 
mellan mitt avhandlingsarbete och skötseln av skog i allmänhet, det har exempelvis 
många gånger varit svårt att se skogen för alla träd, liksom det funnits behov av att 
röja och gallra i de ursprungliga tankegångarna, men nej… jag inte är särskilt fyndig 
till min person. Alltså kvarstår alternativet att skriva ner förordet på en exotisk 
plats, men även där stöter jag på problem – jag kan omöjligen resa bort under på-
gående älgjakt! Men då slår det mig, vad kan passa bättre än att sätta punkt för fem 
års arbete än på det ställe där jag så många gånger tidigare fått inspiration och ny 
energi för att orka fortsätta mitt avhandlingsarbete med förnyad intensitet – ett 
stilla och lugnt älgpass långt ute i skogen?  

Jag vill börja med att tacka Kjell Lundmark, vars raljerande men samtidigt 
varma ton gjorde att jag ursprungligen kom att fastna för ämnet statsvetenskap. 
Lena Forsberg trevliga bemötande på studentexpeditionen förstärkte känslan av att 
ha hittat ”hem”. Under slutet av min grundutbildning läste jag kursen ”EU, makt 
och demokrati”. Camilla Sandström var den som höll denna kurs och hon kom att 
bli den som väckte mitt intresse för EU. Ett stort tack för det, men kanske framför 
allt för att du fungerar som en förebild och inspirationskälla – inte minst vad gäller 
konsten att kombinera inland och kust. Magnus Blomgren var emellertid den som, i 
egenskap av handledare av mina uppsatser under grundutbildningen, gav mig en 
knuff i ryggen att söka forskarutbildningen. Din kompetens, saklighet och person 
har min fulla beundran och respekt. Camilla, Magnus tillsammans med Cindy Kite 
skall även ha ett stort tack för de konstruktiva synpunkter de delgivit mig under en 
förlösande förmiddag i Brännland. Ni gav mig den inspiration och kraft jag behöv-
de för att avsluta mitt arbete. 

De två personer som otvivelaktigt betytt allra mest för mig och mitt arbete med 
att färdigställa den här avhandlingen är mina handledare professor Katarina Ecker-
berg och professor Torbjörn Bergman. Katarinas skogliga sakkunskap och person-
liga nätverk har många gånger varit en tillgång under mitt arbete med denna studie. 
Hennes devis om att det enkla ofta även är det bästa är dock det som kanske hjälpt 
mig allra mest. Det är en lärdom som jag kommer att ta med mig vidare ut i yrkes-
livet. Tack! Torbjörn har ständigt utmanat mina tankegångar genom att alltid ställa 
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de rätta frågorna och därigenom kontinuerligt fått mig att reflektera över den teore-
tiska bas på vilken avhandlingen vilar, något som underlättat arbetet med att dra 
ihop de olika trådarna. Ett stort och innerligt tack för ditt stöd och uppmuntran.  

Jag är även tacksam för de konstruktiva kommentarer jag erhållit från Svante 
Ersson i avhandlingens slutskede. Opponenterna vid min provdisputation, Carina 
Keskitalo och Patrik Johansson, har också de bidragit med intressanta synpunkter 
som jag försökt förvalta på bästa sätt, liksom många av de åsikter som förts fram i 
samband med Högre Seminariet under årens lopp. Även ett tack till konferensdel-
tagarna vid det Svenska Nätverket för Europaforskning i Statskunskaps (SNES) 
olika sammankomster, samt till deltagarna vid the Nordic Workshop on Internatio-
nal Forest Processes, som givit mig intressanta kommentarer på valda delar av 
avhandlingsarbetet. 

Ett hjärtligt tack till alla de skogliga aktörer som avsatt tid för att låta sig inter-
vjuas är också på sin plats, för utan er skulle detta vara en synnerligen tunn avhand-
ling! Intervjuerna har möjliggjorts tack vare det finansiella stöd jag erhållit från 
Formas, men även från Anna och Nils Håkanssons stiftelse, Skogsindustrins Forsk-
ningsstiftelse, Gunnar Hedlunds Stipendiefond, Frans och Carl Kempes Minnes-
stiftelse, samt Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond.  

Vad gäller det dagliga arbetet har Ingemar Ring varit mig behjälplig ett oräkne-
ligt antal gånger, ett innerligt tack för outtröttlig teknisk support. Viveca Jonsson 
har hjälpt till att hålla rätt på den ekonomiska biten och alltid tagit sig tid för en 
pratstund, det är något som jag uppskattat. En stor eloge till Christina Boström för 
all hjälp med den slutgiltiga utformningen av avhandlingen, och för många värde-
fulla tips och idéer när jag behövt dem som allra mest.  

Jag vill också passa på att tacka Kerstin Kolam som jag haft nöjet att assistera i 
frågor rörande internationellt utbyte. Det har gett mig ovärderliga kontakter runt 
om i Europa. Jag har även haft förmånen att få samarbeta med David Feltenius. Ett 
stort tack för att du på ett föredömligt sätt introducerat mig i den pedagogiska 
delen av tillvaron vid en institution. 

Jag vill också passa på att tacka alla övriga tidigare och nuvarande kollegor. Ett 
speciellt tack till Thomas Larue. Med dig har jag kunnat kivas och munhuggas om 
det mesta – stort som smått. Jag vill även passa på, att från djupet av mitt hjärta, 
tacka Eva Mineur för uppmuntran och stöd när det känts motigt. Du har gjort 
bestående avtryck i mitt liv. Jessika Wide vill jag passa på att tacka för sin humor 
och omtänksamhet, något som många gånger fått det dagliga arbetet att bli lite 
mindre tråkigt. Under doktorandtiden har Joakim Norberg varit en vapendragare 
att räkna med, eftersom vi befunnit oss i ungefär samma fas i processen. Du har 
fungerat som ett konstruktivt bollplank som inte tvekat att ge både ris och ros, det 
är något jag värdesätter. Anna Maria Svensson och Katrin Dahlgren, utan er vore 
många onsdagskvällar Lost. Katarina Eriksson, Linda Rönnberg och Susanne 
Alldén, ni är alla kollegor som kommit att uppskattas lite utöver det vanliga, och då 
syftar jag inte primärt till tillfällen då ni fått rycka ut på akuten då det varit dåligt 
väglag eller komma till undsättning på andra sätt, utan för alla de upptåg och skratt 
som vi delat.  
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Jag vill även passa på att rikta ett stor tack till mina vänner utan för akademien. Där 
har ”gubbarna” i jaktlaget en speciell plats i mitt hjärta, utan er har jag nog inte stått 
med fötterna så stadig på jorden alla gånger. Vännerna i Dorotea är en härlig mot-
pol i mitt liv som jag kunnat koppla av med och glömma allt vad avhandlingsarbete 
hetat. Ett speciellt tack till Jennie Frost, Camilla Näslund och Malin Mårtensson för 
att ni är så ”okrångliga”, och för att ni alltid finns där oavsett vad det gäller.  

Anna Eriksson är också hon en uppskattad vän som satt guldkant på min var-
dag med sitt glada humör, och inte minst genom våra många besök till Myrorna. På 
tal om många, mina samtal till Lena Karlsson har kommit att bli både många och 
långa över åren. Du är aldrig längre bort än ett telefonsamtal trots att du befinner 
dig i Karlskrona. Din vänskap har kommit att betyda något alldeles speciellt för 
mig, du är det närmsta en syster och en tvillingsjäl jag kan komma. Ett stort tack 
för din vänskap som är något utöver det vanliga och som jag hoppas och tror 
kommer att bestå livet ut. 

Ett stort tack till min underbara släkt och familj är också på sin plats. En sär-
skild tacksamhet känner jag till min älskade ”mommen” Sandy Eriksson som jag 
vet ständigt har mig i sina tankar, och min bror som aldrig tvekar att ställa upp för 
mig om det kniper. Mamma och pappa, ni har oavsett mina påfund och upptåg all-
tid stått bakom mig och stöttat mig, för det älskar jag er.  

Till sist vill jag tacka de som betyder allra mest – Magnus och Dobby – tack för 
att ni tålmodigt stått vid min sida under den här processen och för att ni finns i mitt 
liv.  

 
Någonstans i de jämtländska skogarna,  

under pågående älgjakt hösten 2007. 
 

Therese Andersson 
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– KAPITEL 1 – 

Skogspolitik i EU? 

”Forestry politics of the European Union does not exist formally, 
except through the motivation of those involved in forestry, 

either publicly or privately, and through many texts and measures 
applied in the name of various objectives, which may be interpreted 

within the framework of strategies of a different kind. Forestry politics 
have reached a critical point in its evaluation, and the forest activities 

are becoming ever more structured.” (Jokela 1996: 28) 

1.1 EU:s skogspolitik – politiken som inte finns?  
Det existerar ingen formell1 europeisk skogspolitik i meningen att skog och skogs-
bruk uttryckligen nämns i Europeiska unionens (EU:s) fördragstexter.2 Trots detta 
har EU:s aktiviteter inom skogsområdet successivt formaliserats och institutionali-
seras över åren vilket gör att det allt mer kommit att framträda som ett integrerat 
politikområde (se exempelvis Jokela 1996; Hogl 2000a, 2000b; Andersson 2001). 
Det går därför att tala om en ”informell skogspolitik” bestående av EU:s skogs-
bruksstrategi och EU:s handlingsplan för skog, samt en rad andra åtgärder intimt 
förknippade med skog och skogsbruk. Frågan om att formalisera skogspolitiken 
inom ramen för EU var senast uppe för diskussion 2003-2004 i samband med 
arbetet med det nya konstitutionella fördraget. Det faktum att EU den 1 maj 2004 
fick tio nya medlemsstater som tillsammans bidrog till att EU:s skogstillgångar 
ökade med ca 25%, gör frågan om framväxten av en gemensam europeisk skogs-
politik än mer relevant. Mot denna bakgrund är det en aktuell och viktig fråga hur 
EU i framtiden skall hantera skog och skogsbruk. EU tycks stå inför ett vägskäl: 
kommer aktiviteter inom skog och skogsbruk att precis som nu ingå som en del av 
andra politikområden eller kommer vi i framtiden att få se en formell europeisk 
skogspolitik?  
 

                                                        
1 Med en formell skogspolitik åsyftas i den här studien politik som beslutas om och regleras som ett 
eget politikområde i juridisk mening, medan informell skogspolitik åsyftar aktiviteter och initiativ som 
bygger på frivillighet, alternativt indirekta regleringar genom andra, närliggande, politikområden. 
2 Här används beteckningen EU genomgående. Den beteckningen blev formellt giltig i och med att 
Maastricht-fördraget trädde ikraft den 1 november 1993. Vid hänvisningar till rättsakter refereras till 
EG. Det gemensamma regelverket betecknas som EG-rätt eftersom EG-domstolens inflytande fram-
för allt gäller inom EU:s första pelare, vilken är överstatlig och utgörs av det som tidigare betecknades 
Europeiska gemenskapen (EG). 
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”Skogspolitiken” inom Europeiska unionen är ett statsvetenskapligt intressant 
empiriskt och teoretiskt problem, främst mot bakgrund av fyra iakttagelser. Den 
första är att det inte skall finnas någon gemensam europeisk skogspolitik, men 
ändå tycks det finnas en sådan. Denna motsägelse grundar sig på det faktum att det 
inte finns något stöd i fördragen för en gemensam europeisk skogspolitik; det vill 
säga det finns inget juridiskt stöd för lagstiftning inom skogsområdet. Trots det 
återfinns en mängd föreskrifter (direktiv, förordningar och beslut) som relaterar 
direkt till skog och skogsbruk (Rojas-Briales 1998; Kokko, Toivonen et al. 2005; 
Pülzl 2005). Den andra är att ingen inom Kommissionen har direkt ansvar för 
skogspolitiken, men att en rad aktörer ändå är involverade i densamma. Skog och 
skogsbruk hanteras i dag inom ett flertal politikområden och av olika institutioner. 
Kompetens och ansvarsfördelning är således både en central och en oklar knäck-
fråga. Den tredje är att det inte finns någon enighet kring att skapa en gemensam 
europeisk skogspolitik, men i stort sett alla efterlyser ett närmare internationellt 
samarbete på området. Det står klart att en gemensam europeisk skogspolitik inte 
är nära förestående inom EU och med de instrument som i dag står till förfogande. 
Samtidigt, inom ramen för Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar 
(MCPFE), stödjer samma medlemsstater en pan-europeisk skogspolitik baserad på 
internationella överenskommelser (Flasche 1997). Den fjärde är kanske den teore-
tiskt mest intressanta iakttagelsen, en för avhandlingen central paradox, nämligen 
att de aktörer som motsätter sig ett etablerande av en gemensam europeisk skogs-
politik ändå bidrar till att strukturer byggs upp och att politiken formaliseras. Inte 
minst sker det genom att de i sina försök att förhindra densamma tenderar att 
utöka sina aktiviteter på EU-nivå (jämför med Pallis 2006, han drar liknande 
slutsatser men då inom ramen för framväxten av en sjöfartssäkerhetspolicy inom 
EU). Mot bakgrund av det kan man fråga sig vilken roll dessa aktörer egentligen 
spelar i den europeiska integrationsprocessen.  

Avhandlingen tar sin teoretiska utgångspunkt i neofunktionalismen (detta 
utvecklas närmare i kapitel 2). I den tanketraditionen ses en fördjupad integration 
som något givet och önskvärt. Integration tenderar att bli något som sker per 
automatik och är relativt oproblematiskt. Dessutom tenderar i praktiken fokus att 
hamna på strukturer och funktioner snarare än på aktörer. Även om ”aktörer” 
vanligen hamnar i bakgrunden i neofunktionalistisk analys saknas dock inte aktörer-
na helt och hållet. Den neofunktionalistiska teoribildningen hävdar att ett stort 
antal aktörer medverkar i integrationsprocessen och att dessa kan vara såväl över-
statliga som statliga och icke-statliga. De kan också vara transnationella, det vill säga 
gränsöverskridande, och bestå av olika nationella medlemmar i en gemensam 
europeisk organisation. Men medan vissa forskare tar aktörer seriöst är andra mer 
intresserade av system som pådrivande faktorer (exempelvis teknologisk innovation 
och så kallad funktionell spillover). Den här avhandlingen hör till det förra lägret. I 
motsats till de flesta i dessa bägge läger fokuseras inte enbart på de aktörer som hör 
hemma på EU-nivå (se exempelvis Burley & Mattli 1993; Bulmer 1996; Hooghe 
2001). I den här studien inkluderas aktörerna på EU-nivå, men även nationella 
aktörer (såväl statliga som icke-statliga), samtidigt som växelverkan mellan olika 
aktörer och nivåer undersöks. I analysen av dessa aktörer hämtar jag inspiration hos 
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neofunktionalismens kritiker (som intergovernmentalismen) och hos moderna (i 
motsats till klassiska) varianter av neofunktionalism. 

1.1.1 Syfte 
Det specifika syftet är att problematisera, kartlägga och analysera i huvudsak svenska 
aktörers inställning till försöken att skapa en gemensam europeisk skogspolitik 
inom ramen för EU. I det ingår att: 

 
• undersöka och sammanställa vilka av EU:s institutioner som är involverade i 

och handlägger skogrelaterade frågor, samt analysera deras roll och inflytande 
vad gäller integrationen av skog i den befintliga gemenskapspolitiken; (kapitel 4) 

• kartlägga olika europeiska branschsammanslutningar, intressegrupper och nät-
verk, samt analysera vilken roll dessa har i integrationsprocessen (vilka preferen-
ser ger de uttryck för?), men också svenska aktörers roll och deltagande i de 
olika sammanslutningarna; (kapitel 5) 

• sammanställa en översikt av medlemsstaternas skogstillgångar och deras skogs-
politik; (kapitel 6) 

• kartlägga hur svenska skogsintressenter verkar i relation till varandra och EU. 
Hur nås inflytande, vilka kanaler används? (kapitel 5, 7-8) 

• undersöka de svenska skogsintressenternas preferenser. Har de förändrats över 
tid? Om så är fallet, varför? (kapitel 7-8) 

• problematisera den samlade empirin ur ett integrationsteoretiskt perspektiv. Här 
ingår en analys av neofunktionalismen och ett försök att utveckla delar av den 
ansatsen. Den teoretiska ambitionen finns med och styr studien i dess helhet, 
men de teoretiska slutsatserna summeras i studiens sista kapitel (kapitel 9). 
 

Avhandlingen är att betrakta som en explorativ studie med ambitionen att dels ge 
ett deskriptivt bidrag i form av en systematisk kartläggning av området, dels ge ett 
bidrag i form av ytterligare en pusselbit att foga till teoribildningen om olika 
aktörers roll i integrationsprocessen. Resultatet av studien är av intresse för både 
forskare, beslutsfattare och det civila samhället, samtidigt som den kan ligga till 
grund för framtida ställningstaganden i frågan om svenskt inflytande och relationer 
till EU:s aktiviteter inom det skogliga området. 

1.1.2 Avgränsningar och preciseringar 
I avhandlingen kommer begreppen skogsbruk, skogsindustri och skogsnäring att 
användas synonymt, vilket inte är helt oproblematiskt för en sakkunnig inom skogs-
området. De betecknar nämligen olika aspekter av förvaltning och förädling av 
skog som resurs och råvara, allt ifrån råvaruleverantörer till slutanvändare ryms 
inom ramen för dessa begrepp. Skogsbruk (skogshushållning) är en verksamhet där 
skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och använd-
ning (Håkansson 2000: 413), medan skogsindustri är den samlade benämningen på 
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industrigrenar med produkter från skogen (huvudsakligen virke) som bas. Till 
skogsindustrin räknas dels de renodlade trävaruindustrierna, dels massa- och 
pappersindustrin (Håkansson 2000: 423). Skogsnäring är en benämning för skogs-
bruk och skogsindustri sammantagna (Håkansson 2000: 427). Eftersom jag inte 
fokuserar på en specifik bransch eller någon särskild del av vidareförädlingskedjan, 
utan i stället mer övergripande vill fånga framväxten av en skogspolitik inom ramen 
för EU, kommer begreppen skogsbruk, skogsnäring och skogsindustri användas 
som samlingsbegrepp för skogsrelaterad verksamhet i allmänhet. 

Vad avses då med skogspolitik? Svaret är inte givet, utan även det begreppet 
måste preciseras för att kunna analyseras empiriskt. Skogspolitik kan ges en snäv 
eller en vid definition. I en snäv definition ingår staters hantering av skoglig resurs-
hushållning. Det omfattar skapande, utformning och genomförande av lagar, eko-
nomiska styrmedel och information samt organisering av skogens nyttjande och 
bevarande. En vidare definition av skogspolitik ställer i stället kollektiv problem-
lösning i centrum. Det innebär att hela samhällets styrelse, organisation och makt-
fördelning över skogsresurserna uppmärksammas. Såväl internationella, nationella 
som lokala frågor gällande exempelvis inflytande och makt, olika aktörers ideo-
logiska ståndpunkter samt policyprocesser och deras utfall i fält studeras. Vidare är 
både offentliga aktörer och privaträttsliga organisationer som företag samt intresse-
organisationer av intresse (Eckerberg & Hagberg 2003). Det är den senare, den 
breda definitionen, som utgör utgångspunkt för den här studien. 

En avgränsning i tid görs även då fokus primärt vilar på de skogliga aktiviteter 
som förekommit inom EU mellan åren 1995 och 2006. Historiska tillbakablickar 
ges, men dessa är då mer övergripande till sin karaktär. Vidare implicerar avgräns-
ningen att det är EU 15 och EU 25 som studeras, den senaste utvidgningen den 1 
januari 2007 från EU 25 till EU 27 ligger utanför studien. 

1.2 Tidigare skogspolitisk forskning 
I den mån skogspolitik har studerats närmare av statsvetare är det främst i natio-
nella eller globala kontexter. Det finns exempelvis ett antal studier som behandlar 
USA:s, Kanadas, Finlands och Sveriges nationella skogspolitik, liksom en rad inter-
nationella studier som fokuserar på de tropiska regnskogarna och avskognings-
problematiken i tredje världen. Studier som försöker fånga en europeisk dimension 
av skogspolitik är däremot färre till antalet (nämnas kan dock Hogl 2000a, 2000b, 
2002; Mayer 2000; Hasangas & Shoesmith 2002; Jokela 2002, 2006). Studier med 
specifikt fokus på framväxten av en gemensam europeisk skogspolitik (eller frånvaron av 
densamma) är det än mer sparsmakat med. European Forest Institute (EFI) har i 
sina publikationer sammanställt ett par artiklar på det temat, men det rör sig då 
främst om översiktliga empiriska sammanställningar utan tydlig teoretisk förankring 
(se exempelvis Glück 1998; Rojas-Briales 1998). Det finns emellertid en studie som 
relaterar EU:s pågående aktiviteter inom skogsområdet till aktuell teoretisk forsk-
ning genom att lyfta fram och studera olika ”modes of governance”, närmare 
bestämt coordination, co-operation and communication (se Pülzl & Nussbaumer 

••



  

 5

2006). Huvudsyftet med deras studie är att undersöka hur ”the Open Method of 
Coordination” (OMC) kan tillämpas på skogsområdet. Bristerna med denna studie 
är för det första att integrationsprocessen i sig själv inte problematiseras i någon 
större utsträckning, för det andra att fokus tenderar att hamna på medlemsstaterna 
snarare än icke-statliga aktörer (organiserade intressen). Det trots att den teoretiska 
ingången indikerar ett brett angreppssätt. Klart är att framväxten av en gemensam 
europeisk skogspolitik inte uppmärksammats och problematiserats i någon större 
utsträckning av forskare i allmänhet, och i synnerhet inte av forskare verksamma 
inom det statsvetenskapliga fältet (det är en försummelse som även påtalas av Win-
ter 1996: 299). Däremot finns det både bredd och djup vad gäller forskning inom 
ett närbesläktat politikområde – EU:s miljöpolitik. Litteraturen som återfinns inom 
det här området behandlar i viss mån även EU:s aktiviteter inom skogsområdet 
eftersom den europeiska skogsnäringen och de europeiska skogsägarna ses som 
viktiga aktörer i strävan mot en hållbar utveckling (se exempelvis Weber & Chris-
tophersen 2002). Trots att framväxten av en gemensam europeisk skogspolitik inte 
står i förgrunden i den här litteraturen är det hit man får vända sig i dagsläget om 
man vill försöka teckna en bild av hur skogrelaterade frågor handläggs och drivs 
inom EU. Det är på intet sätt tillfredsställande då framväxten av en gemensam 
europeisk skogspolitik blir en sekundär företeelse och därmed inte analyseras i den 
omfattning som den förtjänar – varken empiriskt eller teoretiskt. 

De studier som trots allt finns inom området ger värdefulla upplysningar om 
vilka faktorer som bör beaktas samt vilka teoretiska system som är användbara för 
att skapa förståelse för framväxten av en europeisk skogspolitik. I artikeln ”The 
Austrian domestic forest policy community in change? Impacts of the globalisation 
and Europeanisation of forest politics” visar exempelvis Hogl (2000a) hur inter-
nationell skogspolitik och integrationen av nationella aktörer i EU:s flernivåsystem 
av beslutsfattande påverkar konstellationen av nationella aktörer. Hogl diskuterar 
även kring tänkta effekter av en framväxande skogspolitik inom EU och menar att 
nationella skogsnätverk kommer att genomgå en genomgripande förändring. I 
”Europäisierung der Forstpolitik? Thesen zu Auswirkungen auf das Akteursgefüge 
am Beispiel Österreichs” behandlar Hogl (2000b) policynätverken i EU. Vidare 
redogör Hogl i ”Patterns of Multi-Level Co-ordination for NFP-Processes: Lear-
ning from Problems and Success Stories of European Policy-Making” (2002) för 
vilka lärdomar som kan dras från det europeiska policyskapandet och hur de kan 
tillämpas i skapandet av den nationella skogspolitiken. Med dessa bidrag går Hogl i 
bräschen vad gäller forskningen inom området. Hogl fokuserar dock främst på hur 
EU:s policyskapande påverkat Österrike och aktörerna nationellt, snarare än på 
framväxten av en gemensam europeisk skogspolitik per se. En rad teoretiska och 
empiriska luckor återstår således att fylla. Ett led i att minska kunskapsluckorna 
inom området är att komplettera Hogls ansats med ett integrationsteoretiskt 
angreppssätt för att därigenom teckna en bild av vad som sker på en mer över-
gripande systemnivå, samtidigt som länken mellan mikro- och makronivå tydlig-
görs. Vidare kan man fråga sig om Hogl inte bortser från en viktig aspekt när han 
enbart pekar på hur EU påverkar den nationella skogspolitiken. Är det inte rimligt 
att anta att påverkan sker åt båda hållen, det vill säga att den nationellt förda 
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skogspolitiken påverkar EU:s skogspolitik i viss utsträckning likväl som EU:s 
skogspolitik påverkar den nationella skogspolitiken, i en form av växelverkan? Jag 
avser att uppmärksamma detta samspel och tillika konkurrensen mellan olika aktö-
rer och nivåer i större utsträckning än vad Hogl gör utifrån sitt europeiseringsper-
spektiv (se kapitel 2 för en mer utförlig diskussion av för- och nackdelarna med det 
teoretiska angreppssättet). 

Den vetenskapliga litteraturen inom skogsområdet har i många fall en ekono-
misk infallsvinkel snarare än en statsvetenskaplig (se exempelvis Rametsteiner 2002; 
Toivonen, Toppinen et al. 2002). Detta blir särskilt tydligt om man vänder sig till 
den traditionella forskningen inom ”forest policy”. Den fokuserar i stor utsträck-
ning på ekonomiska styrmedel och ekonomiska konsekvenser av den förda skogs-
politiken. Uttryckt i policytermer är det främst implementerings- och utvärderings-
fasen i policyprocessen som uppmärksammas. Vidare tas förklaringsansatsen ofta i 
ett strukturellt och/eller institutionellt perspektiv (se exempelvis Rametsteiner 
2002; Jokela 2006). Vilka aktörer som är inblandade i, initierar och driver policy-
processen problematiseras mer sällan (agendasättande är emellertid något som 
uppmärksammas av Ellefson 1992; men kanske framför allt av Kamieniecki 2000). 
Detta, och kanske i synnerhet vilka intressen och preferenser som ligger bakom 
aktörernas agerande, är aspekter som bör uppmärksammas i större utsträckning än 
vad som görs i den befintliga litteraturen. En kartläggning av aktörers preferenser 
och strategier är centralt för att få insikt i policyprocessen och interaktionen mellan 
olika aktörer och nivåer, och i förlängningen även för förståelsen av försöken att 
integrera skog och skogsbruk inom EU. 

Vid en genomgång av litteraturen framgår det att det inte finns några studier 
som med ett samlat grepp försöker kartlägga och problematisera EU:s aktiviteter 
(eller frånvaro av) inom skogsområdet ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Följ-
aktligen finns det både en empirisk och teoretisk kunskapslucka att fylla när det 
gäller skogspolitikens status och roll inom EU. Det är huvudanledningen till att 
avhandlingens ambition omnämns som en ”explorativ studie” (se ovan). 

1.3 Utgångspunkter – en pågående process 
Jag har sedan början av 2001 följt skeendet på det skogspolitiska området, främst 
med avseende på svenska skogsaktörers inställning till försöken att skapa en 
gemensam europeisk skogspolitik inom ramen för EU. Som framgår av studien har 
dessa aktörer under de senaste sex åren på olika sätt omprövat sin hållning i frågan. 
När arbetet med avhandlingen inleddes hade den svenska regeringen och samtliga 
aktörer inom den svenska skogssektorn en reserverad och i många fall helt av-
visande inställning till allt tal om att det skulle skapas en gemensam europeisk 
skogspolitik inom ramen för EU. På senare tid har Sverige dessutom varit i stort 
sett ensam om att inta en restriktiv inställning bland medlemsstaterna (Carlestål 
2004). Ett uttryck för denna skepticism ger exempelvis riksdagsledamot Björn von 
der Esch (kd) på Svenska Dagbladets debattsida i början av år 2004, där han 
framhåller att: 
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”Sveriges självbestämmande hotas när andra medlemsstater i EU framför 
starka önskemål om en gemensam skogspolitik. Hela principen om vem som 
ska besluta över våra enorma naturtillgångar står på spel.” (von der Esch 
2004) 

I samband med förhandlingarna om det svenska EU-medlemskapet ställde sig både 
den dåvarande regeringen och en mängd icke-statliga skogsaktörer frågande till 
mervärdet av en gemensam europeisk skogspolitik. Successivt har denna bild 
kommit att förändras. I dag har ett flertal ledande svenska skogsaktörer, såsom 
skogsägarna och skogsindustrin, gjort ett ”lappkast” i frågan och är nu beredda att 
ge EU en skogspolitisk roll. Officiellt står den svenska regeringen emellertid fort-
farande fast vid sin inställning att en gemensam europeisk skogspolitik inte är 
önskvärd (Regeringskansliet 2006).3 

Förändringar i svenska skogsaktörers inställning till försöken att skapa en 
gemensam europeisk skogspolitik utgör en central aspekt i den här studien. Jag vill 
dock trycka på att avhandlingen behandlar såväl överstatliga (EU:s institutioner) 
som transnationella (bransch- och intresseorganisationer) och nationella aktörers 
(statliga som icke-statliga) roll i processen, och att det utgör en helhet. En djup-
dykning görs bland svenska skogsaktörer i syfte att åskådliggöra deras preferenser, 
samt om dessa eventuellt förändras över tid och vilka implikationer det får för 
integrationsprocessens fortskridande. Analysen sker utifrån neofunktionalistiska 
antaganden, som nu förs ned på mikronivå i syfte att se vilket handlingsutrymme 
olika aktörer har när det gäller att påverka integrationsprocessen.4  

 

                                                        
3 Regeringsskiftet hösten 2006, från en socialdemokratisk till en borgerlig regering, har i skrivande 
stund inte haft någon märkbar inverkan på det officiella ställningstagandet i den aktuella frågan. 
4 När man diskuterar inflytande och påverkansstrategier i allmänhet, men kanske i samband med icke-
statliga aktörers agerande i synnerhet, leds tankarna lätt till begrepp såsom lobbying och korporatism. 
Den här avhandlingen är dock inte att se som ett bidrag på något av dessa områden då de utgör ett allt 
för smalt angreppssätt för studien. Lobbying kan beskrivas som en kommunikationsprocess, där lobby-
isten är en aktör med egenintresse, mottagaren en politiskt definierad aktör, och syftet med lobbyingen 
är att påverka beslutet eller implementeringen med ett specifikt budskap. Ett utmärkande drag för 
lobbying är att själva åsikts- eller informationsutbytet sker bakom lyckta dörrar utan allmänhetens insyn 
(Andersen & Eliassen 1995: 41, för en översikt av lobbying i EU se: http://www.euractiv.com/en/pa/ 
eu-us-approaches-lobbying/article-135509, 2007-06-04). Till skillnad från lobbying innebär korporativa 
arrangemang att aktörerna formellt är deltagare i beslutsprocessen och förhandlingsparter inom det 
offentliga styrelsesystemet, och är således inte bara utvändiga påtryckningsgrupper inför politiska 
myndigheter (Østerud 1997: 80). För en diskussion om det korporativa begreppets innebörd och för-
ändring över tid se exempelvis Schmitter (1977) och Molina & Rhodes (2002). Indirekt kommer dessa 
båda företeelser att beröras i den här studien, eftersom de i vissa fall kan tänkas karaktärisera aktörernas 
agerande och roll i integrationsprocessen, det vill säga beteckna formen för aktörernas agerande. Men då 
jag har för avsikt att studera och problematisera såväl statliga som icke-statliga aktörers roll i processen 
(både resursstarka och resurssvaga aktörer) med fokus på aktörernas preferenser och hur dessa realise-
ras, bedöms en integrationsteoretisk ingång som en bredare och därmed mer lämpligt angreppssätt för 
studiens syfte. 
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1.3.1 Vilken skogspolitik? 
I dag finns det som vi sett inget formellt samarbete kring de skogliga frågorna inom 
EU, utan endast initiativ och aktiviteter inom andra närliggande politikområden 
som direkt och indirekt påverkar skog och skogsbruk.5 Beroende på om och hur 
integrationsprocessen fortskrider, vilka möjliga skogspolitiska samarbetsformer kan 
det tänkas resultera i? Inom EU finns det i dag en mängd olika samarbetsformer, 
varav några är fördragsfästa och andra inte. Om vi fokuserar på de fördragsfästa 
formerna, vilket innebär att EU formellt har beslutsbefogenheter eller kompetens 
på politikområdet, kan man något förenklat dela upp EU:s involvering i tre nivåer: 
exklusiv EU-kompetens (enbart EU har rätt att fatta beslut); delad kompetens (EU 
och medlemsstaten delar rätten att fatta beslut); och exklusiv medlemsstatskompe-
tens (EU har ingen rätt att fatta beslut). Politikområden där EU har exklusiv kom-
petens kallas ”common policy”, det vill säga gemensam politik. Det är den sam-
arbetsform som har de största överstatliga inslagen. Medlemsstaterna har små 
frihetsgrader, medan EU:s inflytande är mycket starkt. Ett exempel på gemensam 
politik är den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Det vanligaste är emellertid 
att EU och medlemsstaterna har delad kompetens, denna form av samarbete 
benämns ”shared competence”. Ofta innebär det att EU lägger fast vissa grund-
läggande principer för politiken, men att medlemsstaterna får lagstifta på området 
så länge lagstiftningen inte strider mot de grundläggande principerna. Ett flertal 
politikområden hanteras i dagsläget på det sättet, exempelvis gäller det regional-
politiken, miljöpolitiken och industripolitiken. En annan samarbetsform inom 
ramen för den delade kompetensen är ”areas for supporting, coordinating or comp-
limentary action”. Här har medlemsstaterna fortfarande stora möjligheter att 
påverka politiken, och anpassa den till sina nationella förutsättningar. De överstat-
liga inslagen är starkt begränsade. Politikområden som hanteras på det sättet är 
exempelvis hälso- och sjukvårdspolitiken, kulturpolitiken och utbildningspolitiken. 
Politikområden där medlemsstaterna har exklusiv kompetens har minskat i takt 
med att beslutsmakt delegerats till EU inom allt fler politikområden. Det finns dock 
ett antal politikområden där EU (ännu) inte har någon formell beslutskompetens, 
försvarspolitiken och delar av skattepolitiken är sådana exempel, liksom skogspoliti-
ken. Avsaknaden av EU-kompetens på dessa områden innebär inte per automatik 
att samarbetet inom EU inte påverkar dem indirekt, eller att medlemsstaterna inte 
möts för att diskutera vad man kan lära av varandra. Samarbetet inom EU före-
kommer även inom ”känsliga” områden, exempelvis inom delar av utrikes- och 
säkerhetspolitiken och det polisiära och straffrättsliga området. Varje enskild med-
lemsstat har då rätt till veto, vilket gör att den här formen av samarbete är mellan-
statligt till sin karaktär. EU utgör endast en arena för medlemsstaternas överlägg-
ningar (Tallberg 2007: 63-80). 

Figur 1.1 syftar till att illustrera tänkbara former av skogspolitiskt samarbete 
inom ramen för EU. Den vertikala axeln visar på en glidande skala på vilken 
 

                                                        
5 Skogsbruksstrategin och skogshandlingsplanen är således initiativ som EU beslutat om med fördrags-
stöd i andra politikområden. 

••
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huvudsaklig nivå (nationell eller EU) utformningen av politiken ligger, medan den 
horisontella axeln anger på en glidande skala om EU eller medlemsstaterna har 
exklusiv eller delad kompetens (det vill säga hur maktfördelningen ser ut).  

 
 

 

Figur 1.1 Möjliga samarbetsformer för en skogspolitik inom EU 

Det första fältet (1) illustrerar ett utfall som innebär en gemensam europeisk skogs-
politik. Skog och skogsbruk finns med i fördragstexten och politiken är överstatlig. 
EU har exklusiv kompetens på området samtidigt som medlemsstaterna har ett 
starkt begränsat inflytande på det skogliga området. Inom ramen för det andra 
fältet (2) har skog och skogsbruk också fördragsfäst och formaliserats, men som ett 
politikområde där EU och medlemsstaterna har delad kompetens. Inom ramen för 
den delade kompetensen finns en mängd variationer på hur samarbetet skulle 
kunna tänkas se ut. Ett alternativ är att EU utformar en slags ramlagstiftning, eller 
grundprinciper, men att det står medlemsstaterna fritt att lagstifta så länge det inte 
strider mot de övergripande bestämmelserna. Ett annat alternativ är att EU endast 
har en samordnande roll, och att medlemsstaterna har stora frihetsgrader att utfor-
ma och anpassa politiken efter olika nationella förutsättningar (skog och skogsbruk 
är då ett område för ”supporting, coordinating or complimentary action”). Det 
tredje fältet (3) illustrerar ett mellanstatligt samarbete inom ramen för EU. Varje 
medlemsstat har veto i de skogspolitiska frågorna och de måste vara överens innan 
beslut fattas. Skog och skogsbruk finns inte med i fördraget, och eftersom skogs-
politiken hålls utanför fördragstexterna kan Kommissionen inte heller formellt ta 
några egna initiativ (se även kapitel 2, avsnitt 2.2 för en diskussion om informell 
respektive formell integration). Samarbetet är alltså frivilligt och kan vara mer eller 

EU 

Nationellt 

Exklusiv 
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mindre formaliserat till sin karaktär. De politikområden vars samarbete är mer 
formaliserat hanteras ofta inom ramen för det som kommit att kallas ”den öppna 
samordningsmetoden”. EU har då inte befogenhet att reglera skogsområdet med 
lagar och förordningar, utan medlemsstaterna utbyter endast erfarenheter och 
lösningar inom ramen för Rådet (för en diskussion om öppna samordningsmeto-
den se avsnitt 6.5.4). Det fjärde fältet (4) illustrerar en skogspolitik som ligger utan-
för EU-samarbetet. Varje medlemsstat sköter sin egen skogspolitik utan inbland-
ning från övriga medlemsstater eller EU, de har exklusiv kompetens på området. I 
dagsläget är det också så skogspolitiken enligt fördragen formellt skall hanteras. I 
praktiken hanteras dock skogsfrågorna redan på olika sätt inom EU, men det sker 
då informellt och inom ramen för samarbeten inom närliggande politikområden. 
Det är samarbeten som återfinns inom fält 1 och 2 (exempelvis jordbruk, miljö, 
energi och landsbygdsutveckling). Flera aktörer har mot bakgrund av det föreslagit 
att skog och skogsbruk skall fördragsfästas (formaliseras) som ett eget politikområ-
de inom EU. Framtagandet av skogshandlingsplanen kan exempelvis ses som ett 
steg mot att lyfta och hantera skog som ett eget politikområde. Samarbetet kring 
skogshandlingsplanen sker i dag i realiteten inom ramen för fält 3 (om än infor-
mellt). Vi får anledning att återknyta till figuren i samband med att aktörernas 
inställning till de olika samarbetsformerna problematiseras och analyseras i avhand-
lingens avslutande kapitel. 

1.4 Disposition  
Den här avhandlingen studerar aktörer på EU-nivå och andra medlemsstater, men 
har särskilt fokus på aktörer i Sverige. Vidare inbegriper den såväl statliga som icke-
statliga aktörer. Som tidigare påpekats är interaktionen mellan dessa aktörer och 
nivåer relevant för mitt forskningsproblem. Dispositionen i framställningen utgår 
från nivåer och aktörer, av både praktiska och analytiska skäl. Min ambition är att 
visa på hur nivåer och aktörer interagerar både vertikalt och horisontellt i integra-
tionsprocessen av skog och skogsbruk. I kapitel 2 utvecklas dessa tankegångar i 
samband med att studiens integrationsteoretiska ramverk presenteras, och i kapitel 
3 preciseras de metodologiska utgångspunkterna. 

Kapitel 4 behandlar EU: s ”skogspolitik”, vilket i sig är en paradox då det enligt 
fördragen inte finns ett formellt stöd för en sådan. Här redogörs för och analyseras 
de initiativ som tagits inom det skogspolitiska området, den institutionella struktur 
som successivt byggts upp, samt hur EU:s institutioner (i termer av aktörer) agerar i 
sin strävan att etablera en gemensam europeisk skogspolitik. Kapitlet bygger främst 
på analyser av olika officiella dokument, samt i den mån det finns – tidigare forsk-
ning inom området.  

I kapitel 5 studeras och analyseras ett antal Europaorganisationer med skogs-
politiska frågor på sin agenda (transnationella aktörer). Vilken inställning har de till 
en gemensam europeisk skogspolitik? Vilken roll spelar de i integrationsprocessen? 
Svenska aktörers roll och deltagande i de transnationella sammanslutningarna kart-
läggs även. Här är intervjuer det primära källmaterialet.  

••
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I kapitel 6 undersöks medlemsstaternas (regeringarnas) inställningar till en gemen-
sam europeisk skogspolitik. Här redogörs också för medlemsstaternas fysiska 
skogsresurser, samt för medborgarnas syn på EU-medlemskapet och EU generellt 
(euroskepticism), i ett försök att kontextualisera och ge en bakgrund till varför 
medlemsstaterna positionerar sig som de gör i frågan om en gemensam europeisk 
skogspolitik skall etableras eller ej. De centrala frågorna för kapitlet är: Hur skiljer 
sig medlemsstaternas preferenser sig åt, har de förändrats över tid, och om så är 
fallet, på vilket sätt? Detta för att visa på det sammanhang svenska skogsaktörer har 
att förhålla sig till. Kapitlet är komparativt till sin karaktär och bygger på ett antal 
frågor som skickats ut via e-post till ansvarig vid det departement (eller motsvaran-
de) som handhar skogsfrågor i respektive medlemsstat. Officiell statistik samt 
tidigare forskning utgör emellertid det huvudsakliga materialet i kapitlet.  

Kapitel 7 fokuserar på svensk skogspolitik och den nationella kontexten. Främst 
analyseras den tidigare socialdemokratiska regeringens agerande inom det skogs-
politiska området, i syfte att ge en förståelse för regeringens preferens vad gäller 
denna fråga inom ramen för EU-samarbetet. Hanteringen av skogsfrågor inom 
statsapparaten, samt olika politikers och tjänstemäns uppfattning av desamma är 
centralt för framställningen. Tidigare forskning, men framför allt ett antal intervjuer 
med representanter för partierna i riksdagen och tjänstemän inom skogsadminist-
rationen, ligger till grund för kapitlet.  

Kapitel 8 behandlar en rad svenska icke-statliga skogsaktörer, såsom bransch-
organisationer, skogsägarföreningar, miljörörelsen och andra intressenter med 
anknytning till skog och skogsbruk, och deras preferenser vad gäller en gemensam 
europeisk skogspolitik. Frågor som besvaras inom ramen för kapitlet är: Vilka 
preferenser har de olika skogliga intressenterna? Har preferenserna förändrats över 
tid, och i sådana fall varför? Intervjuer med nyckelpersoner inom de olika intresse-
grupperna ligger primärt till grund för det här kapitlet.  

Slutligen, i kapitel 9 presenteras de empiriska resultaten, samtidigt som de teore-
tiska slutsatserna utvecklas och summeras. Här analyseras och problematiseras 
bland annat interaktionen mellan de olika skogsaktörerna och nivåerna, med speci-
fikt fokus på de organiserade intressenas roll i integrationsprocessen, mer bestämt 
på deras preferenser.  
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– KAPITEL 2 – 

Det integrationsteoretiska ramverket: 
aktörer i den europeiska 
integrationsprocessen 

”European integration remains controversial. 
Policymakers still argue over what European unity means, 

and the scholars still argue over how to explain it.” 
(Nelsen & Stubb 2003: xi) 

2.1 Inledning 
I det här kapitlet utvecklas avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Det utgör i sin 
tur underlaget för utformningen av studien av skogspolitik i EU och medlems-
staterna. Avhandlingen har sin hemvist i den klassiska integrationslitteraturen, när-
mare bestämt i den neofunktionalistiska teoribildningen. De teoretiska utgångs-
punkterna som jag presenterar och vidareutvecklar bygger på några av den tidiga 
neofunktionalismens centrala företeelser. Jag för ned teorin till mikronivå i syfte att 
studera vilken roll olika aktörer har i integrationsprocessen av skog och skogsbruk. 
Det kräver i sin tur en närmare precisering av hur aktörer värnar sina intressen, 
med andra ord vilka preferenser de har, samt hur de realiserar dessa i sina försök att 
påverka integrationsprocessen. Den neofunktionalistiska teoribildningens aktörs-
nära förhållningssätt kompletteras genom att begreppen preferenser och strategier 
förs in i teorin. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för vad jag avser med integrationsteori, samt 
en översikt av de integrationsteoretiska strömningar som återfinns inom litteraturen 
på området. Därefter introduceras den neofunktionalistiska teoribildningen, samt 
intergovernmentalismens och andra skolbildningars kritik av densamma. Därpå 
följer ett avsnitt som visar hur neofunktionalismen reviderats genom åren och 
resulterat i ett antal nytolkningar samt några ”nya” integrationsteoretiska perspek-
tiv. När detta är gjort kommer vi till kapitlets kärna, avsnittet i vilket det teoretiska 
ramverket preciseras i termer av hur neofunktionalismen används i denna studie. 

••
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2.2 Vad är integrationsteori?  
För att vi på ett meningsfullt sätt skall kunna tala om integrationsteori krävs att 
begreppen integration och teori definieras. Det är svårare än man kan tro, då båda 
begreppen är omtvistade i den vetenskapliga litteraturen.  

Låt oss börja med integration. En av de mest välbekanta definitionerna av 
begreppet står Ernst B. Haas för, grundaren av den neofunktionalistiska skolan. 
Haas definierar integration som en process där: “… political actors in several 
distinct national settings are persuaded to shift their loyalties, expectations and 
political activities toward a new centre, whose institutions possess or demand 
jurisdiction over the pre-existing national states” (Haas 1958: 16). Detta är en bred 
definition som inkluderar både en social process (förskjutning av lojaliteter) och en 
politisk process (förhandling och beslutsfattande om hur de överstatliga institu-
tionerna skall utformas). Ett flertal teoretiker inkluderar dock inte båda dessa 
aspekter i sina definitioner av integration, utan väljer en smalare definition som 
oftast fokuserar endast på den politiska processen. 

En annan viktig åtskillnad mellan definitionerna av integration är om den skall 
uppfattas som en process eller ett tillstånd. Till skillnad från Haas ser exempelvis 
Karl W. Deutsch integration som ett tillstånd eller ett resultat (Deutsch, Burell et al. 
1957). Uppfattningen att den är ett tillstånd har emellertid kritiserats utifrån det 
faktum att det premierar ögonblicksbilder framför skeenden över tid och för att det 
är problematiskt att göra en klar distinktion mellan situationen före integrationens 
början och en viss situation som råder under en process (se exempelvis Nye 1987). 

Joseph S. Nye väljer, i motsats till Haas och Deutsch, att inte på förhand 
bestämma om integration är en process eller ett tillstånd.6 Nye anser att detta är en 
öppen empirisk fråga. I stället skiftar Nye fokus och hävdar att integrationsbegrep-
pet måste differentieras. Han skiljer mellan ekonomisk, social och politisk integra-
tion, vilka han dessutom delar upp i fyra subtyper. Genom att fokusera på olika 
typer av integration menar Nye att vi kan: ”… indicate how various usages of 
integration relate to each other without having to decide a priori which comes first 
or is more easily achieved” (Nye 1987: 27). Genom Nyes angreppssätt lyfts kom-
plexiteten fram och integration studeras som ett mångdimensionellt fenomen. De 
tidiga integrationsteorierna fokuserar främst politisk integration, men efter Nye 
börjar även ekonomisk och social integration att studeras. 

En mer nutida integrationsteoretiker, William Wallace, väljer att definiera inte-
gration som: ”… the creation and maintenance of intense and diversified patterns 
of interaction among previously autonomous units” (Wallace 1990: 9). Wallace 
definition av integration är klart processinriktad, men mycket allmänt hållen. 
Wallace specificerar inte närmare mönstren av interaktioner. Han nöjer sig med, 
liksom Nye, att konstatera att dessa kan vara av politisk, ekonomisk och/eller social 
 

                                                        
6 Ytterligare ett sätt att närma sig integration är att dela upp eller utgå från dess form och funktion. En 
sådan uppdelning åtskiljer positiv och negativ integration. Negativ integration innebär exempelvis bort-
tagande av handelshinder, medan den positiva integrationen är mer processinriktad, här är uppbyggan-
de av gemensamma institutioner och skapandet av gemensam politik mellan länder centralt. 
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karaktär. Däremot gör Wallace en viktig åtskillnad mellan formell och informell 
integration, en betydelsefull distinktion som tidigare integrationsteoretiker inte 
uppmärksammat på samma sätt.7 Formell integration betyder att en policy8 är före-
mål för formellt samarbete inom ramen för EU och att detta formaliserats i ett 
fördrag. Informell integration antas vara den process i vilken en policy delvis, eller 
inte alls, är föremål för EU:s institutionella regelverk (Wallace 1990: 8-12). Det är 
den informella integrationen som står i fokus i den här avhandlingen. För detta 
ändamål bedöms en bred, mångdimensionell och processinriktad definition av inte-
gration som en lämplig utgångspunkt. Jag väljer alltså att ställa integrationsproces-
sen med dess mekanismer och aktörer (samt interaktionen mellan dessa) i fokus 
snarare än dess slutmål. 

Vad menas då med teori? Även detta begrepp är omdiskuterat, men också här 
väljer jag att utgå från en bred snarare än en smal definition av begreppet. En smal 
definition av teori ger vid handen att en teori är en serie utsagor om kausala sam-
band som skall kunna testas eller falsifieras utifrån en rad uppsatta hypoteser (King, 
Keohane et al. 1994: 19). En bred definition tar hänsyn till att det finns olika sorters 
teorier, som har skilda syften och användningsområden. Medan teori uppfattas, 
som vi sett ovan, av vissa forskare som ett medvetet skapande av en uppsättning 
lagliknande antaganden eller postulat som förklarar och förutsäger resultatet av 
olika sociala fenomen, uppfattar andra teori som ett sätt att tänka kring sociala 
fenomen i syfte att nå insikt och förståelse. Olika integrationsteoretiska angrepps-
sätt har således olika teoretiska ambitioner, och det är viktigt att en sådan teoretisk 
medvetenhet finns. Det är viktigt för: ”… different theoretical perspectives pro-
duce and reproduce different types of knowledge” (Rosamond 2000: 7). I den här 
avhandlingen utgör teorier skilda synsätt i den vetenskapliga litteraturen på det 
samhällsområde som skall studeras, snarare än något som i mer strikt (positivistisk) 
mening anger lagbundenheter som skall testas. Som Gerry Stroker så lämpligt 
uttrycker det: “theory helps us see the wood for the trees” (Stroker 1995: 16). 

Då europeisk integration är ett synnerligen komplext fenomen ser jag de stora 
välkända teoretiska angreppssätten inom fältet som kompletterande snarare än kon-
kurrerande (ett eklektiskt angreppssätt i studiet av EU är något som exempelvis 
förespråkas av Peterson 1995; O'Neill 1996; Richardson 1996). Frågan är således 
vilka aspekter av integrationsteori som är intressanta att utgå ifrån i studien av 
 

                                                        
7 Janne Haaland-Matlary (1993) har studerat framväxten av EU:s energipolitik utifrån ett informellt 
integrationsperspektiv, genom att lyfta fram Kommissionens roll i den politiska processen. Det som är 
tydligt i ett informellt integrationsteoretiskt perspektiv är att icke-statliga aktörers medverkan i den 
europeiska politikutformningen tillmäts betydelse, men utan att de ges en självständig roll i integra-
tionsprocessen. I stället menar Matlary att de organiserade intressena fungerar som en stödtrupp till 
Kommissionen, men hur ser det ut i de fall de organiserade intressena har ett delvis annat intresse än 
Kommissionen och motarbetar integrationsprocessen? Det är en fråga som är central i föreliggande 
avhandling. Även Ulrika Mörth (1996) tar i sin avhandling Vardagsintegration – La vie quotidienne – i 
Europa. Sverige i EUREKA och EUREKA i Sverige, utgångspunkt i den informella integrationen i sin 
analys av samarbetsprocesser. Mörths avhandling fokuserar främst på kopplingen mellan den inom-
nationella policyprocessen och den europeiska integrationsprocessen. 
8 Här används offentlig handlingslinje, program, och politik som synonymer till policy (se exempelvis 
Premfors 1989). 

•
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aktörers inställning till försöken att etablera en gemensam europeisk skogspolitik. 
Det är något som nästa avsnitt skall hjälpa oss bringa klarhet i. 

2.3 Det integrationsteoretiska fältet  
Europeisk integrationsteori är ett fält av systematisk reflektion rörande det intensi-
fierade politiska samarbetet i Europa och utvecklingen av gemensamma institu-
tioner såväl som av gemensam politik. Litteraturen på området inkluderar även 
teorier kring förändrade roller och identiteter, samt sociala aktörers intressen i den-
na process. Alla integrationsteorier berör emellertid inte samtliga av dessa aspekter. 
Ett sätt bland flera när det gäller att fånga och beskriva integrationsteoriernas 
framväxt och användning är att utgå ifrån de faser9 som presenteras av Wiener och 
Diez (2004: 6-10, för andra indelningar och framställningar se exempelvis Rosa-
mond 2000; Westberg 2006). Den första fasen Wiener och Diez identifierar sträc-
ker sig från 1960-talet och framåt, under denna tidsperiod började forskningen att 
fokusera europeisk integration per se. De centrala frågorna är: Varför sker europeisk 
integration? Hur kan resultaten av integrationen förklaras? Det är något som de klassiska 
integrationsteorierna som federalism, transaktionalism, funktionalism, neofunktio-
nalism och intergovernmentalism försöker besvara. Den andra fasen sträcker sig 
från 1980-talet och framåt. Under denna fas kommer forskningen i allt större 
utsträckning att analysera EU. De framträdande frågeställningarna är nu i stället: 
Vilket politiskt system är egentligen EU? Hur kan de politiska processerna inom EU be-
skrivas? Exempel på teorier som tar sikte på dessa frågor är multi-level governance, 
policynätverksteorier och det fält som kommit att benämnas som nyinstitutiona-
lism. Den tredje fasen sträcker sig från 1990-talet och framåt, under denna fas är 
det konstruktionen av EU som ligger i blickfånget. De frågor som den forskningen 
försöker ge svar på är: Hur och med vilka sociala och politiska konsekvenser framskrider 
integration? Hur konstrueras begreppen integration och styrelsemönster (på engelska ”gover-
nance”), och hur skall de förstås? Här är socialkonstruktivism, diskursiva angreppssätt 
och genderperspektiv framträdande ansatser.  

Den för den här avhandlingen centrala paradoxen är varför det sker integration 
inom det skogspolitiska området trots att det finns aktörer som uttryckligen säger 
sig vara emot en sådan utveckling (se kapitel 1). Vi börjar därför med att se närmare 
på neofunktionalismen, eller snarare dess föregångare, vilka alla förhåller sig till 
denna övergripande frågeställning då de hör hemma i den första fasens integra-
tionsteorier som har sådant fokus. En senare fråga blir då om ”nyare” perspektiv, 
hemmahörande i andra eller tredje fasens teorier, kan användas för att vidare-
utveckla ”klassisk” neofunktionalism. Jag återkommer till det efter att jag mer i 
detalj diskuterat neofunktionalismen. 

 

                                                        
9 Begreppet faser kan i sammanhanget vara något missledande då det kan ge intryck av att faserna 
skulle ha avlöst varandra och försvunnit, det är snarare så att det rör sig om forskningsinriktningar som 
uppstått och nått sin kulmen vid olika tidpunkter, men som alla i varierande grad fortfarande är rele-
vanta. 



  

 16

2.3.1 Neofunktionalismens föregångare 
Federalism och funktionalism är två tidiga integrationsteoretiska perspektiv som 
kan ses som föregångare till neofunktionalismen. Båda dessa perspektiv försöker, 
om än på olika sätt, att stipulera de villkor som krävs för att internationella kon-
flikter skall kunna undvikas. De har mot bakgrund av detta använts som redskap i 
analysen av efterkrigstidens Europa. Den grundläggande fråga som de delar är hur 
krig skall kunna undvikas. Kännetecknande är därmed också att teorierna är 
utpräglat normativa. Det är ofta förvånansvärt svårt att dra en linje mellan teori och 
praktik i dessa studier.  

Enligt ett federalistiskt synsätt är maktfördelning grunden för att kunna vidmakt-
hålla fred och motverka konflikter.10 En perfekt balans kan skapas mellan två makt-
nivåer, den centrala som får effektivitetsvinster och vidmakthåller fred och harmoni 
och den lokala (vilket inom EU innebär den nationella nivån) som bibehåller demo-
kratin (Spinelli 1972; Pistone 2003). Federalismens förespråkare (där de kanske 
mest kända är Jean Monnet, Altiero Spinelli och Ernesto Rossi) sätter således stor 
tilltro till ”överstatlig ingenjörskonst” eftersom de inte tror att människors egna 
intressen skall gagna fred och god utveckling. Fördelar med detta system av makt-
fördelning är dels att federalism inte ger utrymme för enstaka grupper att ta över 
och dominera, dels att en federation står stark gentemot yttre fiender (Harrison 
1974: 44). De federalistiska idéerna har dock fått ta emot kritik i flera avseenden. 
För det första pekas på risken som finns då man utvecklar överstatliga institutioner 
med starka mandat, att federationen i sig självt till slut liknar de stater den försöker 
överbrygga. Modellerna för de överstatliga institutionerna är nämligen hämtade från 
nationalstaterna, och är därför inte i sig någon garanti mot de inbyggda konflikter 
som fanns redan innan. Federationen eller dess institutioner tar inte heller själv itu 
med något konfliktlösande. Federationen kan vidare inte garantera jämlikhet i 
grundläggande frågor för alla sina medborgare då vissa frågor inte ligger på en 
överstatlig nivå. För det andra har kritik riktats mot det faktum att federalismen kan 
skapa rivalitet mellan sina egna maktnivåer, och att makten i många fall kommer 
alltför långt från de medborgare den styr över. Ytterligare en invändning är att 
federalister, eller de som förklarar skeenden med hjälp av federalism, ofta haft ett 
starkt egenintresse att nå slutmålet – en federation. Slutligen har massiv kritik 
riktats mot just det faktum att det inte finns någon riktigt klar definition på vad en 
federation egentligen är (Rosamond 2000: 26-30; se även Burgess 2004). 

Det funktionalistiska synsättet grundar sig, till skillnad från federalismen, i en 
positiv tilltro till att människor har kapacitet att utvecklas och leva i fred med 
varandra.11 En av de mest kända förespråkare för det här perspektivet, David 
 

                                                        
10 Federalism är inte ett samlat fällt, utan kan delas upp i olika inriktningar med skiftande fokus. Här 
tecknas en generell bild av vad dessa inriktningar har gemensamt. För en översikt av olika varianter av 
federalism se exempelvis Burgess (2004). 
11 Inte heller när det gäller funktionalism rör det sig om en inriktning, utan också inom detta perspektiv 
finns det ett antal konkurrerande varianter. Den här framställningen bygger främst på David Mitranys 
version av funktionalism, då Mitrany är en av nyckelfigurerna inom den funktionalistiska teoribildning-
en. 
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Mitrany, utgår därför inte i sin teori ifrån att människorna måste styras av perfekt 
maktbalanserande institutioner för att bibehålla fred. Institutionerna skall i stället 
tillgodose och hantera människornas centrala behov. Enligt teorin är nationalstater-
na inte längre de bäst skickade att tillgodose alla dessa behov utan de sköts bäst 
genom samarbete utanför de egna nationsgränserna. Det gör att lojaliteten mot det 
egna landet förflyttas mot den centrala nivån, vilket gör att risken för internationella 
konflikter minskar. De institutioner som byggs på överstatlig nivå skall växa fram 
naturligt och utformas i enlighet med de behov som föreligger. Nationalstaterna har 
enligt det här synsättet ”slututvecklats”, och det finns redan ett materiellt beroende 
länder emellan. Intressegrupper och upplevda behov är det som för utvecklingen 
framåt (se exempelvis Mitrany 1948, 1966). Mot det funktionalistiska angreppssättet 
har fyra större invändningar rests. Den första invändningen tar sikte på det 
funktionalistiska antagandet om att behov skall vara möjliga att definiera på ett 
objektivt och tekniskt sätt. Kritiker menar att detta inte är möjligt i ett samhälle 
präglat av marknadsekonomi med konkurrerande intressen. Den andra invänd-
ningen är att funktionalismen sätter allt för hög tilltro till människors rationella 
handlande och beslutstagande. Ingen hänsyn har tagits till politiska intressen, 
exempelvis om hur institutioner skall utformas för att bäst tillgodose olika behov. 
Den tredje invändningen handlar om att funktionalism har svårt att förutspå fram-
tida skeenden. Utvecklingen har inte visat sig stämma med teorin. Det kan emeller-
tid försvaras med att teorin också hade en propagandistisk faktor, som talar mer 
om en önskvärd politisk riktning än om en färdig teori. Det leder in på den fjärde 
och sista invändningen mot funktionalismen, nämligen att den inte skulle vara 
tillräckligt vetenskapligt stringent (Thompson 1980). Det kan, enligt Ben Rosa-
mond, till viss del bero på att dess huvudsakliga grundare (David Mitrany) inte bara 
hade den akademiska världen som målgrupp utan även arbetade som journalist, 
konsult och omvärldsanalytiker (Rosamond 2000: 39-41). 

2.3.2 Neofunktionalism 
Ur de två första teorierna har neofunktionalismen utvecklats, eller federal funktio-
nalism som inriktningen ibland kallas eftersom den förenar federala mål med funk-
tionalistiska medel. Federalism och funktionalism är exempel på två renodlade 
typer av integrationsteori. Dessa teoribildningar kan sägas utgöra ytterligheter och 
som sådana tjänar de i första hand som ideologiska och analytiska referensramar. 
Neofunktionalismen bygger på interaktionen mellan dessa två teoribildningar. Den 
liknar funktionalismen på så sätt att det är aktörers intressen som styr utvecklingen, 
men den nämner även institutioner som viktiga påskyndare av integrationsproces-
sen. Det intressanta med teorin är att man till drivkrafterna lägger en egen inne-
boende logik (spillover), som gör utvecklingen nästintill självgående. Även om det 
inom neofunktionalismen finns lite olika förklaringsansatser om anledningarna till 
denna inre logik, vilket jag återkommer till senare, är det ett av teorins centrala 
karaktärsdrag. Det grundläggande resonemanget kring denna logik, som neofunk-
tionalismen använder för att förklara utvecklingen, kan beskrivas på följande sätt: 
Länder kommer överens om att börja samarbeta inom ett okontroversiellt men 
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viktigt ekonomiskt område (exempelvis kol- och stålproduktion). Därefter skapas 
en överstatlig myndighet på området som stödjer vidare integration men inte alltför 
starkt stör nationella intressen. När ett ekonomiskt område väl börjat integreras ser 
man ekonomiska fördelar med att knyta andra närliggande områden till detsamma 
(funktionell spillover). Den överstatliga myndigheten driver på och gradvis närmar 
sig de nationella ekonomierna varandra. Med tiden börjar andra intressenter att se 
var makten befinner sig och vända sin lojalitet till den överstatliga arenan och bort 
från den nationella, eftersom den överstatliga nivån allt bättre och mer effektivt till-
godoser deras materiella intressen. Dessa ”lojalitetsförflyttningar” anses ha skett när 
en befolkning eller grupp inom denna, av vana och tillit, vänder sig till en högre 
myndighet (överstatlig i detta fall) i stället för till den nationella nivån för att 
tillgodose sina förväntningar. Med ett fördjupat och alltmer komplext ekonomiskt 
samarbete kommer krav på överstatliga institutioner och reglering (politisk spill-
over), vilket skapar starkare och mer dominerande överstatlighet som följd. Det 
leder i sin tur till ökade krav på konstitutionell integration. Växelverkan mellan ökat 
ekonomiskt samarbete och ökad överstatlig överbyggnad fortsätter i riktningen mot 
ett alltmer integrerat samhälle. Vanligen kommer regleringar och överstatlighet 
steget efter interaktivitet mellan medlemsstaterna. På det här viset utökas – ”spiller” 
– integrationen över i allt fler politikområden. Men vissa politikområden har större 
spilloverpotential än andra. Dessa utmärks av att de är ekonomiskt viktiga, berör 
folks dagliga liv, samt att det finns ett upplevt behov av någon slags överstatlig 
samordning (Haas 1964a; 2004). 12  

Vanliga invändningar mot neofunktionalismen är att den bildades i stort sett 
samtidigt som den process som den försöker förklara och är en del av. Den är svår 
att separera från praktiken. Ett annat problem som framhålls är att om man väljer 
att se EU som en helt separat och unik skapelse, ojämförbar med andra, ger studier 
om integration inom denna tradition visserligen en ram och logik åt skeendet, men 
knappast information användbar för andra jämförelser eller framtida analyser (för 
en diskussion om den så kallade sui generis problematiken, se exempelvis Hix 1998). 
En annan kritik som rests är att det neofunktionalistiska synsättet ligger nära det 
mål som många ville (och vill) ha med integrationen. Den neofunktionalistiska 
teoribildningen är alltså föreskrivande, såtillvida att den ger uttryck för en politisk 
vilja i en viss riktning. Mycket av den kritik som teorin utsatts för uppstod när den 
historiska utvecklingen inte visade sig stämma med de mönster, eller scenarier, man 

 

                                                        
12 Det bör nämnas att det även finns en teoretisk ansats som benämns transaktionalism. Den ansatsen 
var ungefär samtida med den ursprungliga neofunktionalismen och de båda teoribildningarna kom att 
korsbefrukta varandra genom att de båda intresserade sig för gränsöverskridande transaktioner av olika 
slag. Transaktionalism, liksom federalism och funktionalism, har som övergripande målsättning att 
undvika krig och konflikter, men utgår från kommunikation mellan de inblandade aktörerna som det 
viktigaste verktyget. Det är alltså inte intelligent utformade institutioner som håller maktbalansen eller 
överstatliga funktionsinriktade myndigheter som tillgodoser intressegruppers behov som fokuseras på. 
Transaktionalism tar sin utgångspunkt i så kallade säkerhetssamhällen (security communities) som är så 
integrerade att krig är uteslutet. Integrerade definieras enligt Deutsch som uppnående, inom ett område, 
av en känsla av gemenskap och av gemensamma institutioner och levnadssätt, tillräckligt starka för att 
borga för en långsiktig förväntan om fredlig utveckling (Deutsch, Burell, Kann et al. 1957). 
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tänkt sig. Det ledde till vissa nyanseringar, exempelvis av de självgående aspekterna 
av spillover och lojalitetsfrågan. Kritiken rörde den inre logiken som automatiskt 
driver processen framåt. Kritikerna menar att det inte är självklart att det alltid är de 
lyckade resultaten i ett område som gör att integrationen fortsätter till nästa områ-
de, utan snarare att om målet inte träffats direkt så vidgar man sitt målområde, 
alternativt intensifierar sitt arbete. Det kan i sin tur bero på att olika aktörer har 
olika mål som uppfyllts olika bra, vilket leder till att vissa aktörer vill gå vidare enligt 
ovan (det vill säga de intensifierar eller utvidgar arbetet). Integrationen drivs också 
på detta sätt vidare (Rosamond 2000: 74-85). 

Den neofunktionalistiska teoribildningen har reviderats betydligt över åren, 
främst mot bakgrund av den faktiska utvecklingen av EU. Inledningsvis tycktes 
utvecklingen bekräfta neofunktionalismens antaganden, då Kol- och stålgemenska-
pen ”spillde över” till Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och den 
Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Det europeiska samarbetet stagnerar 
dock under 1960-talet i samband med att Frankrikes president Carles de Gaulle 
motsatte sig ytterligare inslag av överstatlighet, och därmed kom integrationspro-
cessen att mattas av, vilket i sin tur utlöste en våg av kritik mot neofunktionalismen. 
Haas, neofunktionalismens fader, reagerade på den faktiska utvecklingen och den 
kritik som riktades mot teorin genom att revidera sina ursprungliga ståndpunkter. 
En mer nyanserad syn på automatiken av spridningseffekterna anlades, vilket 
tonade ned det deterministiska inslaget i teorin. Spridningsmekanismernas inbyggda 
dynamik ändrades från att vara ett säkert utfall till ett möjligt utfall (Haas 1964b: 77, 
i not 52). Vidare menade Haas att den empiriska utvecklingen inte bevisade att 
teorin var fel, det var bara nödvändigt att specificera under vilka förhållanden teo-
rin gäller. Haas konkretiserade detta genom att fastslå att en smidig och välfunge-
rade integration beror på målen hos regeringschefer och icke-statliga eliter. Dessa 
mål måste vara inkrementellt-ekonomiska snarare än dramatiskt-politiska för att 
teorin skall gälla (Haas 1964b; Nugent 1999: 491-519).  

Den massiva kritiken och den empiriska utvecklingen ledde till att neofunktio-
nalismen gick ifrån att under en period ha varit den dominerande teoribildningen, 
till att så småningom ifrågasättas och slutligen förklaras obsolet av Haas själv (Haas 
1975, 1976). I och med att det europeiska samarbetet tar ny fart under 1980-talet i 
samband med lanserandet av Enhetsakten, har den neofunktionalistiska teori-
bildningen kommit att åtnjuta ett förnyat intresse bland integrationsteoretiker. Det 
föranledde Haas att så sent som 2003 konstatera att: ”Regional integration theory 
has a new lease on life; it is no longer obsolescent” (Haas 2004: liii).13  

För att förstå varför många nutida teoretiker valt att följa Haas fotspår, eller 
åtminstone låtit sig inspireras, bör vi kort titta närmare på integrationens drivkrafter 
och spillover, samt den kritik som riktats från bland annat förespråkare från den 
stora alternativa teoribildningen, intergovernmentalismen. Det var dock inte bara 
intergovernmentalister som riktade kritik mot neofunktionalismen, det gjorde också 
de så kallade interdependensteoretikerna. Dessa ifrågasatte neofunktionalismen 
 

                                                        
13 Ernst B. Haas avled i mars 2003. För en översikt av Haas vetenskapliga bidrag genom åren se 
Ruggie, Katzenstein et al. (2005). 
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trots att de båda teorierna delar en rad antaganden och sammanbinds av en plura-
listisk syn på internationella relationer. Båda teoribildningarna tonar exempelvis ned 
vikten av formella statsgränser samtidigt som de pekar på vikten av icke-statliga 
aktörer i världspolitiken.14 Interdependensteoretikerna var främst kritiska till neo-
funktionalismens regionala orientering. Det mot bakgrund av att interdependens är 
ett globalt fenomen, och inte endast ett regionalt. Konsekvensen är att det optimala 
området för samarbete kan inbegripa fler länder än EU:s medlemsstater. Länder 
och dess regeringar kan helt enkelt föredra andra former av samarbete framför det 
europeiska samarbetet, vilket interdependensteoretikerna ansåg att neofunktiona-
listerna förbisett i sin teori (Keohane & Nye 1975). Detta är ett viktigt resonemang, 
och påverkan från aktörer utanför EU kommer översiktligt att beröras i kapitel 4.15 
Först är det emellertid angeläget att reda ut det centrala begreppet ”spillover”. 

2.3.3 Integrationsprocessen och dess drivkraft  
– diskussionen inom neofunktionalismen 

I dagens forskning med neofunktionalistiska förtecken är de grundläggande tanke-
gångarna desamma som i de tidiga neofunktionalistiska studierna, om än något revi-
derade. Dessa tankegångar presenterades ursprungligen av Haas i dennes numera 
klassiska verk The Uniting of Europe, vilket publicerades första gången 1958 (den 
senaste upplagan är från 2004) och vidareutvecklades av Haas elev Leon Lindberg i 
The Political Dynamics of European Economic Integration (Lindberg 1963). Både Haas och 
Lindberg såg integration som en gradvis och balanserad utveckling (det vill säga en 
process) mot högre integrationsstadier, där olika former av ekonomisk, social och 
politisk samverkan mellan länder och deras befolkningar väver samman dem i allt 
tätare relationer. Samverkan uppkom enligt Haas som ett resultat av förhandlingar 
mellan politiska myndigheter och intressegrupper på den nationella nivån samt 
mellan internationella och nationella organisationer på den internationella nivån. 
Studier av det europeiska samarbetet inom ramen för det tidiga EU (EG) visade 
enligt Lindberg med tydlighet att speciellt de politiska ledarna och statliga institu-
tionerna spelar en central roll vad gäller att starta och leda samarbetsprocesser. 
Vidare omfattar förhandlingsprocessen enligt Haas flera sektorer och sakområden, 
och kan även inbegripa konfliktladdade frågor. En högre integrationsnivå är således 
inte liktydigt med att de inblandade aktörerna upplever en intresseharmoni, snarare 
är det så att de olika intressemotsättningarna kan dämpas eller avledas genom att 
man i vissa frågor ser möjlighet till gemensamma vinster av ett samarbete. Integra-
tionsprocessen blir därmed en kontinuerlig konfliktlösningsprocess, som tar sikte 
på att finna gemensamma nämnare snarare än att upphäva motsättningar mellan de 

 

                                                        
14 Haas använder dessutom termen interdependence till att beskriva förhållandet mellan EU:s med-
lemsstater (Haas 1964b: 65).  
15 Globalisering och internationell ekonomisk interdependens (marknad och konkurrens) är viktiga 
externa krafter som på olika sätt påverkar skogsaktörer, både nationellt och inom EU, men som inom 
ramen för den här avhandlingen inte kommer att analyseras i någon större utsträckning då det ligger 
utanför studiens syfte.  
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inblandade parterna. Den dynamiken ligger inbyggt i neofunktionalismens antagan-
de om att varje beslut som fattas utifrån ett upplevt samarbetsbehov skapar nya 
problem och intressekonflikter, vilka i sin tur kräver en lösning. Varje ny integra-
tionsnivå leder därmed med viss automatik till nästa. 

Funktionell spillover 
Neofunktionalismens centrala tes är således att integration inom en sektor sprider 
sig till andra sektorer. Haas och Lindberg förklarar denna expansiva integration 
som en spridningseffekt (spillover). Lindberg definierar spillover som: ”a situation 
in which a given action, related to a specific goal, creates a situation in which the 
original goal can be assured only by taking further actions, which in turn create 
conditions and need for more action and so forth” (Lindberg 1963: 10). Spridnings-
effekterna är dels av funktionellt, dels av politiskt slag. Den funktionella drivkraften 
eller spridningen innebär att integrationen inom en ekonomisk sektor skapar ett 
omedelbart tryck att integrera andra sektorer, eftersom den moderna ekonomin är 
en funktionell helhet (Haas 1958: 297). Haas exemplifierade det med integrationen 
av kol- och stålindustrin. Enligt honom kommer integrationen att skapa ett behov 
av att integrera den energiförsörjning produktionen är beroende av, vilket i sin tur 
kräver mer integrerade planer för infrastruktur, bedömningen av den samlade efter-
frågan och så vidare. När näringsliv och marknader är integrerade, följer behovet av 
en samordnad penning- och kreditpolitik, och därefter en samling kring finans-
politiska instrument. På det sättet slår integrationen igenom i gradvis vidare cirklar 
(se även Østerud 1997: 390-391; Nugent 1999: 491-519).  

Processen har beskrivits av ett antal forskare i en rad studier. Ett exempel är 
Jeppe Tranholm-Mikkelsen som i sin artikel ”Neo-functionalism: Obstinate or 
Obsolete? A Reappraisal in the Light of the New Dynamism of the EC” lyfter fram 
EU:s strävan att underlätta den fria rörligheten genom att ta bort gränskontroller 
mellan de olika medlemsstaterna. Då kontrollen av personer inte längre sker vid 
gränserna, måste funktionella alternativ skapas. I viss utsträckning kan detta lösas 
med en ökad slumpmässig kontroll inom varje medlemsland, men ett sådant steg 
måste åtföljas av samordnade och gemensamma ansträngningar om resultat skall 
nås. Det förutsätter ökat polissamarbete, gemensam immigrationspolitik och lik-
artade lagar vad gäller vapen och droger, vilket enligt Tranholm-Mikkelsen visar på 
de funktionella länkar som utgör en del av integrationsprocessen och som skapar 
exakt den sorts tryck för fortsatt integration som Haas pekade på (Tranholm-
Mikkelsen 1991: 13). 

Politisk spillover 
Den andra formen av spridningseffekter, politisk spillover, följer i stor utsträckning 
på ekonomisk integration. Idén bakom den politiska spridningsmekanismen är att 
den ekonomiska integrationsprocessen leder till att det byggs upp ett politiskt tryck 
för ytterligare integration i medlemsländerna och i den samlade byråkratin. Intresse-
grupper knyts till de integrerade sektorerna, och fungerar som påtryckningsgrupper 



  

 22

för vidare samordning, eller smittar av sig på grupper som står utanför processen.16 
Sådana politiska mekanismer kan också utnyttjas av den administrativa apparaten 
som har sina uppgifter och prestige kopplad till en starkare integration (Lindberg 
1963: 49-93; Nugent 1999: 491-519). Haas och Lindberg lägger därför en speciell 
vikt vid uppkomsten av transnationella eliter, då de ser dessa som ett instrument 
för integrationsprocessens fortsatta utveckling (detta är något som studeras närma-
re i kapitel 5). 

I sina studier lyfter Lindberg främst fram statsledningar och den byråkratiska 
och politiska eliten, medan Haas fokuserar på icke-statliga eliter som exempelvis 
olika branschsammanslutningar, fackförbund och politiska partier. Dessa aktörer 
trycker enligt Haas på för en fortsatt integration eftersom det gynnar deras ekono-
miska och ideologiska intressen. Haas menar att i takt med att dessa aktörer lär sig 
integrationens fördelar inser de att deras intressen bättre tillgodoses av supernatio-
nella, snarare än av nationella, lösningar. Gemensamt inrättade institutioner antas 
vara mer effektiva som problemlösare än medlemsstaterna, ett förhållande som i sig 
fortlöpande genererar motiv för en utvidgad kompetensöverföring till dessa. Dess-
utom förkroppsligar de supernationella institutionerna det gemensamma intresset 
genom att de fungerar som en arena för förhandlingar och uppdateringar av det 
pågående samarbetet. Det leder enligt Haas till att aktörerna blir allt mer integra-
tionsvänliga och villiga att flytta sina intressen och lojaliteter till den gemensamma 
supernationella nivån. Sådana inlärningseffekter skall efterhand även tränga ned till 
bredare befolkningslager och rendera i någon form av värdegemenskap (Haas 
1964a: 49-50; Michelmann & Soldatos 1994: 26-33). Vidare menar Haas att partier, 
fackföreningar och arbetsgivarorganisationer så småningom övergår till alleurope-
iska sammanslutningar som väljer att bevaka sina intressen på överstatlig snarare än 
nationell nivå. 

Den politiska spillovern, såsom den presenterades av Haas och Lindberg på 
1960-talet, konkretiseras och verifieras av en rad mer nutida studier. Juliet Lodge 
visar exempelvis i en studie hur det byråkratiska inflytandet successivt ökat (Lodge 
1989: 40-41). Vad gäller de icke-statliga aktörerna visar andra studier att affärseliten 
i allmänhet ställt sig positiv till en fortsatt europeisk integration. European Round-
table of Industrialists, vilken är en informell sammanslutning av industriledare från 
Europas största företag, lobbade exempelvis hårt för ett antagande av Enhetsakten 
(Cowles 1995). Även från fackligt håll ställer man sig positiv till en fortsatt integra-
tion, men med en viss reservation på grund av rädsla för social dumping (Pelkmans 
& Robson 1987: 184). Vad gäller de politiska partierna har inställningen gentemot 
EU mildrats och fler partier har kommit att se fördelar med en fortsatt integration 
(Goldman 1995: 25; Johansson 2002). En utveckling mot regelrätta europeiska 
partier har vi emellertid inte fått se. De europeiska partierna fyller fortfarande en 
begränsad funktion (Johansson 1999: 157; Sandström 2003). Tillsammans visar 
dock dessa studier att det förekommit och förekommer en omfokusering av 
förväntningar, vilket tyder på att det finns ett visst tryck mot en politisk spillover.  
 

                                                        
16 Neofunktionalismen för alltså in traditionella statsvetenskapliga teser om påtryckningsgrupper och 
förvaltningsintressen i integrationsteorin. 
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Mot bakgrund av den inneboende dynamiken hos de funktionella och politiska 
spridningsmekanismerna ansåg Haas att en ökning av den europeiska integratio-
nens tempo och omfattning med säkerhet kunde förutspås, samt att denna utveck-
ling kunde resultera i en politisk sammanslutning redan inom ett årtionde (Haas 
1958: 311). Lindberg delade generellt Haas optimism, men lade försiktigt till att: 
”there are a number of ways in which the process of political integration might be 
interrupted” (Lindberg 1963: 293). Nästa avsnitt redogör för vad som hände 
neofunktionalismen åren efter dessa djärva förutsägelser. 

2.4 Intergovernmentalismens kritik 
av neofunktionalismen  

När Frankrikes president de Gaulle motsatte sig ytterligare inslag av överstatlighet 
inom EU utlöste det en våg av kritik mot neofunktionalismen (Østerud 1997: 382-
384). Den kom företrädesvis från teoretiker ur den intergovernmentalistiska skolan 
men även från interdependensteoretikerna. En av de mest framträdande kritikerna 
var intergovernmentalisten Stanley Hoffmann som i en artikel avfärdar neofunktio-
nalismens integrationslogik. Hoffman menade att integration inte uttrycker någon 
inbyggd utvecklingslogik mot ständigt högre stadier utan att det alltid är möjligt 
med bakslag och desintegration, vilket den faktiska utvecklingen styrkt (Hoffmann 
1966). Vidare riktade Hoffman kritik mot neofunktionalismens antagande om att 
ekonomisk integration övergår till politisk integration. Stater går kanske med på en 
fördjupad integration inom relativt tekniska och funktionella sektorer, av skäl som 
ömsesidiga nationella förtjänster, men enligt Hoffmann skulle processen aldrig spri-
da sig till högt politiserade områden som exempelvis säkerhet och försvar (Hoff-
mann 1964-65). I stället hävdade Hoffmann att det är nationella intressen inom 
medlemsländerna som ligger till grund för integrationsutvecklingen. Neofunktiona-
lismen hade helt enkelt underskattat styrkan i de faktorer som begränsar integra-
tionen. Dessa har sitt ursprung i inrikespolitik, såsom den allmänna opinionen, men 
också i den internationella omgivningen. Hoffman menade att neofunktionalismen 
helt negligerat de externa krafterna, vilket är förödande då dessa påverkar medlems-
länderna på en rad olika sätt och således även deras inställning till en fortsatt eller 
fördjupad integration (Hoffmann 1966). Samarbete mellan europeiska stater antas 
ha förändrat systemet av interaktioner mellan desamma, men har inte eliminerat 
staternas suveränitet. Integration sker således enligt Hoffman när självständiga sta-
ter försöker få igenom sina nationella intressen genom att förhandla fram gemen-
samma överenskommelser. Ett intergovernmentalistiskt perspektiv på den euro-
peiska integrationsprocessen handlar således om att likställa en stat med dess rege-
ring och att studera mellanstatliga relationer. Utgångspunkten i det här perspektivet 
är att den europeiska integrationen är en följd av mellanstatliga överläggningar. 
Orsaken till att integration sker är att målsättningarna blivit så likartade i staterna att 
utsikterna för samarbete ökat (Keohane & Hoffmann 1991; Moravcsik 1991). 
Vidare driver externa faktorer som exempelvis internationalisering, hot mot staters 
säkerhet och globala konkurrensförhållanden på integrationsprocessen. I förhand-
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lingssituationer förmodas statliga förhandlare att inte gå längre i syfte att integrera 
ett område än vad deras uppdragsgivare (regeringen) är beredd att avstå utifrån sina 
preferenser.  

Intergovernmentalismen, med fokus på nationalstaten, har utan tvekan erbjudit 
ett teoretiskt motstånd till neofunktionalismen och dess syn på erosionen av staters 
suveränitet till förmån för supranationella aktörer. Den intergovernmentalistiska 
kritiken av de neofunktionalistiska tankegångarna har vidareutvecklats av Andrew 
Moravcsik, vilken kan sägas vara en adept till Hoffman, som i samband med det 
förnyade intresset för neofunktionalismen på 1990-talet kommit att överta hans roll 
som en av de ledande kritikerna av neofunktionalismen (se exempelvis Moravcsik 
1993, 1995, 1998). I likhet med Hoffman menar Moravcsik att samarbete mellan 
suveräna stater är möjligt, men endast när det ligger i deras intresse. Ett uttryck för 
det är att medlemsstaterna varit snabba att stanna upp eller backa integrationen när 
den inte längre tillgodosett deras behov. Till skillnad från den intergovernmentalism 
som Hoffman representerar, innehåller Moravcsiks liberala intergovernmentalism 
även en teori om hur nationella preferenser formas. I den tidigare modellen låg 
fokus på interaktionen mellan staterna och inte på staternas intressen. Moravcsik 
menar att de nationella intressena bestäms utifrån en kostnads- och nyttokalkyl. De 
rationella och nyttomaximerande staterna samarbetar i de fall de tjänar på att göra 
så. Staterna agerar i termer av ”two-level game”-modellen, det vill säga stater för-
handlar både inåt mot det egna samhället och utåt i internationella förhandlingar. 
Moravcsik menar således att det finns ett nationellt intresse, eller åtminstone att ett 
sådant går att förhandla fram, och att det är det som styr samarbetets (integratio-
nens) intensitet. Vidare medger Moravcsik (1991, 1993) att överstatliga institutioner 
är av vikt då de säkrar resultaten av staters förhandlingar genom att omsätta vad 
som uppnåtts i integrationsbefrämjande syfte, men tillskriver i övrigt inte EU:s 
institutioner någon självständigt drivande roll i processen. Han menar att de endast 
är en arena för staternas intressekamp.  

2.4.1 Neofunktionalism kontra intergovernmentalism 
Här är det dags att ställa frågan om vad det i dag är för skillnad mellan neofunk-
tionalism och intergovernmentalism. Är det verkligen två diametralt skilda synsätt? 
Vi bör undersöka vilka berörningspunkter de båda teorierna har, samt på vilka 
punkter de skiljer sig åt, för att kunna värdera om debatten dem emellan kanske 
gjorts mer svartvit än vad den bör vara. Tabell 2.1 utgör utgångspunkt för den här 
diskussionen.  

••
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Tabell 2.1 Neofunktionalistiska och intergovernmentalistiska utgångspunkter 

 Neofunktionalism 
(Haas version) 

Intergovernmentalism 
(Moravcsiks version) 

Vad förklaras? Processen som leder till någon form 
av ny politisk sammanslutning17 

Integrationsprocessen mellan stater 
(mellanstatligt samarbete) 

Aktör/struktur relation 
Aktörsorienterad (Haas) / 
Strukturorienterad 
(vanlig tolkning i NF litteratur) 

Aktörsorienterad 

Huvudsakliga aktörer Icke-statliga organisationer (pluralism) Stater (regeringar) 

Härledning/ursprung 
av aktörers intressen Värderingar och materiella behov Kostnads- och nyttokalkyl 

Dominerande epistemologi Weberianism, pragmatism Positivism 

Källa: Egen bearbetning av Haas (2001: 28), samt Moravcsik (1993, 1995). 

Om vi börjar med att se närmare på vad respektive teoribildning försöker förklara, 
framgår det att de i grunden fokuserar på skilda företeelser. Vad som står i fokus 
för teorierna och de empiriska undersökningarna skiljer sig åt, liksom den ur-
sprungliga problembilden, och därmed även vad de söker förklara. Haas neofunk-
tionalism tar sin utgångspunkt i integrationsprocessen per se, vilken förutspås resultera i 
en överstatlig politisk sammanslutning, medan Moravcsiks intergovernmentalism 
snarare utgår från en process av samarbete mellan stater.18 Med samarbete menas i 
detta fall en process där ekonomiska och politiska relationer mellan stater fördjupas 
både kvantitativt och kvalitativt genom användandet av existerande maktrelationer 
och skapandet av mellanstatliga strukturer. En viktig distinktion och åtskillnad att 
ha i åtanke är att integration förutsätter samarbete, medan samarbete inte förut-
sätter integration.  

Vad gäller aktörs- och strukturrelationen är de båda teoribildningarna i grund 
och botten att beteckna som aktörsdominerade. I Moravcsiks version av inter-
governmentalism är det knappast ett omtvistat påstående, snarare en självklarhet. 
Att beteckna neofunktionalism som aktörsbaserad kan däremot tyckas mer provo-
kativt. Visst, angreppssättet är pluralistiskt, då en mångfald av aktörer lyfts fram 
som centrala för integrationsprocessens fortskridande. Men när det gäller att 
förklara förändring har Haas arbeten primärt kommit att tolkats i en strukturell 
och/eller institutionell anda. Aktörer och strukturer har fått konstituera varandra 
och korstrycket mellan aktörer och institutioner har varit (och är fortfarande) 
 

                                                        
17 Haas definition av political community, som jag här valt att översätta till politisk sammanslutning, 
lyder: ”… is a condition in which specific groups and individuals show more loyalty to their central 
political institutions than to other political authority, in a specific period of time and in a definable 
geographic space (…) this condition will be the one toward which the process of ‘political integration’ 
is supposed to lead ” (Haas 1958: 5). 
18 För Haas var det varken de nödvändiga bakgrundsvillkoren eller slutprodukten av samarbetet mellan 
nationalstaterna som var i fokus för forskningen, utan processen av politisk integration i sig (även om det 
övriga också var av intresse). 
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centralt, men i de fall då det uppmärksammas finns ofta en större emfas på den 
strukturella/institutionella dimensionen (för en liknande kritik samt behovet av att 
komplettera med alternativa infallsvinklar, se Eklund 2005: 11). Mot bakgrund av 
det anser jag att teorins aktörsperspektiv bör lyftas fram, utvecklas och tillämpas i 
större utsträckning än vad tidigare litteratur gjort. Haas arbeten förtjänar således att 
läsas om och kompletteras med ett mer aktörsnära förhållningssätt, speciellt i fråga 
om vilken roll aktörer spelar i integrationsprocessen.  

Både intergovernmentalism och neofunktionalism (i denna version) utgår från 
aktörer. Den stora skillnaden ligger i vilka aktörer de väljer att fokusera, både teore-
tiskt och empiriskt. Den intergovernmentalism som Moravcsik representerar tar sin 
utgångspunkt i stater, mer specifikt regeringar, som centrala aktörer i processen. 
Den neofunktionalistiska teoribildningen pekar dessutom på vikten av aktörer även 
utanför regeringarna, som exempelvis politiska partier, intresseorganisationer och 
överstatliga institutioner, för att förankra integrationsprocessen och fördjupa den-
samma. Aktörer utanför nationella regeringar har enligt Haas inte bara en självstän-
dig, utan kan också ha en pådrivande roll i integrationsprocessen. Intergovernmen-
talismens stater, eller snarare dess regeringar, är således endast att se som en aktör 
bland många andra enligt ett neofunktionalistiskt synsätt. Detta är en central skill-
nad mellan de båda teorierna. 

Vad menar då respektive teoribildning att det är som motiverar eller driver 
aktörerna? I sina försök att härleda aktörernas intressen faller båda teoretiska 
angreppssätten tillbaka på sina ontologiska grundantaganden. Neofunktionalismens 
ontologi kan närmast beskrivas som en ”mjuk” variant av rationell teori, men 
ontologin är inte materialistisk (Haas 2001: 23). Enligt Haas är det värderingar som 
skapar intressen, och värderingar inkluderar många icke-materiella element. Således 
styrs aktörer av en begränsad rationalitet. Eller som Haas uttrycker det: ”…agents in 
NF [neodunctionalism] are assumed to be acting consistent with their desires and 
beliefs but cannot meet the other conditions of rationality” (Haas 2001: 30). I kon-
trast är Moravcsiks intergovernmentalism ontologiskt att beteckna som en ”hård” 
variant av rationell teori. Staters (regeringars) intressen formas enligt det antagandet 
utifrån en rationell kostnads- och nyttokalkyl. Respektive teoris ontologiska positio-
neringar i denna fråga speglar sig även i deras epistemologiska utgångspunkter. 
Därav följer att neofunktionalism, till skillnad från intergovernmentalism, intar en 
mer pragmatisk hållning i synen på kunskapsinhämtande. I likhet med den Weber-
ska forskningstraditionen blir det inom neofunktionalismen viktigt att försöka 
karaktärisera det studerade fenomenet (integrationsprocessen) utifrån någon form 
av idealtypsanalys. Den utgör ett analysinstrument för att fånga en komplicerad 
verklighet (vilket ger benämningen ”Weberianism” i tabell 2.1). Intergovernmenta-
lister verkar i en mer traditionell positivistisk kunskapstradition, vilken utgår från en 
uppfattning om att naturvetenskapens metoder och tillvägagångssätt även passar 
för samhällsvetenskapen. 

De båda angreppssätten har således vissa berörningspunkter, men har lokalise-
rat drivkrafterna för integrationsprocessen på olika nivåer och i olika sociala sfärer. 
Konkret framgår det i deras mellanstatliga respektive överstatliga syn på integra-
tionsprocessen och dess drivkrafter. Det kanske tydligaste uttrycket för det är hur 

••



  

 27

och var aktörerna interagerar med varandra. Inom ramen för den intergovernmen-
talistiska skolbildningen skapas aktörernas (staters) intressen efter en informell och 
komplex förhandlingsprocess nationellt – EU utgör endast en mötesplats för 
staterna. Det nationella och det europeiska är således två arenor som kan och bör 
separeras, där det nationella intresset är ett resultat av inomnationella förhandlingar 
mellan staten och samhället, som sedan styr regeringens internationella agerande. 
Inom neofunktionalismen hävdas i stället att aktörers preferenser är ett resultat från 
skiftande nationell konkurrens om inflytande, vilket gör att det inte finns ett fixerat 
och känt nationellt intresse vilket hävdas inom intergovernmentalismen.19 Den 
neofunktionalistiska skolbildningen ser mindre till nationella förhandlingar och mer 
till själva interaktionerna mellan olika aktörer (både nationellt och transnationellt). 
Den nationella och europeiska kontexten utgör en sammanflätad arena, vilket gör 
att särskild emfas läggs på aktörers transnationella interaktioner och de överstatliga 
institutionerna. Haas klassiska studie från 1958 The Uniting of Europe, handlade 
primärt om politiska processer och hur olika politiska nivåer (den nationella och 
EU), interagerade med varandra. Interaktionen mellan den nationella och den över-
statliga nivån innebar inte ett nollsummespel enligt Haas. Han menade i stället att 
det rådde ett symbiotiskt förhållande mellan dessa nivåer (Haas 1958: 486-527). Det 
överstatliga beslutsfattandet handlar således om en förhandlingsprocess i vilken 
EU:s institutioner spelar en viktig roll för att uppnå olika kompromisser. EU:s 
institutioner är inte endast medlare i förhandlingarna utan, som tidigare påpekats, 
de påverkar även innehållet i de politiska uppgörelserna. Det neofunktionalistiska 
perspektivet skiljer sig därmed från renodlade mellanstatliga analyser (intergovern-
mentalism) genom att förhandlingar mellan stater (här fördelade i sina aktörs-
komponenter) inte framställs som ett nollsummespel. Således har neofunktiona-
lismen ett svar på varför stater samarbetar med varandra, även i de fall där det 
tillsynes inte gynnar den enskilda staten (vilket är en företeelse som intergovern-
mentalismen har svårare att förklara). Utvidgningen av samarbete till fler sektorer 
anses nämligen kunna ge integrationen en dynamik som kommer alla stater till del, 
vilket får stater att åtminstone tillfälligt göra avkall på nationella intressen för att 
kunna uppnå gemensamma långsiktiga mål.  

Så långt kan vi konstatera att neofunktionalism och intergovernmentalism foku-
serar på skilda aspekter av, och på olika aktörer involverade i, integrationspro-
cessen. Vidare råder delade meningar om integrationsprocessens drivkrafter, och då 
särskilt hur aktörer formar sina preferenser. Neofunktionalismen menar att den 
överstatliga nivån är viktig när det gäller att forma aktörers preferenser (och då 
särskilt interaktionen mellan aktörer och nivåer), medan intergovernmentalismen 
menar att statens (regeringens) preferenser skapas nationellt. Trots dessa skillnader 
menar jag att intergovernmentalism och neofunktionalism inte längre bör ses som 
varandras motsatser. De bör i stället ses som kompletterande angreppssätt, snarare 
 

                                                        
19 Preferenser hos politiska aktörer är formulerade utifrån de värderingar de har, som i sin tur bestäm-
mer aktörernas intressen. I korthet kan man säga att neofunktionalismen förde över de antaganden 
som finns inom demokratisk pluralism till skapandet av politik i internationella sammanhang genom att 
sönderdela staten i dess aktörskomponenter. 
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än konkurrerande, i enlighet med det resonemang som förs i avsnitt 2.2 (se även 
Cram 2006: 1-5). En dagsaktuell analys kan inspireras av bägge teorierna. Men 
eftersom de fortfarande inte är identiska synsätt bör studien förankras hos någon 
av dessa. I den här studien utgör neofunktionalismen denna grund.  

2.5 Modifierade versioner av neofunktionalism  
Den neofunktionalistiska teoribildningens pånyttfödda kraft, i och med etableran-
det av den inre marknaden och Enhetsakten i mitten av 1980-talet, renderade i ett 
förnyat intresse för neofunktionalistiska tankegångar (se exempelvis Mutimer 1989; 
Tranholm-Mikkelsen 1991; Burley & Mattli 1993; Sandholtz 1993; George 1994; 
Marks, Hooghe et al. 1996; Taylor 1998). Få har dock försökt sig på att utveckla teo-
rin (bland dessa undantag märks exempelvis Tranholm-Mikkelsen 1991; Niemann 
1998; och mindre explicit Sandholtz & Stone Sweet 1998). EU-samarbetet har 
successivt kommit att inbegripa policyområden utanför det ursprungliga handels-
samarbetet, vilket gör att neofunktionalismens grundläggande antaganden om spill-
over (funktionell såväl som politisk) tycks verifieras både vad gäller nivå och 
omfång av samarbetet. I dag är exempelvis valutasamarbete, regionalpolitik, social-
politik, miljö- och konsumentfrågor, kulturarbete samt utrikespolitiska frågor före-
mål för överstatligt beslutsfattande (se exempelvis Pollack 1994; Strøby Jensen 
2000; Richardson 2001).20 Mot bakgrund av det, samt det faktum att teoretiserandet 
av integration på nytt tagit fart, anser jag det lämpligt att utgå ifrån den neofunktio-
nalistiska teoribildningen för att studera såväl överstatliga, transnationella, statliga 
som icke-statliga aktörer och deras inställning till försöken att inlemma skog och 
skogsbruk i EU-samarbetet. Vilken roll spelar dessa aktörer i integrationsproces-
sen? För att se hur aktörer hanterats inom neofunktionalismen är det på sin plats 
att vi undersöker hur spilloverkonceptet har utvecklats och nyanserats genom åren 
av olika neofunktionalistiska teoretiker, men även hur den neofunktionalistiska 
teoribildningen tillämpats av några nutida tänkare. Vad har de neofunktionalistiska 
studierna gemensamt och på vilka punkter skiljer de sig åt?  

Det mest centrala, och kanske även det mest omdiskuterade, i den neofunktio-
nalistiska teoribildningen är otvivelaktigt idén om spillover. Ursprungligen var, och 
som tidigare nämnts, spillover ett antagande om en nästan automatisk, expansiv 
och fördjupande effekt på integrationsprocessen. Antagandet har som vi sett blivit 
mycket kritiserat, och begreppet har därför reviderats ett antal gånger. Både Haas 
och Lindberg nyanserade ganska omgående synen på automatiken av spridnings-
effekterna, vilket tonade ned det deterministiska inslaget i teorin. Det har emellertid 
inte uppmärksammats i någon större utsträckning i den integrationsteoretiska litte-
raturen. Automatiken av spridningseffekterna är den punkt som Haas blivit mest 
missförstådd och feltolkad, enligt mig. Haas byggde inte idén om spillover bara på 

 

                                                        
20 Geografisk spillover är en aspekt som ofta förbises, men som också tycks ha verifierats. Utvidgning-
en av EU med 10 nya medlemsstater (från EU 15 till EU 25) i maj 2004, liksom utvidgningen den 1 
januari 2007 (från EU 25 till EU 27) är talande exempel. 
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ekonomisk determinism, utan också på förändringar i attityder och beteende hos 
regeringar och partier, men framför allt hos de intressegrupper som representerade 
näringslivet och fackförbund. Haas slutsats var att: ”… group preassure will 
spillover into the federal sphere and thereby add to the integrative impulse” (Haas 
2003: 147-148). Spillover sker således inte automatiskt, utan integrationen är i 
högsta grad beroende av den politiska viljan hos olika institutioner och aktörer. Det 
är något som Lindberg och Stuart Scheingold uppmärksammar och vidareutvecklar, 
de menar nämligen att integrationsprocessen är beroende av aktörers vilja: ”We 
think of our approach to the analysis of integration as a voluntaristic, actor oriented 
one, emerging out of neofunctionalist thought, but distinct from it in the extent of 
its voluntarism” (Lindberg & Scheingold 1970: 282). I sina teoretiska antaganden 
lade de till effekterna av ett politiskt ledarskap, eller bristen av detsamma. Den form 
av aktörsinriktad spillover har i den mån den uppmärksammats i den vetenskapliga 
litteraturen betecknats som ”cultivated spillover” (se exempelvis Nye 1970/71: 200; 
Tranholm-Mikkelsen 1991).  

Nye ger begreppet följande innebörd:  

”In contrast to pure spillover in which the main force comes from a com-
mon perception of the degree to which problems are inextricably intertwined 
in a modern economy, problems are deliberately linked together into packa-
ge deals not on the basis of technological necessity but on a basis of political 
and ideological projections and political possibilities. Some initiatives come 
from interest groups (…) Other initiatives at coalition formation come from 
politicians (…) International bureaucrats also play an important role.” (Nye 
1970/71: 202)  

”Cultivated spillover” implicerar att vissa aktörer medvetet formar koalitioner och 
kopplar ihop olika frågor med varandra. Förutom ”traditionell” funktionell sektors-
orienterad spillover kan således en aktörsorienterad spillover identifieras. Enligt 
Haas finns det en egen process mot ett ökat samarbete, men också strategiska 
aktörer. Förhållandet däremellan kan i det närmaste beskrivas som dialektiskt. Såle-
des kan spillover förbytas till spill-back eller spill-around beroende på hur aktörerna 
väljer att agera (Haas 1976). Det har fokus långt ifrån de automatiska och oundvik-
liga processerna, utan försöker i stället visa hur intressedrivna aktörer använder sig 
av funktionella länkar för att tillfredställa och nå sina mål. Detta är en infallsvinkel 
som utvecklades av Lindberg och Scheingold i deras analys av Europe’s Would-Be 
Polity (1970). Spill-back definierades av dem som ett av fyra möjliga utfall som kan 
ske inom ramen för fördragsöverkommelserna (de andra var ”forward linkage”, 
som ersatte idén om spillover; ”equilibrium” innebar att en uppgift bibehölls och 
rutiniserades; samt ”output failure” en situation där systemet misslyckats att nå ett 
samförstånd). Spill-back definierades som: ”an outcome pattern which is character-
ized by a decrease in sectoral scope or institutional capacities or both” (Lindberg & 
Scheingold 1970: 199). Införandet av detta begrepp gör att neofunktionalismen 
även kan förklara varför integrationsprocessen i vissa fall stannar upp, eller till och 
med ”backar”. I en studie som denna, där neofunktionalismen är en del av 
angreppssättet, utgör det en intressant infallsvinkel som öppnar upp för många 
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alternativa samarbetsformer kring de skogspolitiska frågorna beroende på vilka 
preferenser aktörerna har och hur de väljer att agera för att realisera desamma. 

Även Phillippe Schmitter (1969) har en processorienterad syn på spillover och 
ett uttalat fokus på de aktörer som är involverade i processen: 

”…the process whereby members of an integration scheme – agreed on 
some collective goals for a variety of motives but unequally satisfied with 
their attainment of these goals – attempt to resolve their dissatisfaction 
either by resorting to collaboration in another related sector (expanding the 
scope of their mutual commitment) or by intensifying their commitment to 
the original sector (increasing the level of their mutual commitment) or 
both.” (Schmitter 1969: 162) 

Ett sådant synsätt tar definitivt avstånd från de automatiska och oundvikliga 
processer som vanligtvis förknippas med neofunktionalism, och lyfter i stället fram 
de intressedrivna aktörernas roll i processen. Schmitter försöker, till skillnad från 
Lindberg och Scheingold, att använda sig av idéer om både spillover och spill-back 
(Schmitter 1971, 2004). Spillover ses av Schmitter som en av flera möjliga aktörs-
strategier (”actor integration strategies”) som kan tillämpas i integrationsprocessen. 
Schmitter anser att en dynamisk integrationsteori rimligtvis även bör säga något om 
desintegration (en självreflexivitet som många teorier saknar). Mot bakgrund av 
detta presenterar Schmitter en reviderad neofunktionalistisk modell. En central 
aspekt i modellen är hur systemet genererar strategier hos nationella aktörer (främst 
regeringar). Dessa strategier baserar Schmitter på en rationell aktörsmodell: 

”The model assumes that integration is basically (but not exclusively) a 
rational process whereby actors calculate anticipated returns from various 
alternative strategies of participation in joint decision making structures.” 
(Schmitter 1971: 238, min kursivering) 

Om aktörer kommer att utöka eller dra tillbaka de för området relevanta frågorna 
att lösas gemensamt (omfång), eller om de kommer att öka eller minska de gemen-
samma institutionernas möjlighet att fördela värden (nivå) är två grundläggande 
dimensioner. De samvarierar inte alltid utan beror helt enkelt på vilken strategi 
aktörerna väljer att tillämpa, vilket utvecklas mer ingående nedan. 

Schmitter utgår från ”Crisis-Induced Decisionmaking Cycles”, vilka genereras 
genom inbyggda motsättningar mellan aktörerna och/eller exogena förändringar, 
som i sin tur kräver att såväl nationella som överstatliga aktörer reviderar sina 
strategier för att kollektivt fatta beslut om de gemensamma institutionerna skall 
växa eller krympa. Schmitter presenterar sju alternativa aktörsstrategier (vilka är att 
se som idealtyper): spillover, spill-around, buildup, retrench, muddle-about, spill-
back och encapsulate. Dessa förhåller sig till varandra enligt följande. Spillover är 
den strategi som aktören väljer när det är mest strategiskt för aktören att öka både 
omfång (området) och nivå (avseende beslutskompetensen) på det gemensamma 
samarbetet samtidigt. Spill-around väljs när det är mer fördelaktigt för aktören att 
endast utöka omfånget för samarbetet, utan att ändra på nivån (det vill säga här 

••



  

 31

behålls beslutskompetensen på samma nivå som tidigare). En annan aktörsstrategi 
är buildup, vilket är ett steg mot att öka överstatligheten och stärka de gemensam-
ma institutionerna (nivå), men inte utöka deras kompetens till några nya områden 
(omfång). Retrench innebär att aktören väljer att öka de gemensamma institu-
tionernas överläggningar och stärka institutionernas beslutskompetens (nivå), sam-
tidigt som institutionernas inflytande inom vissa sakområden minskas eller helt för-
svinner (omfång). I enlighet med muddle-about tillåts de regionala byråkraterna 
debattera och komma med förslag i större utsträckning än tidigare, då det över-
statliga inslaget minskas (nivå), samtidigt som de områden de kan göra detta för 
begränsas i den motsvarighet områdena för gemensamma överläggningarna ökar 
(omfång). Spill-back är spilloverstrategins motsats, det vill säga här förespråkas en 
tillbakagång både i omfång och i nivå, till ursprungsläget innan området blev före-
mål för gemensamt beslutsfattande. Den sista aktörsstrategin som Schmitter 
presenterar är encapsulate i vilken aktören väljer att svara på kriser endast genom 
marginella förändringar eller icke-agerande (Schmitter 1971: 242).  

Aktörer kan således välja att agera på ett antal olika sätt. Uttryckt i termer av 
strategier är det enligt Schmitter mest troligt att aktörer väljer encapsulate snarare 
än någon av de övriga strategierna. Hans hypotes är att spänningar renderade från 
den globala planet och/eller motsättningar renderade av aktörernas tidigare ageran-
de resulterar i ett på förhand oförutsett agerande i aktörernas strävan att vidmakt-
hålla de gemensamt överenskomna målsättningarna. Denna frustration eller miss-
nöje resulterar med stor sannolikhet i sökande efter alternativa medel för att nå 
samma mål, med andra ord föranleder det aktörerna att revidera sina strategier vad 
gäller omfång och nivå av det överstatliga beslutsfattandet. Neofunktionalismen är 
enligt Schmitter därför:  

“…an eminently theory of integration which asks not whether ‘artificial’ 
barriers to exchange are decreasing, resources being more efficiently distri-
buted, or peoples growing to like each other more and more, but what kind 
of a strategy politically relevant actors are likely to adopt in a given context.” 
(Schmitter 2004: 54)21  

Jag finner Schmitters tankegångar kring aktörsstrategier synnerligen relevanta, då 
det visar att intressedrivna aktörer faktiskt har en roll i integrationsprocessen. Med 
inspiration av Schmitters hypoteser och operationaliseringar kan jag på ett lämpligt 
sätt närma mig och analysera det fenomen som jag har för avsikt att studera närmre 
i min avhandling – skogsaktörernas roll i integrationsprocessen. Är de pådrivare 
eller bromsklossar? För att få en insikt i hur det förhåller sig på den punkten skall 
skogsaktörers inställningar till en gemensam europeisk skogspolitik inom ramen för 
 

                                                        
21 En studie som däremot fokuserar på just ”spillover barriers” är Viljar Veebels artikel ”Spillover 
Barrier in the Process of European Integration”. Veebels ledande hypotes är att: ”the spillover of inte-
gration from the economic sector to the political sector is neither uninterrupted nor progressive but 
rather unlikely, gradual and time-consuming because of the opposition of the member states’ political 
elite” (Veebel 2002: 6). Tyvärr utgår Veebel, som så många andra, i sin studie från en enligt mig för-
legad syn på spilloverbegreppet.  
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EU studeras, i termer av vilka preferenser och strategier aktörerna ger uttryck för, 
samt vilket agerande (alternativt icke-agerande) detta resulterar i (vilket utvecklas 
närmare i avsnitt 2.6.2).  

På ett par centrala punkter skiljer sig mina utgångspunkter sig från Schmitters. I 
sitt arbete utvecklar Schmitter ett antal hypoteser för nationella aktörer, men i 
realiteten är det medlemsstaternas (regeringarnas) strategier, och tillika agerande i 
beslutsprocessen, som han lyfter fram. Konsekvenserna av detta är flera. Till att 
börja med ligger fokus i den här avhandlingen på såväl överstatliga, statliga som 
icke-statliga aktörer, således klumpar jag inte samman de nationella aktörerna och 
antar att deras preferenser och strategier är desamma. Jag, liksom Haas, menar att 
det är rimligt att anta att olika aktörer kan ha skilda preferenser vad gäller han-
teringen av skogsrelaterade frågor inom ramen för EU, och således även att aktörer 
väljer olika integrationsstrategier beroende på om de på lång sikt har positiva eller 
negativa förväntningar av den europeiska integrationsprocessen (Haas 1958: 297).22 
Att Schmitter inte lägger så stor emfas vid detta beror på att han i sin modell utgår 
ifrån och studerar beslutscykler vilket implicerar att det är den formella integra-
tionsprocessen som står i fokus. Här är det i stället integrationsprocessens upp-
rinnelse inom ett politikområde, och tillika den informella integrationen som står i 
fokus. Schmitter är medveten om bristen i sin modell och medger att: ”The model 
is (…) a very poor predictor of the initiation of integration movements and the 
consequences of its first decisional cycles” (Schmitter 1969: 848). 

Jag ser det som en utmaning att gå vidare med Schmitters ansats och utveckla 
den i min analys av skogsaktörernas roll i integrationsprocessen. Målet är att jag 
skall kunna bidra till, eller åtminstone vitalisera, debatten kring framför allt icke-
statliga aktörers roll i integrationsprocessen generellt och skogsaktörers roll i inte-
grationsprocessen av skog och skogbruk mer specifikt. Den kanske största skillna-
den mellan den modell som Schmitter presenterar och mina utgångspunkter är att 
Schmitter explicit ger systemet, eller om man så vill kontexten, en framträdande roll 
i sin modell. Han menar att extern påverkan från systemet är en viktig faktor för att 
förklara vilken strategi aktörerna väljer. Jag lägger i stället fokus på aktörernas pre-
ferenser då jag menar att de är avgörande för vilka strategier aktörerna väljer. 
Kontexten utgör endast en delkomponent i min studie (om än en mycket viktig 
sådan) av aktörernas rationella överväganden. Det är något jag återkommer till och 
utvecklar i avsnitt 2.6.2. En annan viktig skillnad är att Schmitter applicerar sina 
aktörsstrategier på integrationsprocessen i stort, snarare än på enskilda policyområ-
den. Jag har däremot för avsikt att se hur aktörernas preferenser och strategier 
påverkar integrationen av skog och skogsbruk specifikt. Således har jag inte för 
avsikt att pröva Schmitters hypoteser på mitt empiriska material, utan låter 
Schmitters tankegångar kring aktörer generellt och aktörers möjlighet att påverka 

 

                                                        
22 Det här är något som även Joseph Nye och Leon Lindberg framhöll (speciellt i integrations-
processens inledande fas) och som de påtalade för Schmitter i samband med att de kommenterade det 
första utkastet av Schmitters artikel, Schmitter valde emellertid att bortse från deras kommentarer, 
vilket han nämner i fotnot 12 (Schmitter 1971). 
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integrationsprocessen specifikt vara en inspirationskälla till hur jag kan förstå de 
skogliga aktörernas inställning och agerande.  

Hur passar då ovan presenterade utgångspunkter in i övrig nutida litteratur om 
EU och integration? Vilka beröringspunkter finns? Vad väljer jag bort? Vad är 
styrkan i min ansats i relation till den här litteraturen? Det är frågeställningar som 
kvarstår och som diskuteras nedan.  

2.5.1 En reviderad neofunktionalism? 
Som vi sett kom andra generationens neofunktionalister att nyansera begreppet 
spillover, vilket gjorde det möjligt för dem att förklara den europeiska integrationen 
även när den ställdes inför nya förutsättningar som exempelvis uppkommande 
nationalism. En tredje generation av neofunktionalister kom på 1980-talets senare 
hälft och början av 1990-talet att träda fram i och med att det europeiska integra-
tionsprojektet tog ny fart i samband med etablerandet av den inre marknaden och 
Enhetsakten. Det här avsnittet syftar till att dels visa på hur några av de mer sentida 
integrationsteoretikernas arbeten relaterar till Haas ursprungliga version av neo-
funktionalism, dels till att visa på vikten av att aktörers preferenser och strategier 
problematiseras i studier av den pågående integrationsprocessen. Det är något som 
både tidigare och mer sentida teoretiker i stor utsträckning förbisett i sina arbeten. 
Vi inleder med att se närmare på några exempel av forskare som i varierande 
utsträckning har inkorporerat några av Haas och den tidiga neofunktionalismens 
komponenter i sin forskning. 

Wayne Sandholtz och John Zysmans (1989) studie av den inre marknaden har 
tydliga neofunktionalistiska inslag. Ett konkret exempel är att de lyfter fram och 
pekar på vikten av överstatliga institutioner som policyentreprenörer. Sandholtz 
och Zysman fokuserar, liksom den tidigare neofunktionalismen, även på interaktio-
nen mellan Kommissionen och intressegrupper, samt på intressegruppers roll i att 
mobilisera den nationella politiska eliten. De visar i sin studie att Kommissionen 
spelat en viktig roll som policyentreprenör och pådrivare av integrationen. Tillsam-
mans med det organiserade näringslivet, som var positivt till den inre marknaden, 
kunde Kommissionen nämligen övertala de nationella regeringarna att se fördelarna 
med en gemensam marknad (Sandholtz & Zysman 1989: 96). De breddar sin 
teoretiska ingång genom att lägga till ytterligare teoretiska perspektiv som tar 
hänsyn till strukturella förändringar (internationell politisk ekonomi och nationell 
politik), något som de menar kompletterar och förfinar den bild som det neofunk-
tionalistiska perspektivet ger. På det sättet bemöter Sandholtz och Zysman den 
kritik som tidigare riktas mot neofunktionalismen, nämligen att den negligerat den 
internationella kontextens inverkan på integrationsprocessen. I sin studie pekar de 
på såväl förändrade omvärldsförhållanden (det faktum att Japan stärkt sin position 
på den globala marknaden, samt USA:s tillbakagång) som inomnationella förhållan-
den (misslyckad ekonomisk politik i flera av Europas länder) som delförklaringar 
till att Kommissionen kunde utöva så stort inflytande när det gällde att etablera den 
inre marknaden (Sandholtz & Zysman 1989). 
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Tranholm-Mikkelsen (1991) gör i sin studie ”Neofunctionalism: Obstinate or 
Obsolete?” en analys av neofunktionalismens historia och dess möjligheter att 
tillämpas på nuvarande förhållanden. Tranholm-Mikkelsen finner i sin studie att det 
går att identifiera åtminstone tre uppenbara former av spillover i den europeiska 
integrationen sedan 1980-talets mitt. Funktionell spillover återfinns i ett antal sekto-
rer, och är mest framträdande när det gäller den inre marknaden. Bevis för mer 
aktörsinriktad, cultivated spillover och politisk spillover är svårare att identifiera, 
men Tranholm-Mikkelsen pekar exempelvis på den positiva inställningen det orga-
niserade näringslivet hade när det gällde genomförandet av den inre marknaden och 
Kommissionens agerande under Jacques Delors ledning. Sammantaget visar det att 
den neofunktionalistiska teoribildningen fortfarande är att räkna med (Tranholm-
Mikkelsen 1991). 

Även Anne-Marie Burley och Walter Mattli framhåller i sin studie ”Europe 
Before the Court: A Political Theory of Legal Integration” att neofunktionalismen 
fortfarande bistår med ett ramverk som kan generera viktiga insikter, i deras fall 
rörande naturen och dynamiken hos den juridiska integrationsprocessen i unionen 
(Burley & Mattli 1993; se även Greer 2006). Inom den tidiga neofunktionalismen 
antog man att ekonomi kunde isoleras från politik, Burley och Mattli menar att 
juridiken kan isoleras ännu bättre. De utgår i sin studie inte enbart från neofunktio-
nalistiska tankegångar, men de använder teorins kärnkoncept. Burley och Mattli 
hävdar nämligen att juridiska beslut och tillika konstruktionen av EU:s legala 
system sker i enlighet med logiken för funktionell spillover. De pekar också på att 
det finns tydliga tecken på politisk spillover, eftersom olika aktörer lärt sig att verka 
inom ramen för det regelverk som styrs av EG-domstolen, och i allt större ut-
sträckning vänder sig till densamma (Rosamond 2000: 102).  

Alec Stone Sweet och Wayne Sandholtz arbeten rörande ”supranational gover-
nance” har också påtagliga neofunktionalistiska influenser (se exempelvis Stone 
Sweet & Sandholtz 1997; Sandholtz & Stone Sweet 1998). De skriver själva: ”… 
our theory has important affinities with neofunctionalism… On crucial questions, 
we believe, they got it right” (Stone Sweet & Sandholtz 2001: 2). Stone Sweet och 
Sandholz kallar själva sin ansats för ”modified neofunctionalism”, men har speci-
ficerat sin beroende variabel annorlunda är den ursprungliga neofunktionalismen. I 
sitt projekt försöker de att förklara variation (över tid och policyområden) i 
styrelsemönster (”governance”). Denna variation av styrelsemönster rör sig på en 
glidande skala från mellanstatlig till överstatlig. För det andra har de omformulerat 
begreppet spillover till en ”logic of institutionalization”. Haas ursprungliga neo-
funktionalism har alltså omtolkats som en form av institutionell analys. Stone Sweet 
och Sandholz skriver: 

“As European rules emerge and are clarified, and as European organizations 
become arenas for politics, what is specifically supranational shapes the con-
text for subsequent interactions: how actors define their interests, what 
avenues are available to pursue them, how disputes are to be resolved. This 
creates the ‘loop’ of institutionalisation. Development in EC rules delineate 
the contours of future policy debates as well as the normative and 
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organizational terms in which they will be decided.” (Stone Sweet & Sand-
holtz 2001: 3) 

De menar att spillover i grund och botten rör sig om feedback, något som de upp-
fattar som en form av institutionalisering. Även om det är det institutionella som 
står i fokus, ger de utrymme för aktörer som de menar kan vara självförverkligande 
och strategiska. Det är olika intressegrupper som driver på integrationen och skapar 
ett transnationellt samhälle. Överstatliga institutioner, regler och normer underlättar 
denna process (Stone Sweet & Sandholtz 1997; Sandholtz & Stone Sweet 1998).  

Stone Sweet och Sandholtz arbeten kan ses som ett exempel på en länk mellan 
klassiska integrationsteorier (”grand theories”) och mer sentida angreppssätt, så 
kallade ”middle range theories” (vilka kan hänföras till andra fasens integrations-
teorier, se avsnitt 2.3). Som nämndes tidigare i detta kapitel har några av dessa 
”nya” perspektiv fått genomslag i studien av det europeiska samarbetet, exempelvis 
multi-level governance, policyforskning, nyinstitutionalism, europeiseringsforsk-
ning, socialkonstruktivism och diskursanalyser för att nämna några.  

Av dessa inriktningar har särskilt governance blivit något av ett trenduttryck inom 
den statsvetenskapliga disciplinen när det gäller analyser av styrelsemönster i all-
mänhet och styrelsemönster inom EU i synnerhet. Inom denna forskningsinrikt-
ning vänder man sig mot det konstitutionella perspektivets sätt att beskriva EU 
som ett nivåspecifikt system. Att göra en distinkt territoriell uppdelning mellan EU 
och medlemsländerna blir enligt det här perspektivet problematiskt eftersom den 
fördjupade integrationen lett till ett komplext, symbiotiskt förhållande mellan EU, 
medlemsländerna och en rad andra icke-statliga aktörer. Vidare ses EU som en 
arena för olika intressen och idéer där en strid ström av förhandlingar och beslut 
ständigt pågår. I fokus står framför allt den horisontella interaktionen mellan icke-
statliga aktörer och EU:s överstatliga institutioner. Informella förhandlingsproces-
ser med nätverk, lobbygrupper, intresseorganisationer och sociala rörelser anses 
viktiga då de i hög grad påverkar politikens utformning, vilket jag dock inte anser 
vara något unikt för governance-forskningen. Det är aspekter som tidigt framhölls 
inom ramen för den neofunktionalistiska teoribildningen (för en översikt av gover-
nance forskningen se exempelvis Kohler-Koch & Eising 1999). 

Inom ramen för den här avhandlingen är emellertid flera av dessa ”nya” an-
greppssätt mindre aktuella. Vissa är mindre relevanta för den specifika forsknings-
frågan, medan andra inte är förenliga med neofunktionalistiska grundantaganden. I 
de fall de är förenliga med den neofunktionalistiska teoribildningen kan man många 
gånger fråga sig vad som egentligen är ”nytt” i de ”nya” integrationsteoretiska 
angreppssätten? Är det inte snarare så att gamla fenomen och begrepp endast 
nyanseras och vidareutvecklas av mer sentida forskare, vilket i många fall gör dem 
både luddigare och mer svårtillämpliga? Kritiken är inte ny. Helen Wallace 
konstaterar redan 1985 att det tycks vara frågan om gamla idéer i ny förpackning 
(Wallace & Ridely 1985: 14).  

Jag håller i princip med Wallace. ”Nyare” angreppssätt visar sig nämligen vid en 
närmare granskning ofta ha en teoretisk kärna som känns synnerligen välbekant om 
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man går tillbaka till den neofunktionalistiska teorin.23 Schmitter skriver också: 
”Real-live neofunctionalists may be an endangered species, but neofunctionalist 
thinking turned out to be very much alive, even if it was usually being re-branded as 
a different animal” (Schmitter 2004: 45). Detta är en korrekt iakttagelse av 
Schmitter, då åtskilliga av de “nya” angreppssätten i studien av den europeiska inte-
grationsprocessen uppbär många likheter med den neofunktionalistiska teori-
bildningen. De delar i de flesta fall elementära ontologiska och epistemologiska 
utgångspunkter. Vidare bygger de ofta på några av neofunktionalismens centrala 
utgångspunkter såsom pluralism och gränsöverskridande interaktioner, men nyan-
serar i många fall dessa aspekter ytterligare. ”Det som en generation forskare upp-
fattar som en detaljerad mekanism som fullständigt förklarar ett fenomen, kommer 
nästa generation att betrakta som en ofullständig analys” (Follesdal, Wallöe et al. 
1993: 189). Citatet visar på det ständiga behovet att vidareutveckla och förfina våra 
vetenskapliga analysverktyg. Många av de ”nya” angreppssätten erbjuder ett sådant 
komplement till det makroangreppssätt som neofunktionalismen utgör.  

Det är här viktigt att göra en distinktion mellan de klassiska teorierna om 
integration, exempelvis neofunktionalism, och de ”nya” integrationsteoretiska an-
greppssätten, exempelvis governance. De förra försöker förklara integrations-
processen (EU) medan de senare använder EU för att förklara politiska fenomen. 
Neofunktionalism försöker förklara orsakerna och mekanismerna till europeisk 
integration, medan det är vanligt att de senare söker förklara och undersöka de sätt 
på vilket EU påverkar nationell politik, det vill säga ”europeisering”. Detta är ett 
angreppssätt eller perspektiv som man inom ramen för en integrationsteoretisk 
studie i dag rimligtvis bör förhålla sig till på något sätt. Europeisering har kommit 
att framträda som en allt vanligare ansats under 1990-talet, och har under början av 
2000-talet på allvar kommit att utmana den governanceinspirerade forskningen om 
att vara det ”hetaste” inom forskningsfältet. Under de senaste fem åren har det 
nästan blivit kutym bland forskare som studerar den europeiska integrations-
processen att om inte anknyta till, i vart fall slänga sig med begreppet europeisering 
(”europeanization”) på något sätt i sina resonemang. Det har lett till att det inte 
finns en samlad, underbyggd och vedertagen definition av europeiseringsbegreppet, 
utan en mängd mer eller mindre diffusa preciseringar förekommer inom litteraturen 
(för en översikt av begreppet europeisering, samt hur det har använts över tid se 
exempelvis Featherstone 2003; Britz 2007). Gemensamt för forskarna inom euro-
peiseringsansatsen är att de tar ett omvänt grepp på integrationsdebatten. Förenklat 
innebär det att de i stället för att fokusera på hur medlemsstaterna och andra 
aktörer påverkar EU (vilket många av de traditionella integrationsteorierna gör) 
riktar sitt intresse mot hur EU påverkar medlemsstaterna och de nationella aktö-
rerna. Det vill säga hur nationella strukturer och institutioner påverkas av den 
 

                                                        
23 Ytterligare några perspektiv som har vissa berörningspunkter med neofunktionalismen är olika 
varianter av nyinstitutionalism (Peters 1999), ”epistemic communities” (Haas 1992) och the advocacy 
coalition framework (Sabatier & Jenkins-Smith 1993). Även den socialkonstruktivistiska ansatsen har 
tydliga kopplingar till den neofunktionalistiska teoribildningen (se exempelvis Christiansen, Jørgensen, 
et al. 2001). Haas kom själv att placera in sin teori i den här forskningstraditionen i slutet av sin verk-
samma karriär (Haas 2001: 21-31). 

••



  

 37

interaktion som sker mellan den nationella och europeiska nivån (se Mörth 1996, 
2003; Britz 2004).  

Är då europeiseringsperspektivet relevant för den här studien? Jag menar att så 
givetvis är fallet. Däremot är inte ”europeisering” en egen utvecklad teori utan mer 
ett samlingsnamn på en rörelse inom EU-studierna som kopplar samman EU-nivån 
med nationella (och subnationella) företeelser. Detta kan dock ske utifrån olika 
teoretiska premisser. Dessutom har europeiseringsforskningen primärt intresserat 
sig för EU:s påverkan på den nationella politiken. Även om det finns undantag från 
detta leder ett sådant grundantagande bort från avhandlingens kärna, nämligen 
växelverkan mellan aktörer på nationell och europeisk nivå. Snarare ser jag europei-
sering som ett resultat, eller en konsekvens, av den pågående integrationsprocessen. 
Indirekt är europeisering en del av den process som exempelvis den neofunk-
tionalistiska teoribildningen och andra traditionella integrationsteorier förklarar. 

2.6 Mot ett neofunktionalistiskt ramverk  
Det kan här vara på sin plats att börja sammanfatta de tidigare presenterade neo-
funktionalistiska studiernas gemensamma beröringspunkter, då det är aspekter som 
även är framträdande i den här studien. För de första ser de alla integration som en 
komplex och dynamisk process, med en endogen och expansiv logik. För det andra 
delar de en pluralistisk syn på aktörer. De flesta av dem lyfter fram överstatliga insti-
tutioner, och då särskilt Kommissionen, samt transnationella aktörer för att förklara 
integrationsprocessens dynamik. Den andra generationens neofunktionalisters 
fokus på icke-statliga aktörer gör deras arbeten synnerligen intressanta, då det är ett 
mindre utvecklat tema i några av de tidigare versionerna av neofunktionalismen (se 
exempelvis Lindberg & Scheingold 1970). Dessvärre finns det en tendens att fokus 
endast hamnar på EU-nivån, vilket gör att interaktionen eller växelverkan mellan 
olika aktörer och politiska nivåer inte analyseras i den utsträckning som den borde. 
Det horisontella snarare än det vertikala står i förgrunden, vilket jag finner beklag-
ligt. Samspel mellan olika nivåer och aktörer är centralt för förståelsen av fram-
växten av en gemensam europeisk skogspolitik. Den här studien har därför för 
avsikt att fånga den informella integrationsprocess som omgärdar skogsområdet, lik-
som hur de skogliga frågorna behandlas och institutionaliseras på de formella 
beslutsnivåerna i den mån detta sker. 

En påtaglig skillnad mellan nyare alternativ och de ”klassiska” studierna är att de 
mer nutida teoretikerna har ett mer eklektiskt teoretiskt perspektiv än de tidiga 
neofunktionalisterna. I många fall kombinerar de nutida teoretikerna neofunktiona-
lismens grundläggande antaganden med några av de ”nya” perspektiv som vuxit 
fram inom integrationslitteraturen, de som jag tidigare refererat till som den andra 
fasen av integrationsteorier (se avsnitt 2.3). Integrationsteorierna i den första fasen 
har generellt rört sig på ett förklarande makro- eller mesoplan. Hur det ser ut på 
mikroplanet, det vill säga vad som driver integrationsprocessen och aktörernas roll i 
densamma pratas det mindre om – något som jag med den här studien vill upp-
märksamma och vitalisera debatten kring. 
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Den neofunktionalistiska teoribildningen menar att politiska aktörer successivt 
kommer att skifta sina lojaliteter till den europeiska nivån. Detta är emellertid något 
som har ifrågasatts. Stone Sweet och Sandholtz anser exempelvis att: ”there is 
substantial room for supranational governance without the ultimate shift in identi-
fication” (Sandholtz & Stone Sweet 1998: 30). Ett antal studier visar dessutom att 
aktörer inte förflyttat sina lojaliteter eller identiteter i den utsträckning som förvän-
tats (se exempelvis Egeberg 1999; Tondal & Veggeland 2003; Murray 2005). Följ-
aktligen kan något annat än (enbart) lojalitetsförskjutningar förklara varför aktörer 
engagerar sig i integrationsprocessen. Det är något jag tar fasta på då lojalitets-
förflyttningar och förändrade identiteter inte står i fokus i den här studien, trots att 
det är relativ centralt i den neofunktionalistiska teoribildningen. Jag är kritisk till 
antagandet om lojalitetsförskjutningar som en förutsättning för fortsatt och för-
djupad integration, dels för att det framhålls som viktigt så tidigt i den tänkta 
processen, dels för att lojalitetsförskjutningar inte problematiseras i någon större 
utsträckning. Ett eventuellt skifte i identiteter eller lojaliteter är något som sker på 
sikt och är då inte en förutsättning för integrationsprocessens fortskridande, utan 
snarare ett resultat. Jag tar i stället min utgångspunkt i aktörsdriven, cultivated, spill-
over. Jag vill se vilken roll intressedrivna aktörer har i integrationsprocessen. Vilket 
handlingsutrymme har de? Studien är att se som ett komplement och en motvikt till 
andra neofunktionalistiska studier som haft ett mer institutionellt, strukturellt 
och/eller socialkonstruktivistiskt perspektiv, där socialisering och inlärningsproces-
ser är centralt för att förklara aktörernas agerande. Jag utgår i stället från att 
aktörerna gör rationella val och studerar hur de presenterar och motiverar sina 
ståndpunkter. Det här är inget ovanligt angreppssätt inom statsvetenskapen, men 
det är mer sällsynt inom den neofunktionalistiska ansatsen.  

2.6.1 Aktörer 
Eftersom jag har ett uttalat aktörsfokus är det på sin plats att närmare precisera vad 
som menas med begreppet aktör. En aktör är alltid den handlande enheten i det 
som studeras. Inom behaviouralismen, vilken utvecklades på 1950- och 1960-talet 
som en reaktion mot bland annat den traditionella statsvetenskapliga fokuseringen 
på konstitutionella arrangemang, antas aktörer vara centrala för att förstå politikens 
utfall. Inom den här inriktningen förklaras aktörernas beteenden utifrån sociala eller 
psykologiska faktorer (Sanders 1995). Ett annat sätt att analysera och förutspå 
aktörers beteende är att utgå ifrån antagandet om att alla aktörer är rationella, vilket 
är utgångspunkten inom teorier om rationellt beslutsfattande (rational choice ansat-
sen) (se exempelvis Green & Shapiro 1994; Ward 1995; Hay 2002). Utifrån det 
antagandet är det möjligt att analysera och förutspå aktörers strategier och ageran-
de. Då jag i enlighet med Schmitter (1971, 2004), menar att aktörer medvetet väljer 
olika strategier beroende på sina preferenser, samt att detta får vissa konsekvenser 
för integrationsprocessen utgår jag ifrån att de studerade aktörerna är rationella. Jag 
menar att de bör ses som rationella nyttosatisfierare snarare än nyttomaximerare, 
det vill säga aktörer försöker inte alltid optimera sin vinst utan väljer i stället det 
alternativ som denne först träffar på som överstiger ett visst tröskelvärde (för en 
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mer utförlig diskussion om skillnaden mellan nyttomaximering och nyttosatisfiering 
se Simon 1961, 1985 då denne ursprungligen lanserade begreppet).  

Många hävdar att den rationella aktören alltid är en individ, eftersom det endast 
är individer som kan rangordna preferenser och agera (Green & Shapiro 1994: 15-
16). Andra påstår att en aktör lika gärna kan utgöras av en grupp eller samman-
slutning av något slag, exempelvis ett parti, en organisation, en stat eller ett förbund 
av stater (se exempelvis Scharpf 1997: 52-60). I den här avhandlingen menas med 
aktör primärt kollektiva aktörer, något som kan vara problematiskt, särskilt då den 
kollektiva aktören tillskrivs egenskaper som otvivelaktigt härrör från individer. 
Vidare kan kollektiva aktörer ha preferenser och strategier som är oberoende av de 
individer som ingår i kollektivet. Dessutom kan det ses som problematiskt att 
använda individer som analysenhet för att förklara kollektivt agerande.24 Trots det 
väljer jag att titta på kollektiva aktörer snarare än individer, eftersom det är svårt, 
för att inte säga orimligt, att anta att en enskild individ styr försöken att skapa en 
gemensam europeisk skogspolitik i någon större utsträckning. Visserligen kan det 
finnas starka individer, men de måste agera via sin branschsammanslutning, sin 
organisation, sitt generaldirektorat eller sin regering för att få något större genom-
slag. Det är framför allt icke-statliga aktörer såsom olika bransch- och intresse-
organisationer, både på nationell och europeisk nivå, som kommer att studeras. 
Men jag beaktar även överstatliga institutioner och medlemsstater (regeringar) som 
aktörer i den här studien då de antas ha intressen i de skogspolitiska frågorna och 
hanteringen av desamma som är värda att undersöka. 

Aktörer antas således vara rationella och utrustade med möjligheten att agera. 
Nästa fråga blir då vad är det som styr de intressedrivna aktörernas agerande? Inom 
ramen för den rationellt inspirerade forskningen brukar man i detta sammanhang 
diskutera preferenser och strategier. I det följande ämnar jag reda ut hur sambandet 
mellan dessa begrepp ser ut, samtidigt som jag sätter in dessa begrepp i ett större 
sammanhang.  

2.6.2 Preferenser och strategier 
Vi börjar med begreppet preferenser och hur man ser på det inom neofunktio-
nalismen. Neofunktionalism är som redan nämnts en teori som baseras på aktörer 
– må vara sociala grupper eller institutioner. Det är aktörers preferenser (som i den 
här avhandlingen används synonymt med inställning och ståndpunkt) snarare än 
gemensamma ideal eller identitet som antas vara den drivande kraften bakom 
integrationsprocessen. Det innebär inte att definitionen av aktörernas preferenser 
kommer att vara konstant när integrationsprocessen väl har påbörjats och resulterat 
i någon form av fördelning av fördelar (vilka ofta sprids ojämnt mellan aktörer). 
Aktörer lär av sina erfarenheter av samarbete kring beslutsfattande och modifierar 
 

                                                        
24 Med kollektiva aktörer syftar jag till kollektiv såsom någon av EU:s institutioner, en stat, en regering, 
en myndighet, ett företag eller en intresseorganisation. I analysen representeras dessa av ett större eller 
mindre antal personer på strategiska positioner inom kollektivet, vars utsagor får ligga till grund för 
mina försök att fastställa preferenser och strategier för kollektivet som helhet. 
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sina preferenser om de anser att de därigenom bättre kan värna sina övergripande 
intressen. Vidare innebär det inte heller att dessa preferenser endast uttrycks eller 
begränsas till den nationella nivån när väl nya möjligheter att nå inflytande har 
öppnats upp på en överstatlig nivå (för en fördjupning av det här resonemanget se 
Schmitter 2005: 259). Det är något som också framgår i Haas uppsats ”The Obso-
lescence of Regional Integration Theory” som ofta (miss)tolkas som ett avsked till 
neofunktionalismen: 

”In large measure the disappointment resulted from not allowing for the possi-
bility that actors’ motives change, that interests and values considered sailent and 
positively linked to integration may give way to different interests and to 
values with a more equivocal impact on integration.” (Haas 1975: 8, min 
kursivering) 

Den stora frågan när man diskuterar preferenser är hur dessa skapas och formu-
leras. Haas version av neofunktionalism tillåter enligt ovan ett visst utrymme för 
endogen påverkan på aktörers preferenser genom den pågående interaktionen. 
Andra (renodlade) rationalister behandlar i stället aktörers preferenser dels som 
exogena i förhållande till den pågående interaktionen, dels formellt förutsägbara. 
Rimligen har den institutionella kontexten en viss (ibland betydande) påverkan på 
aktörerna och deras preferensformulering. Det är dock ofta analytiskt praktiskt, för 
att inte säga nödvändigt, att renodla och hålla isär dessa två begrepp.25 Ibland 
framstår debatten om huruvida preferenser skapas endogent eller exogent som en 
olöslig motsättning i litteraturen. Jag menar att så inte behöver vara fallet. Ett 
konkret exempel utgörs av James N. Druckman och Arthur Lupia (2000). Trots att 
de kan räknas till kategorin renodlade rationalister antar de inte att preferenser på 
längre sikt är stabila. Inom ramen för den här studien är den här debatten av 
mindre vikt då det är aktörernas preferenser i sig som jag har för avsikt att kartlägga 
och analysera (samt hur de realiseras i termer av strategier) snarare än hur de 
skapas. I detta sammanhang ligger alltså fokus på om och varför aktörerna byter 
preferenser (eller inte), snarare än på en teoretisk analys av hur preferenser i grund 
och botten skapas. 

 

                                                        
25 John Zysman, verksam inom det institutionella fältet, hävdar i motsats till rationalister att skapandet 
av preferenser sker endogent, och att de inte är något man kan anta utan att de utgör en del av studien. 
Zysman menar att: ”the definition of interests and objectives is created in institutional contexts and is 
not separable from them” (Zysman 1994: 244). Det är ett ganska vanligt synsätt som jag ser smärre 
problem med. Visst är det så att den institutionella kontexten påverkar aktörers interaktioner på olika 
sätt, men i den här studien antas kontexten inte påverka aktörernas preferenser i någon större utsträck-
ning (däremot begränsar den aktörernas handlingsutrymme (se exempelvis Rothstein 1996: 147; 
Frieden 1999: 39-53). Att jag resonerar på det här sättet grundar sig i att om det var så att den institu-
tionella kontexten i sig genererar preferenser borde rimligtvis alla aktörer som agerar inom ramen för 
en och samma institutionella kontext uppbära liknande preferenser, något som bevisligen inte är fallet 
(för liknade resonemang se Rothstein 1996: 148). Dennis Chong (2000) presenterar en generell modell 
för preferensformulering där dessa synsätt smälts samman i sin bok Rational Lives: Norms and Values in 
Politics and Society. I hans modell är normer och värden (det vill säga den institutionella kontexten) en 
integrerad del i aktörers rationella överväganden. 
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Hur har då begreppet strategi hanterats inom neofunktionalismen? Haas diskuterar 
inte aktörer och strategier i någon större utsträckning i sina arbeten, men menar att 
aktörer använder olika former av medel för att upprätthålla sina preferenser:  

“…social actors, in seeking to realize their value-derived interests, will 
choose whatever means are made available by the prevailing democratic 
order. If thwarted, they will rethink their values, redefine their interests, and 
choose new means to realize them.” (Haas 2004: xv, min kursivering)  

Det öppnar upp för en diskussion om strategiers roll inom den neofunktionalistiska 
teoribildningen. Schmitter menar att: “…integration is basically (but not exclu-
sively) a rational process whereby actors calculate anticipated returns from various 
alternative strategies of participation in joint decision making structures” (Schmitter 
1971: 238). Han framhåller således att integrationsprocessen primärt drivs av ratio-
nella aktörer och deras val av olika strategier (se avsnitt 2.5). Schmitter utvecklar 
dessvärre inte vad som egentligen åsyftas med begreppet strategi. Han konstaterar 
endast att: ”Strategies with regard to integration are convergent, not identical. 
Actors agree upon rules and policies not because the have the same objective, but 
because their different preferences overlap” (Schmitter 2005: 260). Det finns 
således ingen operationalisering eller begreppsapparat att falla tillbaka på inom den 
neofunktionalistiska litteraturen, något som jag anser vara nödvändigt för att 
möjliggöra en empirisk studie på området. Det neofunktionalistiska angreppssättet 
måste således kompletteras och preciseras med en diskussion av begreppet strategi. 

Inom den statsvetenskapliga litteraturen behandlas begreppen strategier och 
strategiskt agerande traditionellt främst inom internationella relationer och inom 
partiforskningen (se exempelvis Schellinger 1960; Sjöblom 1968; Riker & Ordes-
hook 1973; Bergman 1995: 109).26 Men vad menas med strategi i den här avhand-
 

                                                        
26 Begreppet strategi kommer ursprungligen från grekiskans strategia, vilket betyder generalspost eller 
bildligt talat, skicklig ledning (Gray 1982: 4). Begreppet har emellertid kommit att nyttjas inom ett fler-
tal andra områden, vilket gör att det finns en mängd olika definitioner av vad det är som utgör en 
strategi. Inom den företagsekonomiska litteraturen är exempelvis begreppet strategisk planering vanligt 
förekommande. George Steiner anses av många vara den som lanserade det begreppet. Steiner pekar på 
att det inte finns något samförstånd inom fältet om vad som menas med strategi och han väljer därför 
att lyfta fram ett flertal olika definitioner som tillsammans konstituerar begreppet. Steiner menar att 
strategi: “…is that which top management does that is of great importance to the organization; refers 
to basic directional decisions, that is, to purposes and missions; consists of the important actions 
necessary to realize these directions; answers the question: What should the organization be doing?; 
answers the question: What are the ends we seek and how should we achieve them?” (Steiner 1979). 
Även Henry Mintzberg lyfter fram komplexiteten kring begreppet strategi i sin bok The Rise and Fall of 
Strategic Planning. Mintzberg menar att det finns fyra sätt att se på strategi som är mer vanligt förekom-
mande än andra inom litteraturen på området. Mintzberg hävdar att ett sätt är att se strategi som en 
plan, ett ”hur” (det vill säga ett medel för att ta sig från en punkt till en annan). Ett annat sätt är att 
uppfatta strategi är att se det som ett mönster av aktiviteter över tid. Ytterligare en variant av hur 
strategi kan uppfattas och användas enligt Mintzberg är att se strategi som en positionering eller ett 
ställningstagande. Sist men inte minst menar Mintzberg att strategi kan definieras som ett perspektiv, 
som anger en vision och riktning. Vidare anser Mintzberg att strategi är något som växer fram över tid 
som ett resultat av att aktörers intentioner kolliderar och anpassas till en förändrad verklighet (Mintz-
berg 1994: 23-28). Denna typologi eller uppdelning understöds även av Kenneth Andrews (1971). 
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lingen? Jag utgår från att strategi framför allt är att se som en plan – helt enkelt ett 
sätt för aktörer att lägga upp agerande (eller icke-agerande) utifrån sina preferenser. 
Strategi utgör en brygga mellan preferenser (övergripande målsättningar) å ena 
sidan och konkret agerande (eller icke-agerande) å andra sidan. Strategi ger en gene-
rell vägledning för aktörens agerande i syfte att realisera sina preferenser. Begreppet 
strategi måste alltså kopplas samman med de preferenser aktörerna har för att få 
någon mening. Aktörer kan ha en eller ett flertal preferenser rörande ett avgränsat 
område, låt oss för enkelhetens skull säga det skogspolitiska området. Dessa prefe-
renser bestämmer hur aktörerna rangordnar olika möjliga utfall av en interaktion 
eller process. Exempelvis skulle svenska skogsaktörer tentativt kunna ha följande 
preferensordning vad gäller hanteringen av skogspolitiska frågor: nationell samord-
ning föredras framför ett formellt mellanstatligt samarbete, som i sin tur föredras 
framför en formell gemensam europeisk skogspolitik. Beroende på hur dessa alter-
nativ rangordnas, renderar det i olika strategier från aktörerna. 

Jag har konstruerat en figur där det schematiskt framgår hur begreppen prefe-
renser och strategier förhåller sig till varandra i den här studien, se figur 2.1. Aktö-
rer antas vara intressedrivna. Utifrån sina intressen (ofta ett egenintresse) rang-
ordnar de sina preferenser (som används synonymt med begreppen inställning och 
ståndpunkt), i det här specifika fallet rörande hur skog och skogsbruksfrågor skall 
hanteras inom ramen för EU. Beroende på vilket handlingsutrymme aktörerna har 
försöker de på olika sätt uppfylla sina preferenser. Aktörerna måste ta kontexten, 
det vill säga andra aktörer och deras förväntade agerande, tillgänglig information 
och kunskap, samt maktförhållande i beaktande. Givet denna kontext är strategier 
att se som ett verktyg för aktörerna i deras strävan att uppfylla eller komma så nära 
preferensuppfyllelse som möjligt. Strategier kan i sin tur sönderdelas till delkompo-
nenterna taktik och medel. Taktik är de kortsiktiga överväganden eller beslut om 
hur olika medel skall användas eller förvaltas i en specifik situation. Medan strate-
gier är mer långsiktiga till sin karaktär och tar ett helhetsgrepp över ett flertal situa-
tioner som tillsammans utgör processen i dess helhet. I den här studien kommer 
strategier, taktik och medel inte att särskiljas, utan jag väljer att behandla dem alla 
inom ramen för begreppet strategi. Vidare realiseras strategier genom ett medvetet 
agerande från aktörernas sida i syfte att uppfylla sina preferenser (alternativt i ett 
medvetet icke-agerande).  

 
 

 
 
 

Figur 2.1 Schematisk bild av hur begreppen preferenser och strategier förhåller 
sig till varandra i den här studien 

Det är primärt aktörernas preferenser jag har för avsikt att studera, men även 
aktörernas val av strategier behandlas, om än i mindre utsträckning. Genom att 
undersöka aktörernas preferenser och hur rangordningen dem emellan eventuellt 
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förändras över tid förs neofunktionalismens makroantaganden ned till mikronivå, 
vilket gör det möjligt för mig att undersöka vilken roll olika aktörer (framför allt de 
icke-statliga) har i integrationsprocessen av ett nytt politikområde. Jag kan där-
igenom tillföra ny kunskap om vilket handlingsutrymme aktörer har i de annars så 
strukturellt inspirerade förklaringsmodellerna av integration. Med andra ord skall 
jag undersöka aktörsdriven (cultivated) spillover närmare för att se om, och i så fall 
hur, den relaterar till funktionell spillover. 

2.7 Sammanfattande ”positionering” i förhållande  
till neofunktionalismen  

På grund av det teoretiska ramverkets komplexa karaktär kan det vara på sin plats 
att avsluta med en summering av kapitlets huvudpoänger. Den klassiska neofunk-
tionalismen har kritiserats för sina starka normativa inslag. Neofunktionalister har 
sett integration som något gott och önskvärt utan att problematisera dess följder 
och konsekvenser i någon större utsträckning. Jag avser emellertid att göra det då 
jag uppmärksammar att integrationsprocessen tycks fortskrida trots att ett antal 
aktörer uttryckligen säger sig vara emot en sådan utveckling. Utifrån den här iakt-
tagelsen problematiseras och analyseras neofunktionalismens normativa inslag i 
syfte att stärka teoribildningen både analytiskt och empiriskt.  

Som framgått är det mest centrala inom neofunktionalismen dess antaganden 
om spillover, en process som gör att integrationen sprider sig till olika områden 
och/eller fördjupas inom redan befintliga samarbetsområden. Traditionellt har 
fokus legat på funktionell spillover, medan jag har för avsikt att undersöka aktörs-
driven spillover. Här är det på sin plats att precisera hur jag i denna studie definierar 
olika former av spillover. Funktionell spillover bygger på antagandet om att den 
tekniska och ekonomiska utvecklingen motiverar en fortsatt och fördjupad integra-
tion inom andra närliggande politikområden. När det gäller aktörsdriven spillover 
(som här används synonymt med cultivated spillover) är det en del av politisk 
spillover. Med politisk spillover menas det breda politiska tryck som byggs upp i 
medlemsländerna (bland politiker) och i den samlade byråkratin (tjänstemän). Olika 
intressegrupper knyts sedan till de integrerade sektorerna för att fungera som 
påtryckningsgrupper för vidare samordning. Genom att explicit utgå ifrån en 
aktörsdriven spillover markerar jag att intressegrupper ges en egen och självständig 
roll i analysen samtidigt som maktdimensionen mellan samtliga av de involverade 
aktörerna uppmärksammas och problematiseras. Således studeras integrations-
processens dynamik utifrån fokus på en mångfald av aktörer och deras roll i inte-
grationsprocessen.  

I sammanhanget blir uppkomsten av transnationella eliter särskilt viktig. I den 
neofunktionalistiska traditionen fokuseras vanligen på politikernas och byråkratins 
roll i processen medan olika intressegruppers roll ofta negligeras. Till skillnad från 
tidigare neofunktionalistiska studier som framhåller förflyttning av lojaliteter som 
centralt för fortskridandet av integrationsprocessen, tar jag utgångspunkt i intresse-
drivna aktörers preferenser och strategier, då jag tror att det har större inverkan på 
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integrationsprocessens fortskridande alternativt icke-fortskridande (se även Schmit-
ter 1971). Jag undersöker såväl statliga som icke-statliga aktörers preferenser, vilket 
ligger i linje med neofunktionalismens pluralistiska angreppssätt. Vidare har den 
neofunktionalistiska forskningen primärt fokuserat på EU:s institutioner i de empi-
riska studier som gjorts. Jag har för avsikt att ta dessa institutioners roll i processen 
i beaktande, men lyfter också in medlemsstaterna och olika grupper av icke-statliga 
aktörer i analysen. Finns det exempelvis en transnationell eller nationell elit som 
driver på integrationen? Avslutningsvis har, som vi tidigare sett, neofunktionalistisk 
forskning främst kommit att förknippas med ett strukturellt och/eller institutionellt 
synsätt (trots Haas explicita fokus på aktörer) och forskningen har framför allt rört 
sig på makronivå. I den här avhandlingen står i stället aktörer och deras preferenser 
och strategier i fokus i ett försök att föra ned den neofunktionalistiska 
teoribildningen till mikronivå. Hur jag konkret skall studera aktörernas preferenser 
och strategier utgör därför en central del av nästa kapitel.  
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– KAPITEL 3 – 

Metodologiska utgångspunkter 
och tillvägagångssätt 

3.1 Inledning 
I det här kapitlet förklarar jag hur jag konkret gått tillväga för att studera aktörers 
preferenser och strategier. Jag kommer således att behandla olika metodologiska 
överväganden och tillvägagångssätt som har bäring för insamlandet och analysen av 
den samlade empirin. Som nämndes inledningsvis utgör studiens bidrag både av en 
kartläggning av skogspolitiken inom EU och de involverade aktörerna och en 
analys av deras preferenser och eventuella preferensbyten. Kapitel 4 och 6 bygger 
främst på officiella dokument. Kapitel 5, 7 och 8 bygger också de delvis på mate-
rialinsamling och textanalys av officiella dokument, men framför allt på intervjuer 
med berörda aktörer.  

Kapitlet inleds med en diskussion kring val av ”fall” och ”nivå”. Därefter följer 
en redogörelse för hur jag valt att närma mig studiet av preferenser i den här 
avhandlingen. Hur jag konkret gått tillväga vid insamlande av det empiriska material 
som ligger tillgrund för studien av skogsaktörernas roll i integrationsprocessen, 
samt hur analysen genomförts, beskrivs därpå.  

3.2 Val av fall 
Val av fall är centralt i alla ”fallstudier”, på samma sätt är begreppet ”nivå” viktigt i 
studier av aktörer på olika eller sammanlänkade nivåer eller arenor. Låt oss börja 
med det senare begreppet innan vi tittar närmare på valet av fall. Som metoddiskus-
sionen och den empiriska studien kommer att visa hänger ”fall” och ”nivå” intimt 
samman. 

3.2.1 Val av nivå 
Den neofunktionalistiska teoribildningen (läs Haas) menar att nationella aktörer 
med tiden successivt kommer att flytta allt större fokus till den europeiska nivån. 
Det implicerar att aktörerna agerar på olika arenor (för en diskussion om arenor se 
Sjöblom 1993). Det finns numera omfattande litteratur som på olika sätt behandlar 
rationella aktörer och deras agerande utifrån en tanke att aktörer har flera arenor att 
ta hänsyn till, samt att det påverkar deras agerande på olika sätt. De kanske mest 
kända exemplen är Robert Putnams teori ”two-level games” eller ”double edged 
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diplomacy’s” som han utvecklade  i artikeln ”Diplomacy and domestic politics: the 
logic of two level games” (1988), samt George Tseblis (1990) spelteori som går un-
der namnet ”nested games”. Enligt Tseblis påverkas spelet på den primära arenan 
av de övriga spel i vilken aktören är involverad, och utfallet kan endast analyseras 
genom att studera alla arenorna eller alla spelen. I ljuset av ett ”nested games”-
perspektiv blir aktörens agerande alltid optimalt, även om det verkar suboptimalt 
sett utifrån varje enskild arena. Till synes irrationella beslut kan därför ofta förklaras 
genom att analytikern inte sett situationen i dess helhet såsom den ter sig för 
aktören (Tseblis 1990: 5-15). Det finns också en dynamisk aspekt i Tseblis ansats, 
då själva lärandet på vägen fram till beslutet blir föremål för analysen. Detta 
implicerar att aktören under processens gång kan revidera sina preferenser (Tseblis 
1990: 29).  

Putnams ”two-level games” har stora likheter med Tseblis ”nested games” men 
är inte lika generell till sin karaktär (se exempelvis Kite 1996: 11). Putnam menar att 
inrikes- och utrikespolitiska arenan inte kan studeras var för sig, och försöker med 
sin ansats att sudda ut gränserna där emellan (Putnam 1988: 343). Putnam utgår 
endast från två arenor, medan Tseblis behandlar flera. Gemensamt för dem är att 
de ifrågasätter annan forsknings fokusering på aktörer i endast en beslutssituation. 
Det är en kritik jag tagit fasta på och försöker undvika i den här studien. Jag ställer 
mig dock frågande till Putnam och Tseblis angreppssätt vad gäller deras nivåspeci-
fika uppdelning (vilken är mest framträdande i Putnams ansats) av arenor. Den här 
avhandlingen är visserligen organiserad efter nivåer eller arenor (den europeiska 
och den nationella) av både praktiska och analytiska skäl, men jag har för avsikt att i 
min avslutande analys diskutera hur det egentligen förhåller sig på den punkten. 
Det vill säga, kan man tala om separata arenor eller är de sammanflätade? 

3.2.2 Teoretiska och empiriska argument för en fallstudie 
Den här avhandlingen studerar och åskådliggör primärt icke-statliga aktörers, men 
även andra aktörers roll i integrationsprocessen. Ett lämpligt förfarande för att be-
svara forskningsfrågan är att utgå från en fallstudielogik. Det karaktäristiska med en 
fallstudie är att den är både ”omfattande och tät” (Merriam 1994: 25). Fördelen 
med det är att studien har chansen att bli mer djuplodande, samt mer process- och 
aktörsorienterad än om en annan metod skulle användas (Bryman 1997: 77-82). 
Den här studien är också explorativ till sin karaktär, både vad gäller den empiriska 
kartläggningen och med avseende på försöken att föra ned neofunktionalismen till 
mikronivå, vilket även det talar för en fallstudie.  

Den första frågan som inställer sig är vad studien egentligen är ett fall av? Vad 
som utgör ett fall är beroende av den specifika frågan som ställs. Redan 1975 
konstaterade Harry Eckstein att: ”A study of six general elections in Britain may be, 
but need not to be, an n = 1 study. It might also be an n = 6 study. It can also be 
an n = 120 000 000 study. It depends on whether the subject of study is electoral 
systems, elections or voters” (Eckstein 1975: 85). Aktörers roll i integrationsproces-
sen är det generella fenomen som skall studeras, vilket innebär att försöket att eta-
blera en gemensam europeisk skogspolitik utgör ett fall. Det är således inte enbart 
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de svenska skogsaktörernas inställning (preferenser och strategier) som utgör fallet. 
Samtidigt är det intresset för de svenska aktörernas preferenser och deras strategier 
som är det mest centrala i den här studien. Det är därför möjligt att karaktärisera 
studien som en kombination av två fallstudier. Här analyseras både fallet europeisk 
skogspolitik i varande och fallet de svenska aktörernas inställning till denna skogs-
politik. 

Det är på sin plats att reda ut vad som är skillnaden mellan fall och analysenhe-
ter. Studien av försöken att etablera en gemensam europeisk skogspolitik innehåller 
en mängd olika potentiella observationer, undersökningsobjekt eller analysenheter, 
varav den senare är den term jag föredrar. Analysenheter kan exempelvis utgöras av 
länder, enskilda individer, debatter och anföranden eller olika tidsenheter (Esaias-
son, Gilljam et al. 2003: 49). Analysenheterna (vilka är att se som informationsbära-
re) undersöks för att forskaren därigenom skall kunna angripa forskningsproblemet 
i stort. Då den här studien är aktörsinriktad har valet av analysenheter fallit på 
enskilda individer, eller snarare grupper av individer på svensk och europeisk nivå.  

I avhandlingen studeras aktörernas preferenser och strategier i fråga om inte-
grationsprocessens fortskridande på det skogspolitiska området. För att förstå vad 
som sker på såväl EU-nivå som i Sverige i det här avseendet, samt hur dessa nivåer 
hänger ihop, behövs dels en studie av den europeiska kontext i vilken de svenska 
aktörerna verkar, dels en studie av svenska aktörers inställning (preferenser) och 
strategier. En sådan delstudie kan hjälpa till att identifiera möjliga orsaker till varför 
integrationen av skog fortskrider på det sätt som den gör på EU-nivå, samt åskåd-
liggöra vilken roll de icke-statliga aktörerna har i processen både nationellt och på 
EU-nivå. Det kan i så fall ligga nära till hands att anta att detta även gäller inom 
närliggande politikområden. Att utgå ifrån svenska skogsaktörer och deras prefe-
renser och strategier vad gäller försöken att skapa en gemensam europeisk skogs-
politik är således ett medvetet val för att studera ett större fenomen.27 

Det är därmed inte sagt att fallet är representativt för integrationen av alla 
politikområden i EU. Däremot är jag övertygad om att det finns vissa aspekter av 
svenska skogsaktörers preferenser och strategier vad gäller försöken att skapa en 
gemensam europeisk skogspolitik som kan vara relevanta när det gäller aktörers roll 
i integrationsprocessen generellt. Dessutom bidrar en beskrivning och analys av 
svenska skogsaktörers preferenser och strategier till en ökad förståelse för EU och 
integrationsprocessen i dess helhet. Som King, Keohane och Verba framhåller: ”… 
case studies are essential for description, and are, therefore, fundamental to social 
science. It is pointless to seek to explain what we have not described with a reason-
able degree of precision” (King, Keohane et al. 1994: 44).  

Det skogspolitiska fallet identifierar och lyfter alltså inte enbart fram viktiga 
teoretiska aspekter, utan erbjuder också intressanta empiriska insikter. Som jag 
påpekat är skogspolitik ett politikområde som inte tidigare utforskats av statsvetare 
i någon större utsträckning. Den empiriska kartläggningen av området är därför i 
 

                                                        
27 De är också aktörer som varit relativt lätta att komma i kontakt med (både språkligt och geografiskt), 
vilket har varit viktigt då jag har eftersträvat hög tillgängligt för att därigenom kunna undersöka feno-
menet i så stor utsträckning som rimligtvis varit möjligt. 
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sig ett viktigt bidrag. Tillvägagångssättet för insamlingen av det empiriska materialet 
presenteras härnäst. 

3.3 Tillvägagångssätt 
Det teoretiska ramverket har varit vägledande för mitt möte med, och tolkning av, 
empirin. Hur dessa två delar länkats samman diskuteras mer ingående i det här 
avsnittet. I huvudsak har två typer av källor nyttjats i syfte att samla in det empi-
riska material som utgör grunden för den här avhandlingen. Dels har en textanalys 
av ett antal olika skriftliga källor (exempelvis artiklar i facktidskrifter och officiella 
dokument från EU:s institutioner och organ) utförts, dels bygger informationen på 
kvalitativa forskningsintervjuer med för politikområdet relevanta aktörer. En data-
baserad innehållsanalys har även genomförts på det intervjumaterial jag samlat in. 
Vad detta innebär mer konkret utvecklas nedan.  

3.3.1 Textanalys  
Det finns en rad olika sätt att analysera och studera skriftligt material (i det här 
fallet texter i olika dokument och intervjuutskrifter). Några av de vanligaste inrikt-
ningarna inom textanalys är innehållsanalys, argumentationsanalys, idé- och ideolo-
gianalys, lingvistisk textanalys samt diskursanalys (se exempelvis Bergström & 
Boréus 2000). Inom ramen för den här studien är det innehållsanalys som tilläm-
pats då jag varit ute efter att fånga aktörernas uttalade preferenser och strategier 
snarare än hur aktörerna uttrycker sig. Innehållsanalys definieras av Robert Philiph 
Weber som: ”a research method that uses a set of procedures to make valid 
inferences from text” (Weber 1990: 9). Innehållsanalysens huvudsakliga uppgift är 
att minska mängden data till mindre, mer hanterbara, uppsättningar av kategorier 
eller indikatorer som är relevanta för forskarens teoretiska utgångspunkter (Weber 
1990: 15). Vidare används termen innehållsanalys framför allt om analyser där till-
vägagångssättet består i att kvantifiera, det vill säga räkna förekomsten av, eller 
mäta vissa företeelser i texter, något som exempelvis kan vara av intresse om man 
vill studera förändringar över tid. Innehållsanalys kan också användas på ett vidare 
sätt och inkluderar då alla analyser som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva 
textinnehåll (Bergström och Boréus 2000: 44-46). Här är det den senare tillämp-
ningen, det vill säga innehållsanalysens kvalitativa element, som står i förgrunden. 
Den innehållsanalytiska metod som används i den här studien kräver nämligen en 
kvalitativ bedömning och sortering av innehållet i de intervjuer som analyseras (för 
en kritisk reflexion av innehållsanalys se Bergström och Boréus 2000: 78-84; Ryg-
haug 2002).  

Vilka krav kan man ställa på innehållsanalysen som metod? I Content Analysis for 
the Social Sciences and Humanities för Ole R. Holisti fram tre krav som han anser bör 
vara vägledande för forskare som använder sig av innehållsanalys i sin forskning. 
De är: 
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1. Objektivitet: vilket i detta sammanhang innebär att varje steg i forsknings-
processen måste genomföras utifrån explicit formulerade regler och procedurer. 

2. Systematik: valet av analysverktyg (kategorier för kodning i det här specifika 
fallet, mer om det i avsnitt 3.3.5) bör ske systematiskt, det vill säga i överstäm-
melse med de regler som definierats för att besvara forskningsfrågan. 

3. Generaliserbarhet: resultatet bör ha teoretisk relevans (Holsti 1969: 3-5). 
 

Även Weber ställer upp kriterier för innehållsanalysen. Weber menar att innehålls-
analysen måste tillgodose kraven på reliabilitet och validitet (Weber 1990: 15-24). 
Det första kriteriet reliabilitet liknar i stora drag objektiviteten i Holstis arbete, vilket 
betyder att resultaten av innehållsklassifikationen inte skall variera över tid och mel-
lan olika forskare. Det andra kriteriet validitet refererar till innehållet av analysen och 
är mer eller mindre att se som Holstis krav på systematik och generaliserbarhet 
sammantagna. Dessa krav och kriterier har lett till att nya tekniker utvecklas för att 
komplettera, och i stor utsträckning även ersätta, den traditionellt manuellt genom-
förda innehållsanalysen. Hur jag hanterat det i praktiken i min analys av intervjuer-
na framgår av texten nedan (avsnitt 3.3.4), men först ett par ord om förfarandet vad 
gäller intervjuerna. 

3.3.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Den här avhandlingen har tydligt aktörsfokus samtidigt som den syftar till att kart-
lägga ett område som tidigare inte studerats i någon större utsträckning. Vilket 
metodologiskt tillvägagångssätt är då bäst lämpat för att dels komma nära de olika 
aktörerna i syfte att fånga deras preferenser och strategier, dels inhämta tidigare 
okänd information? Jag har bedömt den kvalitativa forskningsintervjun som en bra 
metod i det här avseendet.28 Den kvalitativa forskningsintervjun lämpar sig 
nämligen väl när forskaren har för avsikt att ge sig in och studera ett tidigare 
outforskat fält, när forskaren vill veta hur aktörerna själv uppfattar sin värld, när 
studiens syfte är att pröva teorier, när syftet är att utveckla begrepp samt som 
komplement till annan forskning (Esaiasson, Gilljam et al. 2003: 280-284). Metoden 
erbjuder: ”… a more complete, meaningful, and useful understanding of social 
phenomena by studying them in their entirety, in the context in which they occur, 
while considering the meaning those being studied give to their actions and to the 
actions of others” (Manheim, Rich et al. 2006: 309). 

Intervjuer har genomförts med ett drygt fyrtiotal skogsaktörer verksamma både 
på nationell och europeisk nivå.29 Dessa intervjuer utgör avhandlingens primära 
källmaterial och har syftat till att fånga aktörers direkta motivuttalanden och där-
igenom även deras roll i integrationsprocessen.  

 

                                                        
28 Kvalitativ forskningsintervju kan i andra sammanhang kallas samtalsintervju, djupintervju eller kvali-
tativ intervju.  
29 Pilotintervjuer genomfördes i december 2004, medan merparten av intervjuerna utfördes under sena-
re delen av 2006 och början av 2007. 
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De flesta intervjuer har genomförts som besöksintervjuer. Ett mindre antal har 
genomförts som telefonintervjuer, då det inte varit praktiskt möjligt att åka en lång 
sträcka för en enskild intervju, alternativt om intervjun planerats och genomförts 
med kort varsel. Båda förfaranden gjorde att jag hade möjlighet att medverka till att 
svaren blev av så hög kvalitet som möjligt. Som intervjuare kan man nämligen reda 
ut eventuella oklarheter i samband med undersökningen, samt stimulera den inter-
vjuade att ge utförliga och exakta svar genom så kallade ”probes” (Dahmström 
1996: 61). Intervjuerna dokumenterades med en diktafon.30 Ljudfilerna överfördes 
därefter till en dator och transkriberades.31 Intervjuutskrifterna skickades sedan till 
de intervjuade. Därigenom hade de intervjuade möjlighet att förtydliga sig i de fall 
något var oklart, alternativt komplettera med ytterligare information. Det här för-
farandet har även hjälpt mig att kontrollera att svaren uppfattats på rätt sätt. För att 
garantera anonymitet har jag valt att dela in materialet i olika grupper av aktörer. 
Den första består av statliga aktörer, som i sin tur är uppdelade i kategorierna politi-
ker (riksdagsledamöter och europaparlamentariker) och tjänstemän (här ingår tjänste-
män vid svenska departement och myndigheter, men även tjänstemän vid Kom-
missionen). Den andra gruppen av aktörer är icke-statliga aktörer, och tillika olika 
former av organiserade intressen. De har delats in i fyra huvudsakliga kategorier: 1) 
industriföreträdare (CEI-Bois, CEPI, Holmen Skog AB, SCA Skog AB, Skogsindustri-
erna, Stora Enso och Sveaskog); 2) skogsägare (CEPF, ELO, enskild skogsägare, 
LRF Skogsägarna och Svenska kyrkan); 3) miljörepresentanter (EBB, Naturskydds-
föreningen och WWF); 4) övriga skogsintressenter (Skogsutredningen 2004, Skogs- och 
Träfacket samt SSR).  

Inför det inledande urvalet av intervjupersoner gjordes en kartläggning av de 
aktörer som på något sätt är involverade i, och arbetar med skogsfrågor på Europa-
nivå. Urvalet baserades bland annat på vilka aktörer som förekom och gjorde sin 
röst hörd i frågan i den skogliga pressen (exempelvis Vi Skogsägare, Skog & Industri, 
Skogen – Den obundna skogstidningen och Skogsland). 2004 års Skogsutrednings förteck-
ning över referensgrupp konsulterades även, liksom sändlistan till Skogsstyrelsens 
sektorsråds ordinarie medlemmar.32 Skogforsks matrikel Skogskontakten från 2005 
hjälpte också den till att identifiera relevanta skogliga myndigheter och organisa-
tioner. De inledande pilotintervjuer resulterade i sin tur i ytterligare intervjuer med 
andra aktörer som på förhand ej identifierats, i enlighet med den så kallade 
”snöbollstekniken”. Genom tillämpning av den här metoden, det vill säga att jag 
 

                                                        
30 En av de intervjuade såg helst att vårt samtal inte bandades, men menade att det var upp till under-
tecknad att fatta beslutet – beroende på om jag ville få en bild av hur det formellt förhåller sig eller om 
jag ville få en bild av hur det ”verkligen” förhåller sig. Jag valde det senare och fick mycket riktigt en 
fyllig beskrivning av processen, en bild som också övriga aktörers uttalanden verifierat. 
31 Pilotintervjuerna transkriberades av undertecknad, övriga intervjuer har transkriberats av forsknings-
assistenterna Emelie Lilliefeldt, Ellen Norden och Inger Wikström. 
32 Nationella sektorsrådet för skogliga frågor är ett rådgivande organ till Skogsstyrelsens generaldirektör 
som möts 3-4 gånger per år. Rådet bildades 2002, och hanterar i huvudsak övergripande skogs- och 
miljöpolitiska frågor. Representanter från följande organisationer ingår: Friluftsfrämjandet, Holmen 
skog, LRF, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Norra skogsägarna, Riksantikvarieämbetet, 
Sametinget, Skogs- och Träfacket, Skogsindustrierna, SLU, Sveaskog, Svenska Jägareförbundet, Sveri-
ges Hembygdsförbund och Världsnaturfonden (WWF). 
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utifrån en första kontakt med en aktör blivit rekommenderad att kontakta ytter-
ligare någon person, som i sin tur hänvisat mig vidare till ännu en person, har jag 
fått en uppfattning om politikområdets aktörsstruktur, samt vilka aktörer som är att 
anses som nyckelpersoner. Snöbollsteknikens styrka ligger just i att man kan åskåd-
liggöra strukturer som tidigare inte varit kända, samtidigt som relations- och sam-
spelsmönster fångas. Dessvärre finns det en risk att de intervjuade, avsiktligt eller 
oavsiktligt, hänvisar vidare till andra personer som delar deras egna åsikter och upp-
fattningar. Det kan leda till att kartläggningen inte blir heltäckande (Bryman 1997: 
53; Esaiasson, Gilljam et al. 2003: 212). För att undvika det har jag bildligt talat låtit 
olika snöbollar rulla från skilda håll. Jag har utgått dels från personer vid EU:s 
institutioner, dels från personer vid olika konkurrerande branschorganisationer och 
intressegrupper, för att kartlägga politikområdets struktur. Intervjupersoner har 
identifierats bland dem som kommit att framträda som nyckelaktörer inom områ-
det (det vill säga om två eller flera av de intervjuade, oberoende av varandra, fram-
hållit en aktör som central har intervjuer genomförts med denne). De allra flesta 
som tillfrågats har ställt sig till förfogande för en intervju, men några har hänvisat 
till andra inom organisationen som enligt dem själva har bättre kunskap och insikt i 
ämnet. Dessutom har några av de tillfrågade avböjt att medverka, alternativt ej 
besvarat min förfrågan trots en påminnelse. Det gör att ytterligare någon intervju 
kunde ha varit önskvärd, men min bedömning är ändå att samtliga relevanta intres-
senter finns representerade. För en fullständig förteckning över dem som låtit sig 
intervjuas, se källförteckning. 

För att garantera anonymitet har jag förutom att dela in de intervjuade i olika 
grupper eller kategorier av aktörer även medvetet valt en framställningsstrategi som 
innebär att endast direkta citat har en referens. Texten runt om dessa citat bygger 
emellertid också på den information jag erhållit från intervjuerna. Att det inte finns 
referenser i texten beror på att det då i vissa fall skulle bli relativt lätt att lista ut 
vilken aktör som sagt vad. I kapitel 4, men särskilt kapitel 5, finns det stycken som 
till stora delar bygger på intervjumaterial, men utan direkta referenser. Så är också 
fallet i kapitel 7 och 8, men då i mindre utsträckning eftersom fler aktörer intervju-
ats inom respektive grupp eller kategori. Risken att röja deras identitet har därmed 
bedömts som mindre. Vad gäller de citat som förekommer i avhandlingen är de så 
ordagrant återgivna som det bara är möjligt. Citaten har endast bearbetats i den 
meningen att återupprepningar, stamningar och kraftuttryck redigerats bort, liksom 
särpräglade uttryck och specifika referenser (exempelvis egennamn och hänvisning-
ar till organisationer) som kan röja de intervjuades identitet.33 I de fall jag bedömt 
att förtydliganden krävts för att förstå syftningar eller för att sätta in citatet i ett 
sammanhang, återfinns dessa inom [ ]. I de fall jag valt att dra ihop ett resonemang i 
ett och samma citat markeras de avsnitt som hoppats över med (…). 

 

                                                        
33 Jag har översatt samtliga citat till svenska (några av intervjuerna har genomförts på engelska), även 
det i syfte att garantera de intervjuades anonymitet.  
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3.3.3 Utformandet av intervjumanualen 
Min läsning av Haas samlade arbeten ger vid handen att aktörer väljer att verka på 
en annan nivå än enbart den nationella enligt någon form av kalkyltänkande. Men 
hur fångar man det empiriskt? För att fånga dessa aspekter vid intervjutillfället 
utformades en uppsättning frågor som syftar till att fånga aktörernas preferenser 
och strategier för att handla som de gör, men även en uppsättning frågor som 
fångar aktörernas interaktion och deras syn på andra aktörer i processen. Även ett 
frågebatteri om själva processen och dess karaktärsdrag bedömdes som nödvändigt. 
Detta är de tre övergripande och återkommande teman i den intervjumanual som 
varit vägledande vid intervjuerna med de olika skogspolitiska aktörerna (intervju-
manualen återfinns som bilaga 1). 

Vid en första anblick kan intervjumanualen ge intryck att vara ateoretisk och 
endast inriktad på att samla in empirisk kunskap och information om aktörernas 
inställning till försöken att skapa en gemensam europeisk skogspolitik. Så är inte 
fallet. Även om avhandlingen främst har ett uttalat deskriptivt syfte, är flertalet 
frågor teoretiskt genererade. Frågorna är öppna till sin karaktär och har i de flesta 
fall inte på förhand definierade svarsalternativ som aktörerna måste ta ställning till. 
Det är ett medvetet val för att undvika en allt för stor påverkan på de intervjuades 
svar. Med färdiga svarsalternativ finns det nämligen alltid en risk att man fångar en 
bild av verkligheten som inte finns eller är tillrättalagd. Min ambition har i stället 
varit att låta aktörerna fritt diskutera och ge sina synpunkter, och därefter analysera 
deras svar utifrån det teoretiska ramverket.  

Många av frågorna är utformade utifrån en teoretiska förförståelse. Exempelvis 
hoppades jag med frågan Från vilken politisk nivå upplever Du att processen initieras och 
drivs? kunna fånga och analysera förekomsten av växelverkan mellan de politiska 
nivåerna, något som är centralt inom neofunktionalismen. Vidare försöker jag med 
ett flertal frågor såsom exempelvis Hur ser Era (påverkans)strategier ut? och Vad vill Ni 
åstadkomma med Ert agerande? fånga aktörernas agerande och syn på sin egen roll i 
processen. Svaren på dessa frågor ställdes mot neofunktionalismens antaganden om 
spillovereffekter, mer specifikt den aktörsdrivna spillovern. I ett försök att belysa 
hur drivkrafterna ser ut i den skogspolitiska integrationsprocessen ställde jag frågan 
Är det någon aktör som är drivande i processen att skapa en gemensam skogspolitik? för att 
exempelvis undersöka i vilken utsträckning neofunktionalismens antaganden om de 
överstatliga institutionerna som policyentreprenörer bekräftades. Endast när det 
gäller att karaktärisera processen mer allmänt, och interaktionerna mellan aktörerna, 
gavs på förhand definierade svarsalternativ. Aktörernas rangordning av dessa var 
bland annat ett sätt för mig att kontrollera och jämföra med hur aktören besvarat 
andra frågor, exempelvis för att se om aktören ger en konsistent bild av processen 
och sin egen roll i densamma.  

Några grundläggande typer av frågor som fångar aktörernas preferenser och 
strategier är för det första relaterade till aktörens målsättning (exempelvis vilka är 
ni, vad gör ni, vad vill ni göra, vad måste ni göra); för det andra till aktörens nuva-
rande strategi (exempelvis vad är den nuvarande strategin implicit eller explicit, 
vilka antagande bygger den strategin på, vad händer i den omgivande kontexten, i 
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vilket sammanhang verkar aktören); och för det tredje till aktörens konkurrens-
situation (exempelvis vad händer inom industrin, bland andra konkurrenter och 
generellt, vilka är aktörens målsättningar när det kommer till dess egen organisa-
tions storlek, tillväxt och avkastning, vilka produkter eller tjänster erbjuder aktören, 
till vilka konsumenter eller användare, vilken teknik används, vilka är de ledande 
aktörerna, vad kan aktören uppnå genom allianser, vilka är valmöjligheterna, vilka 
är spelreglerna som aktören konkurrerar utifrån). Många av de här frågorna åter-
finns i intervjumanualen, men är då modifierade såtillvida att de anpassats och 
”kokats ned” till frågor av mer övergripande karaktär. 

Vid utformningen av intervjumanualen har jag försökt konstruera frågor som 
både kan fånga förändringar över tid och intersubjektiva dimensioner. Vad gäller 
intersubjektiviteten ombads aktörerna att ställa sig vid sidan av processen, som en 
oberoende åskådare, och utifrån det perspektivet karaktärisera kontexten för deras 
interaktion med andra aktörer och processen i stort. Förslag på hur de kan karaktä-
risera kontext gavs: tvång, tävling/konkurrens eller övertygelse/argumentering/för-
handling. Aktörerna ombads rangordna dessa, och om möjligt reflektera över om 
rangordningen förändras över tid, detta för att fånga dynamiken och styrelsemönst-
ren i processen.  

Intervjuerna har varit halvstrukturerade till sin form, det vill säga att de har tagit 
sin utgångspunkt i en rad teman och förslag på relevanta frågor. Det har därigenom 
funnits möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd 
om det krävts för att kunna följa upp svaren från den intervjuade. Ordningen på 
frågorna har inte varit densamma vid de olika intervjusituationerna, utan de har 
snarare fungerat som en ram för den förda diskussionen (Kvale 1997: 147-160). 
Skälet till det är att ett svar från en som intervjuas inte alltid behöver vara fullstän-
digt, information kan undanhållas och den intervjuade kan välja att svara utifrån 
omgivningens förväntningar även om det inte ligger närmast sanningen (Dahm-
ström 1996: 66). Den problematiken är något som man som intervjuare måste ha i 
åtanke och i den mån det är möjligt komma runt. Ett sätt är att formulera om och 
återkomma till frågor som man bedömer som viktiga för sin studie vid ett senare 
tillfälle i intervjun, för att försäkra sig om att man gjort allt för att fånga den inter-
vjuades syn på saken. Beroende på vilken grupp av aktörer som intervjuats har vissa 
teman fått mer eller mindre utrymme. Intervjuerna har sedan transkriberats för att 
därefter genomgå en kvalitativ innehållsanalys, mer om det nedan.  

3.3.4 Datorbaserad innehållsanalys – Hyperresearch 
De olika teknikerna som tillsammans utgör innehållsanalysens metod har vuxit till 
antal och till användning. Den teknik som kanske avancerat allra snabbast är den 
datorbaserade innehållsanalysen (Evans 1996). Den tekniken används i stor 
utsträckning inom partiforskningen vid studier av valmanifest, men även inom 
forskningen rörande internationella relationer för att studera medias rapportering 
av olika fenomen (Anzar 1982; Gerner, Schrodt et al. 1994; Laver & Garry 1999). 
En av de största fördelarna med datorbaserad innehållsanalys, till skillnad från 
manuellt utförd innehållsanalys, är att stora textmängder kan behandlas och 
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bearbetas utan större problem. Den datorbaserade innehållsanalysen underlättar för 
forskaren att finna mönster, strukturera och klassificera, samt lagra mer omfattande 
material. Men som Michaael Crang poängterar: 

”A common misapprehension is that in some way the programs do the 
analysis for you, or produce some concrete results on their own. (…) The 
results are connections and explanations you draw out of your materials – 
not something produced by the computer.” (Crang 1997, citerad i Stroh 
2000: 230)  

Datorprogrammen ersätter således inte forskaren, men datorns kapacitet att lagra, 
sortera och göra materialet lättöverskådligt är något som ofta framhålls även om 
det fortfarande är forskaren som bär ansvar för analysen (se exempelvis Bergström 
& Boréus 2000; Fielding 2000; Stroh 2000). Vidare menar Fielding att även det 
minst sofistikerade datorprogrammet är mer systematiskt och grundligt i jämförelse 
med en manuellt utförd innehållsanalys (Fielding 2000: 2). Datorn möjliggör att de 
koder eller kategorier som angetts med lätthet kan omformuleras och omstruktu-
reras. Säg att forskaren skall koda eller kategorisera ett stort antal dokument eller 
intervjuutskrifter och när turen kommer till de sista uppträder en betydande 
variation i innehållet som korresponderar mot en specifik kod eller kategorisering. 
Denna variation föranleder en omkodning av svaren för att även variationen skall 
inrymmas under den nya koden. I stället för att genomföra proceduren manuellt 
och åter arbeta igenom dokumenten eller intervjuutskrifterna får koden i stället sitt 
nya utseende genom datorns försorg. Datorprogrammens flexibilitet på den här 
punkten kan således medföra att potentiella kodningsfel avhjälps, då arbetsinsatsen 
för att korrigera dem är betydligt mindre omfattande än om det i stället gjorts 
manuellt (Fielding 2000: 13). 

I den här studien används datorprogrammet Hyperresearch (version 2.0), ett så 
kallat tredje generationens program som kan hantera multimedialt material (text, 
bild, ljud och video). Utifrån dessa källor möjliggörs kodningar, autokodningar, 
grafisk framställning av kodernas relation till varandra samt hypotestestning (se 
exempelvis Hesse-Biber & Dupius 2000). Det är möjligt att genomföra både kvan-
titativa och kvalitativa analyser inom ramen för programmet.34 Oberoende av om 
studien är kvantitativ eller kvalitativ till sin karaktär måste ett analysinstrument i 
form av ett kodschema utarbetas.  

3.3.5 Kodschema 
För att kunna analysera det empiriska materialet krävs alltså att ett analysinstrument 
konstrueras som anger vad det är som skall kodas i intervjuutskrifterna. Den 
 

                                                        
34 Den som önskar stifta närmre bekantskap med Hyperresearch hänvisas till programmets hemsida 
http://www.researchware.com, 2007-06-04. Där erbjuds bland annat en demoversion av programmet, 
men observera att kommandot spara dokumentet är satt ur funktion. Vidare vill jag uppmärksamma att 
det nu har lanserats en ny och uppdaterad version av Hyperresearch, vilket innebär att demoversionen 
(version 2.0) har ersatts med en nyare version (version 2.7). 
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teoretiska ingången indikerar vad som bör beaktas för att aktörers roll i integra-
tionsprocessen av skog och skogsbruk i EU som fenomen skall fångas. De aspekter 
som bedöms vara ett uttryck för detta, och som således även bör återspeglas och 
fångas av kodschemat sammanfaller i stort med de teman och frågor som återfinns 
i den tidigare presenterade intervjumanualen. Viktiga aspekter är exempelvis: 

 
• Om och på vilket sätt skogaktörernas inställning förändrats över tid. 
• Hur skogsaktörerna uppfattar och ser på interaktionen med andra aktörer. 
• Hur skogsaktörerna agerar i syfte att påverka processen. 

 
Dessa teman och frågor utgör tillsammans grunden för kodschemat. Utifrån dem 
har ett antal kategorier urskiljts. De flesta kategorier är teoretiskt genererade och 
ger uttryck för aktörernas agerande och syn på försöken att etablera en gemensam 
skogspolitik, såtillvida att de anknyter till och bygger på den tidigare presenterade 
intervjumanualens frågor. Kategorierna skall hjälpa till att indikera hur olika skogs-
aktörer ser på sin roll i skogspolitikens utformning, men även att precisera beskriv-
ningen, och tillika den empiriska kartläggningen, av hur EU:s skogspolitik utformas 
i praktiken (se bilaga 2 för en mer utförlig definition av varje kategori, där återfinns 
även exempel från intervjumaterialet som illustrerar kategorierna).  

Vad skall då ovanstående kategorier användas till och hur skall kategorierna 
appliceras och användas på det empiriska materialet? Det är innebördsaspekten 
som är i fokus, det vill säga – vad säger de intervjuade? Innehållsanalysen skall 
således nyttjas för att undersöka vilket utrymme försöken att etablera en gemensam 
skogspolitik får i det empiriska materialet, och hur skogsaktörerna ser på sin egen 
och andra aktörers roll i detta sammanhang. Enskilda meningar utgör mätenheten 
som kategoriseras utifrån innehåll och nyckelord. Kategoriseringen av varje enskild 
mening används sedan för att sortera innehållet i den enskilda intervjun, men även i 
intervjuerna som helhet. Detta skall dels ge indikationer på om det förekommer en 
aktörsinriktad (cultivated) spillover, dels ge en bild av hur EU:s skogspolitik utfor-
mas i praktiken.  

Rent konkret inleds kodningsprocessen med att respektive intervju namnges i 
Hyperresearch och kopplas till den källfil som skall kodas, det vill säga respektive 
intervjuutskrift i en textfil (txt.-format). Därefter markeras det textavsnitt (i den här 
studien utgörs ett textavsnitt av en mening) som skall kodas, varefter en lämplig 
kategori markeras i den kodlista (Master Code List) som arbetet sker utifrån, var-
efter funktionen select väljs och meningen är kodad. Proceduren upprepas om ytter-
ligare kategorier kan appliceras på samma mening. Därefter markeras ett nytt text-
avsnitt, och så vidare tills hela dokumentet är kodat. Observera att det endast är 
intervjuernas kärntext som kodas, mina frågor och utsagor, samt de anekdoter och 
sidospår som de intervjuade kommer in på, och som inte är av intresse för analysen 
kodas således inte (se bilaga 2 för detaljerade kodinstruktioner). Koderna, som är 
synonyma med kategorierna, visas i marginalen på varje dokument. Genom att en 
kod markeras kommer källmaterialet, med den kodade textavsnittet markerat, att 
visas i ett intilliggande fönster. Det finns även en funktion i Hyperresearch som 
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möjliggör autokodning av materialet. Programmet kodar då alla passage i doku-
menten som innehåller exempelvis ”gemensam skogspolitik” med den kod använ-
daren bestämmer. Jag har valt att inte använda mig av den funktionen då jag anser 
att det är viktigt att se varje kod i sin kontext, något som också materialets omfång 
medgivit. När kodningen väl är genomförd kommer Hyperresearchs funktion 
reports väl till pass. Med hjälp av den funktionen kan man som användare samman-
ställa olika rapporter. Rapporterna skapas endera utifrån fallen (intervjuerna) eller 
utifrån koderna (kategorierna).  

Innan jag går vidare till de resultat som kodningsprocessen utmynnat i, är det på 
sin plats att återknyta till de krav och kriterier som Holsti och Weber artikulerat. 
Vad gäller objektivitets- och reliabilitetsaspekterna har jag tagit dem i beaktande 
genom att medvetet försöka undvika att bedömningen under analysens gång tippar 
över åt ett bestämt håll, exempelvis hur tydligt något måste sägas för att kodas som 
ett uttryck för en viss kategori, då det skulle skapa reliabilitetsproblem. Ett sätt att 
minska en sådan oavsiktlig glidning i bedömningarna är att tänka på i vilken ord-
ning man tar sig an texterna. Jag har därför inte analyserat intervjuerna i tidsföljd, 
utan medvetet valt att analysera tidigare och senare intervjuer växelvis. Vidare är 
min förhoppning att mina tankar kring teman och kategorier, samt att instruktio-
nerna för hur kodningen konkret bör genomföras, skall vara så tydliga att även 
andra forskare skall kunna genomföra en undersökning på samma premisser och då 
uppnå liknande resultat. Kraven på systematik och generaliserbarhet, det vill säga 
validitetsaspekten, är också något jag haft i åtanke i min analys av materialet. En av 
den datorbaserade innehållsanalysens största fördelar är att metoden underlättar 
kategoriseringar och systematiseringar av ett stort material. Därigenom ökar till-
gängligheten av materialet, vilket även ökar replikerbarheten. Genom att alla koder 
och textfiler finns samlade i en och samma mapp kan de med lätthet exporteras så 
att andra kan ta del av analysen. Analysens reliabilitet och validitet kan därför prö-
vas av andra forskare. 

3.4 Att väga samman information 
Det återstår att diskutera hur den information som samlats in kan och bör analy-
seras och värderas. I en avhandling som till stora delar bygger på den information 
som aktörerna själva ger, hur bör man som analytiker förhålla sig till denna infor-
mation? Kort sagt, kan man lita på aktörerna? 

3.4.1 Motivinspirerad analys för att studera aktörers preferenser 
Som tidigare framgått är aktörers strategier intimt förknippade med de preferenser 
aktören har och strävar efter att upprätthålla. Att studera preferenser är en stor 
utmaning. Preferenser kan svårligen observeras på ett direkt och objektivt sätt, då 
de utgörs av mentala processer inom en individ. Trots det är studier av preferenser, 
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i termer av motivförklaringar, mycket vanliga inom samhällsvetenskapen.35 En möj-
lighet är att låta individerna själva komma till tals i så stor utsträckning som möjligt 
och anta att de är medvetna om sina preferenser och att de ärligt beskriver sina 
motiv. I mångt och mycket är det också det tillvägagångssätt jag valt för den här 
studien. Jag antar på det stora hela att informanterna är villiga att dela med sig av 
sina överväganden och ställningstaganden och att de gör det utan att försöka dölja 
var de står i frågan eller hur de arbetar för att realisera sina preferenser. 

Men som analytiker har man också ansvaret att göra en självständig bedömning 
av den information som ges. Två viktiga verktyg för detta är triangulering och 
motivanalys. 

Triangulering 
Triangulering innebär att information dubbelkollas, vilket här skett dels mot andra 
aktörer som intervjuas eller på annat sätt kontaktas, dels mot skriftliga källor. Den 
här verifieringen av information och tolkning är speciellt viktigt i en aktörsoriente-
rad studie (Bryman 1997: 157-160; Kvale 1997: 201-228). Ett konkret exempel på 
hur det gått till är att jag vid intervjuerna frågat de olika aktörerna hur de agerat och 
vilken handlingslinje de har (vad säger de sig göra?). Det har sedan kontrollerats dels 
genom vad andra aktörer sagt om dem, dels genom aktörernas faktiska agerande 
(det observerbara agerandet). Det faktiska agerandet har fångats och undersökts genom 
textanalys av aktörernas uttalanden i exempelvis olika skrifter, artiklar, internt mate-
rial och i officiella dokument. Vad gäller de dokument jag erhållit från de olika 
aktörerna måste det tas i beaktande att det materialet är färgat utifrån aktören och 
det eller de intressen denne representerar. Det anser jag inte utgöra något problem 
utan är snarare en grundförutsättning för att kunna analysera de olika aktörernas 
preferenser och strategier. Det är dock nödvändigt att inta ett kritiskt förhållnings-
sätt, och i bakhuvudet ha en medvetenhet om att materialet i de flesta fall är anpas-
sat och framställt utifrån den enskilde aktören. En jämförelse mellan olika källor 
utgör således essensen av triangulering i den här avhandlingen, men med triangule-
ring kan också åsyftas en jämförelse och/eller kombinationer av kvantitativa och 
kvalitativa metoder.36 Jag har emellertid nöjt mig med att ställa olika källor mot 
varandra, och har inte haft ambition att kombinera eller att ställa olika metoder mot 
varandra.  

Ett annat praktiskt handgrepp för att få ytterligare information var ett utskick 
per e-post av ett antal frågor rörande medlemsstaternas inställning till försöken att 
etablera en gemensam europeisk skogspolitik inom ramen för EU till ansvariga för 
skogsfrågor inom respektive medlemsstats skogsdepartement eller motsvarande.  

Vinsterna med trianguleringen är inte enbart att stärka validitet och reliabilitet, 
utan är också att öka kunskapen: 

 

                                                        
35 Med motiv menar jag här aktörernas målsättningar och intentioner likväl som preferenser, men kan 
och har av tidigare litteratur även använts för att beteckna aktörers beslutskalkyler eller aktörers verklig-
hetsuppfattningar. 
36 Se exempelvis Denzin (1970) som på ett överskådligt sätt redogör för olika former av triangulering. 
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”… the purpose of using triangulation is not only to improve the validity of 
the conclusions, there are also a descriptive purpose. That is, to give a better 
understanding of the phenomenon that we have limited knowledge about, by 
analyzing a phenomenon with the help of various sources.” (Blomgren 2003: 
69, min kursivering).   

Motivanalys 
Genom att inte enbart förlita sig på vad en viss aktör säger om sig själv, utan att 
också väga in information från dokument och vittnesmål från andra aktörer, kan 
analytikern behålla en nödvändig kritisk distans till dem som intervjuas. Genom det 
här förfarandet kan man också försiktigt närma sig en diskussion om de verkliga 
motiv som ligger bakom ett visst uttalande eller ställningstagande. Axel Hadenius 
visar på ett förtjänstfullt sätt i sin skrift Att belägga motiv hur forskare, genom att 
identifiera så kallade motivindikatorer, kan dra välgrundade slutledningar om aktö-
rers motiv. Det bygger på antagandet om att det finns ett orsakssamband mellan 
aktörers agerande och motiv (Hadenius 1984: 148). Givet att agerandet är känt, 
består forskningsuppgiften i att identifiera det eller de motiv som utgör den för-
klarande faktorn. Ett sätt att fastställa motiv är att studera aktörens uttalanden i 
samband med, innan eller efter beslut, så kallade intentionala förklaringar eller 
ändamålsförklaringar (Follesdal, Wallöe et al. 1993: 197). Som forskare söker man 
då efter direkta, uttalade motiv, vilket även är den vanligaste formen av motiv-
indikatorer. I den här studien har jag inspirerats av det här förfarandet och försökt 
fånga aktörers uttalade motiv (motiv kan i det följande resonemanget ses som syno-
nymt med begreppet preferenser) i samband med att intervjuer genomförts med 
skogsaktörer både nationellt och internationellt. De skäl eller argument som förs 
fram av aktören själv behöver dock inte vara det egentliga motivet. En aktör kan av 
olika skäl undanhålla sina verkliga motiv, exempelvis tenderar aktörer att underlåta 
att utrycka egennyttiga motiv. Som forskare bör man vara medveten om att det inte 
alltid finns ett likhetstecken mellan aktörers motiveringar och egentliga motiv. En 
motivindikator behöver inte härledas från en direkt utsaga, utan kan också sökas i 
indirekta uttalanden, exempelvis utifrån allmänna åsikter, värderingar och princip-
program som en aktör gett uttryck för (Hadenius 1984: 150; se även Esaiasson, 
Gilljam et al. 2003: 326).  

Här har dylika motivindikatorer till viss del identifierats i exempelvis positions-
papper, debattartiklar och annat offentligt material. Förfarandet har emellertid inte 
varit ägnat att genomföra en fullskalig kritisk motivanalys. I stället har det handlat 
om att genom annan information och stickprovskontroller kontrollera att aktörer-
nas utsagor är rimliga och i linje med övrig information. Motivanalysen ges därför 
inget eget utrymme i studien utan används framför allt för att bekräfta aktörernas 
uttalade motiv i samband med intervjuerna. Genom att inkludera den omkring-
liggande kontexten i analysen kan de uttalade motiven ställas inför en rimlighets-
prövning (Hadenius 1984).  

Det här kapitlet har skildrat hur analysen av aktörernas preferenser och stra-
tegier mer konkret är genomförd och hur det empiriska materialet har hanterats 
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metodologiskt. I de kommande empiriska kapitlen redogörs närmare för resultatet 
av dessa ansträngningar.  
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– KAPITEL 4 – 

EU:s institutioner och deras aktiviteter 
inom det skogspolitiska området 

“The European Union is really being called on to make choices on policy. 
It will in no way be able to play an effective and convincing role 

at the international level unless it proves itself to be a good example 
in the field, and clearly applies its forestry policy to its own territory, 

a policy which is original and separate from CAP.”  
(Jokela 2006: 206) 

4.1 Inledning37  
Syftet med det här kapitlet är att beskriva EU:s aktiviteter och initiativ inom skogs-
området samt att identifiera var och hur handläggningen av skogsrelaterade frågor 
sker inom unionen. Översikten av EU:s aktiviteter och initiativ inom skogsområdet 
kan i korthet sägas reflektera en utveckling mot en fortsatt och fördjupad integra-
tion av området. Det sker dels utifrån ett upplevt behov av att koordinera med-
lemsstaternas aktiviteter inom skogsområdet, dels utifrån de supranationella institu-
tionernas generella benägenhet att utöka sina kompetenser. I kapitlet rekapituleras 
och beskrivs processen och tillika försöken att skapa en gemensam europeisk 
skogspolitik inom ramen för EU. Den studerade perioden sträcker sig från 1957 
fram till och med hösten 2006, med särskild tonvikt på perioden 1995-2006. Av-
gränsningen motiveras utifrån den utvidgning som då skedde, och som fick stora 
implikationer för skog och skogsbruk inom EU. Vidare redogörs för de initiativ 
som tagits inom det skogspolitiska området inom EU, för den institutionella struk-
tur som successivt byggts upp, samt för hur EU:s institutioner (i termer av aktörer) 
agerat i sin strävan att etablera en gemensam europeisk skogspolitik. Kapitlet 
bygger på analyser av olika offentliga dokument, tidigare forskning inom området 
samt intervjuer med aktörer verksamma vid EU:s olika institutioner – både som 
tjänstemän och lobbyister. Som framgick av kapitel 3 kommer det inte att finnas 
referenser till enskilda intervjuer i texten, endast vid direkta citat. 

Närmast följer en kort redogörelse för den internationella kontexten som utgör 
grunden för såväl Sveriges som EU:s ”skogspolitik”. Medvetet ges endast en över-
 

                                                        
37 Detta kapitel har i en tidigare version tillhandahållits huvudsekreteraren för Skogsutredningen 2004 
och ligger till grund för delar av skogsutredningens kapitel rörande EU och skogen (se SOU 2006:81). 
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siktlig beskrivning, då internationell skogspolitik inte är i fokus för den här avhand-
lingen (för en översikt av internationell skogspolitik se exempelvis Humphreys 
1996; Smouts 2003). Inte heller är EU:s agerande i globala skogspolitiska samman-
hang något som jag har för avsikt att behandla i någon större utsträckning (för ett 
sådant angreppssätt se Jokela 1996, 2002, 2006; Elgström 2006). I stället är det den 
europeiska kontexten och EU:s interna hantering av skogspolitiska frågor som står i 
fokus i de kommande avsnitten. I ett försök att ge substans, samt visa på aktörernas 
interaktioner, presenteras turerna kring framtagandet av EU:s skogsbruksstrategi 
och skogshandlingsplan närmare. Några summerande iakttagelser rundar av kapit-
let.  

4.2 Global skogspolitik – från Rio till Helsingfors 
Den internationella debatten och det mellanstatliga samarbetet rörande skogspoli-
tiska frågor har ökat i intensitet under senare år. Tropisk avskogning, ökensprid-
ning, minskad biologisk mångfald, klimatförändringar och brist på dricksvatten är 
några av de frågor som gjort att skog hamnat på den internationella agendan (se 
exempelvis Román 1998; Gillberg 1999). Förenta nationernas (FN) miljö- och 
utvecklingskonferens (UNCED) i Rio de Janeiro år 1992 erkände skogsbruket som 
en viktig global fråga.38 Ett av målen med konferensen i Rio var att få tillstånd en 
global skogskonvention. Det yttersta syftet med en sådan konvention är att stoppa 
decimeringen av världens skogsresurser, samt att skapa förutsättningar för ett skydd 
och ett hållbart nyttjande av världens skogar. Den internationella skogsdialogen 
bröt emellertid samman på grund av oenigheter mellan industrialiserade länder och 
utvecklingsländer. De förra försökte förhandla fram en konvention med ovan 
angivna syfte, medan de senare trodde att detta skulle inkräkta på deras suveränitet. 
Även om konferensen inte resulterade i en global skogskonvention ledde den till att 
ett antal andra konventioner och överenskommelser slöts. Vid konferensen i Rio 
antogs exempelvis det världsomspännande handlingsprogrammet Agenda 21 för 
hållbar utveckling, där kapitel 11 fokuserar specifikt på skog. En icke-bindande 
uppsättning principer om skogar (de så kallade Skogsprinciperna) antogs också. 
Dessa principer gäller för skötseln, utnyttjandet, skyddet och den hållbara utveck-
lingen av skogarna. I Rio undertecknades dessutom konventioner gällande skyddet 
av biologisk mångfald (CBD) och klimatförändring (UNFCCC).39  

 

                                                        
38 Svenska benämningar används i så stor utsträckning som möjligt, engelsk förkortning anges inom 
parantes. I de fall det inte finns någon vedertagen svensk beteckning används den engelska termen. 
39 Det finns många andra internationella och regionala avtal som mer eller mindre direkt berör skog 
och skogsskötsel, exempelvis: Kyotoprotokollet, Ökenkonventionen (UNCCD), Världsarvskonventio-
nen, Ramsarkonventionen, Konventionen om ursprungsbefolkningar och stamfolk i självstyrande 
länder (ILO Nr. 169), Montrealprocessen om kriterier och indikatorer för uthålligt skogsbruk, 1994 års 
internationella avtal om tropiskt timmer (ITTA), Konventionen för reglering av handeln med vissa 
utrotningshotade vilda djur och växter (CITES), Konventionen om långväga gränsöverskridande luft-
föroreningar – Genèvekonventionen (LRTAP eller luftvårdskonventionen) samt Konventionen för 
skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö – Bernkonventionen.  
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I linje med dessa konventioner och överenskommelser har ytterligare initiativ tagits 
på både global, regional och nationell nivå i syfte att åstadkomma ett uthålligt 
skogsbruk i världens skogar. Efter konferensen i Rio har skogsdiskussionen fortsatt 
på internationell nivå, främst inom ramen för FN:s mellanstatliga skogspanel (IPF) 
och panelens efterföljare, det mellanstatliga skogsforumet (IFF).40 Den mellanstat-
liga skogspanelen bildades 1995. Panelens mandat var att uppnå enighet och formu-
lera förslag till åtgärder för att bland annat bekämpa avskogning och skogsförstö-
ring samt främja skötsel, bevarande och uthållig utveckling för alla typer av skogar i 
linje med Skogsprinciperna och Agenda 21. Den mellanstatliga skogspanelen pre-
senterade sin slutrapport 1997, vilken innehöll runt 130 förslag till åtgärder som 
man hade uppnått enighet kring. Med slutrapporten som underlag beslutade FN:s 
generalförsamling att etablera det mellanstatliga skogsforumet i syfte att underlätta 
och främja genomförandet av den mellanstatliga skogspanelens förslag till åtgärder, 
men även för att fortsätta att diskutera de frågor som inte lösts under den tid som 
den mellanstatliga skogspanelen verkat. Det mellanstatliga skogsforumets mandat 
liknade i stort sett den mellanstatliga panelens arbetsprogram med fyra FN-sessio-
ner och ett antal intersessionella expertmöten. Det mellanstatliga skogsforumets 
slutsatser och förslag till åtgärder antogs 2000, som en följd av det skapades ett 
”internationellt arrangemang” för skog. Detta ”arrangemang” består dels av FN:s 
skogsforum (UNFF), dels av en samarbetsgrupp för FN-organisationer och andra 
relevanta internationella och regionala organisationer (CPF). Syftet med arrange-
manget är att stödja skötsel, bevarande och uthållig utveckling av skog och stärka 
långsiktiga politiska åtaganden i det syftet. Vidare skall FN:s skogsforum stödja och 
underlätta den mellanstatliga skogspanelens och det mellanstatliga skogsforumets 
resolutioner och erbjuda ett forum för fortsatta policydiskussioner (för en fylligare 
och mer uttömmande beskrivning av FN-systemets organisation inom skogsområ-
det se Holmgren 2002). 

På regional nivå är etablerandet av Ministerkonferensen för skydd av Europas 
skogar (MCPFE) 1990 det främsta initiativet inom området.41 Det var nämligen 
första gången behovet av att skydda Europas skogar uppmärksammades på minis-
ternivå.42 Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar är en pågående process 
för samarbete mellan drygt 40 europeiska länder.43 Syftet är att diskutera gemen-
samma problem och möjligheter som är relaterade till skog och skogsbruk. Sedan 
den första ministerkonferensen 1990 i Strasbourg har Europas skogsministrar (eller 
 

                                                        
40 I samband med att Förenta nationerna grundades efter andra världskrigets slut 1945, etablerades 
även ett FN-organ för jordbruks- och livsmedelsfrågor (FAO). Detta organ sammankallade 1947 till en 
europeisk timmerkonferens för att diskutera virkestillgångarna i Europa med anledning av att skogarna 
under kriget blivit illa åtgångna. Den konferensen resulterade i att två organisationer instiftades som 
kom att bli kärnan i det tidiga skogliga samarbetet i Europa, nämligen Trävarukommittén (ECE Timber 
Committee) och Europeiska skogskommissionen (FAO European Forestry Comission), där den sist-
nämnda är en av sex regionala skogskommissioner inom FAO. 
41 Andra regionala samarbeten är Baltic 21 och Barentssamarbetet. 
42 Initiativet till detta samarbete togs av Frankrike och Finland. 
43 Den pågående diskussionen och arbetet mellan ministerkonferenserna brukar benämnas den pan-
europeiska processen. 
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motsvarande) samlats vid ytterligare tre tillfällen, i Helsingfors 1993, i Lissabon 
1998 och i Wien 2003. Ett år efter Riokonferensen hölls Ministerkonferensen för 
skydd av Europas skogar i Helsingfors, och under Helsingforskonferensen över-
fördes de i Rio fattade besluten om skog och skogsbruk till europeisk nivå. Minis-
terkonferensen för skydd av Europas skogar representerar ett gemensamt ansvar 
och politiskt åtagande som de europeiska länderna och EU har vad gäller skydd och 
hållbar skötsel av skogarna som föreslås i Agenda 21 och i de icke juridiskt bindan-
de Skogsprinciperna som antogs vid FN:s miljö- och utvecklingskonferens. Ett av 
resultaten av det uppföljningsarbete som följde på Helsingforskonferensen har 
bland annat varit beredning av avtal om allmäneuropeiska kriterier och indikatorer 
som beskriver ett hållbart skogsbruk.  

Eftersom EU är medlemsstaternas företrädare i de FN-ledda processerna om 
skogsbruk  är det viktigt att det finns en samsyn inom EU i frågor som på olika sätt 
berör skog och skogens nyttjande, exempelvis vad gäller uppföljningen av beslut 
och rekommendationer från konferensen i Rio. Inom ramen för den mellanstatliga 
skogspanelen och det mellanstatliga skogsforumet har EU agerat gemensamt och 
framfört koordinerade uppfattningar antingen genom ordförandeskapet eller 
genom Kommissionen när det gällt handelsrelaterade frågor (Bergquist 2002: 34). I 
avsaknad av gemensam skogspolitik inom EU spelar Ministerkonferensen för 
skydd av Europas skogar rollen som det politiska forumet, eftersom det har en 
direkt koppling till Europas skogsministrar genom ministerkonferenserna. Då den 
skogspolitiska diskussionen formellt sett är ganska svag i EU hänvisar dessutom 
EU:s ständiga skogsbrukskommitté och Rådets arbetsgrupp för skog ofta till 
diskussioner och beslut från ministerkonferenserna. Det som bestäms inom ramen 
för Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar blir inte sällan EU:s gemen-
samma syn i internationella sammanhang, exempelvis i FN:s skogsforum. 

Frågor som globalt ansvar och inflytande och andra externa samhälliga influe-
nser tycks göra att EU agerar i de skogspolitiska frågorna (se även Jokela 2006).44 
Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur EU valt att hantera och 
koordinera skogspolitiska aktiviteter internt i frånvaro av en formell skogspolitik 
(inte minst ur demokrati- och legitimitetsperspektiv). Nästa avsnitt redogör för 
EU:s aktiviteter inom skogsområdet. 

 

                                                        
44 För en översikt av hur internationalisering och globalisering påverkat och påverkar delar av skogs-
industrin på norra halvklotet se exempelvis Lehtinen, A. A., J. Donner-Amnell, et al. (2004). 
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4.3 EU:s aktiviteter inom skogsområdet45 

4.3.1 En successiv formalisering och institutionalisering 
av skogsrelaterade frågor 

Under årens lopp har ett flertal försök gjorts att utveckla ett strategiskt förhåll-
ningssätt till skogsfrågor inom EU (se Lazdinis 2007 för en översikt). För dessa 
initiativ, det vill säga en successiv formalisering av hanteringen av skogsrelaterade 
frågor och aktiviteter, redogörs nedan. Genomgången bygger på de styrdokument 
om skogspolitik som är officiellt framtagna och beslutade om inom EU. 

Skogsbruk exkluderades från Romfördraget 1957 då vissa medlemsstater mot-
satte sig ett etablerande av en gemensam skogspolitik. De ville i stället bibehålla 
nationell och regional självständighet vad gällde denna sektor.46 Inte desto mindre 
hölls en europeisk skogskonferens 1959, vilken resulterade i att en skogsbruksenhet 
etablerades inom Kommissionen, under generaldirektoratet för jordbruk. Dess-
utom etablerades en policykoordinerande kommitté bestående av ansvariga för 
skogsfrågor från respektive medlemsstat, även den på generaldirektoratsnivå (Wall 
1989). Under de första åren koncentrerades arbetet endast på policyfrågor och ad 
hoc-specifika studier inom skogsbruksområdet. Ett par år senare kom skogsbruks-
projekt även att formellt bli berättigade till stöd (Rådet 1964), vilket finansierades 
av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EAGGF). Arbetet 
med skogsbruk under denna förordning var tänkt att ersättas av ett specifikt skogs-
bruksdirektiv som föreslogs Rådet 1974, men det förslaget föll inte i god jord.  

Nästa (och mer ambitiösa) försök att skapa en gemensam skogspolitik kom 
1978 då Kommissionen presenterade ”Proposal for a Council Resolution Con-
cerning the Objectives and Principles of Forestry Policy” (Kommissionen 1978). 
Förslaget stöddes av Europaparlamentet, men Rådet valde att förkasta det.47 Ett 
par år senare försökte Kommissionen åter att få till stånd en sammanhållen skogs-
 

                                                        
45 Tidigare har det inte funnits något samlat grepp om de aktiviteter som skett på skogsområdet inom 
EU, men man har nu samlat information om EU:s aktiviteter med bäring på skog och skogsbruk på 
följande länk: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/index_en.htm, 2007-06-04. I skrivande stund 
(våren 2007), är vissa delar av webbsidan fortfarande under uppbyggnad. Det här är ett initiativ som 
dessvärre kommer allt för sent för att på något sätt kunnat underlätta den kartläggning av aktiviteter 
inom det skogliga området som sker i detta kapitel, i stället har författaren på egen hand identifierat 
och sammanställt motsvarande material. Däremot är det ett initiativ som kommer att komma de 
skogliga intressenterna till godo, såtillvida att det nu finns en officiell webbsida att besöka för dem 
önskar följa med i vad som sker på det skogliga området i EU. 
46 Samtliga åtgärder som vidtagits inom skogssektorn sedan 1957 baserats på rättsliga grunder som 
återfinns inom andra områden, framför allt jordbruksområdet. En skogspolitik kan endast uppnås i 
samband med syften som har stöd i en annan politik inom de ramar som fördraget ger. Som följd av 
det har åtgärder i samband med skogsbruk kommit att kopplas till följande juridiska grundvalar: jord-
brukspolitik (artikel 37), konkurrenspolitik (artikel 87), harmoniseringspolitik (artikel 94), ekonomisk 
och social sammanhållningspolitik (158-162) samt miljöpolitik (artikel 174 och 175). Om ett speciellt 
syfte inte kan uppnås inom ramen för dessa områden återstår endast artikel 308 om institutioners rätt 
att ”fylla i” EU-fördraget som juridisk grund, det vill säga en restkompetens. 
47 Mindre delar av förslaget accepterades dock, det var delarna gällande skydd mot luftföroreningar och 
skogsbränder samt skogsplantering på jordbruksmark. 
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politik men även den här gången förkastades förslaget av medlemsstaterna (Kom-
missionen 1983a). Ytterligare ett försök gjordes 1986 då Kommissionen lade fram 
ett dokument med förslag om gemenskapsaktiviteter inom skogssektorn, (Kommis-
sionen 1986). Den här gången förkastades förslaget i stället av Europaparlamentet 
(Holmgren 2002). 

Tio år efter det första större initiativet inom skogsområdet, presenterade Kom-
missionen ett mer omfattande dokument, ”Community Strategy and Action for the 
Forestry Sector”. Dokumentet innehöll bland annat förslag om skogsplantering på 
jordbruksland, utveckling av skogsbruk i landsbygdsregioner, skydd av skogsmark, 
ett program för korkek samt en lista på kompletterande åtgärder (Kommissionen 
1988). Rådet vägrade likväl att anta en formell strategi- och handlingsplan, men 
antog de förordningar som presenterades i förslaget. I enlighet med dessa förord-
ningar etablerades bland annat en ständig kommitté för skogsbruk (Rådet 1989c). 
Vidare kom Kommissionens dokument från 1988 att vara inflytelserikt i utarbe-
tandet av Skogsaktionsprogrammet (FAP), vilket inkluderade ett antal skogs-
relaterade åtgärder för utvecklingen av mindre gynnade landsbygdsregioner (Rådet 
1989a, 1989b). Skogsaktionsprogrammet som antogs av Rådet 1989 och upptogs 
och stärktes 1992, och omfattar i en mer sammanhängande form de olika åtgärder 
som vidtagits sedan 1978. 

Skogsbrukets roll i EU ökade i samband med att Finland, Sverige och Österrike 
anslöt sig till unionen 1995. Den skogsrelaterade verksamheten fick då en ny bety-
delse, främst mot bakgrund av att skogsnäringen har en så stark ställning i Finland 
och Sverige (Norrfalk 1998; Valtanen 1998). Finlands och Sveriges medlemskap 
fördubblade EU:s skogsareal, och tillsammans med Österrike gjorde de unionen 
självförsörjande av timmerprodukter samtidigt som EU kom att bli den näst största 
pappers- och sågvirkesproducenten i världen och den tredje största exportören av 
skogsprodukter (Kommissionen 2003a). Den ekonomiska vikten av skogsnäringen 
och dess produkter var något nytt för unionen, vilket ledde till att generaldirektora-
tet för näringsliv kompletterades med en enhet för skogsbaserad industri (Anders-
son 2001). Det faktum att gemenskapens skogstillgångar i ett slag plötsligt fördubb-
lades bidrog även till att skogsfrågorna kom att prioriteras i högre utsträckning är 
tidigare, eftersom unionen därmed fick ett ökat ansvar för en hållbar utveckling 
inom skogsområdet på internationell nivå. Utvidgningen gav således effekter inom 
en rad områden, alltifrån politiska, ekonomiska och sociala till ekologiska aspekter 
behövde nu vägas in i diskussionen.  

4.3.2 Skogsbruksstrategin 
Mot bakgrund av dessa förändringar och förväntningar ansågs det nödvändigt att se 
över befintliga initiativ och aktiviteter inom skogsområdet. Europaparlamentet tog 
för första gången i historien ett eget initiativ att skriva ett betänkande som efterlyser 
lagstiftning inom skogsområdet (Eisma 1998).48 Efter en utdragen utrednings- och 
 

                                                        
48 Europaparlamentet använde för första gången den rätt som Parlamentet getts i EG-fördragets artikel 
192 att avge betänkande på eget initiativ. 
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diskussionsprocess inom Europaparlamentets olika berörda utskott presenterade 
Europaparlamentet i januari 1997 sin rapport, den så kallade Thomasrapporten 
(namngiven efter sin huvudförfattare David E. Thomas, en brittisk Europaparla-
mentariker) där Kommissionen uppmanas att ”lägga fram förslag om vilka instru-
ment och medel som bör användas på gemenskapsnivå, i medlemsstaterna och i de 
olika regionerna, och för detta eftersträva samordning och komplettering för att 
skapa åtgärder som inriktas på tre huvudområden: vård, användning/utveckling 
och utvidgning av skogen” (Europaparlamentet 1996: 4). Att resolutionen inte 
specificerar exakt vilka åtgärder som Kommissionen förväntades att komma fram 
till kan förstås av ett generellt motstånd bland skogsaktörer att binda sig till något 
som på något sätt liknar eller påminner om en gemensam skogspolitik (Hogl 2000; 
Andersson 2001). Motståndet baserades på en rädsla för ytterligare restriktioner 
och en förflyttning av makten till Brysselbaserade institutioner. Det vanligast före-
kommande argumentet mot en gemensam skogspolitik var att det verkade oklokt 
att etablera ytterligare ett kostsamt och byråkratiskt politikområde, givet de erfaren-
heter som fanns av den gemensamma jordbrukspolitiken (Eisma 1998). Det fanns 
också en rädsla från andra sektorer att en ökad nivå av skogsrelaterade aktiviteter 
skulle dra finansiella tillgångar bort från dem, där jordbrukssektorn framstod som 
den troligaste förloraren (Ottitsch & Palahi 2001). De sydliga medlemsstaterna 
arbetade emellertid hårt för att få tillstånd en gemensam skogspolitik med omfat-
tande ekonomiska inslag. Exempelvis var Spanien positivt inställd till en gemensam 
skogspolitik. I Spanien är skogsnäringen intimt förknippad med jordbrukssektorn, 
vilket gjorde att Spanien såg en möjlighet att erhålla bidrag liknande de ersättningar 
som utgår inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (Rojas-Briales 
1998). Finlands, Sveriges och Österrikes inträde i EU ledde dock till att Europa-
parlamentet begränsade sig till att begära en gemensam skogsbruksstrategi, då 
aktörer från dessa länder menade att skogsnäringen inte bör understödjas av subsi-
dier. Redan i diskussionen i Europaparlamentet fastställdes därför att skogsfrågor 
skulle vara medlemsstaternas ensak i så lång utsträckning som möjligt, skogsbruks-
strategin skulle således varken innehålla nya aktiviteter från EU:s sida eller ytter-
ligare medel. Den skulle i stället redogöra för det rådande läget och ge rekommen-
dationer inför framtiden inom vilka områden medlemsstaterna kunde samarbeta. 
Mot bakgrund av dessa riktlinjer utarbetade Kommissionen ett förslag om en 
skogsbruksstrategi som presenterades för Europaparlamentet och Rådet i novem-
ber 1998 (Kommissionen 1998). Endast en månad senare, baserat på detta doku-
ment, kom Rådets resolution om en skogsbruksstrategi, som presenterades i mitten 
av december 1998 (Rådet 1999). Det slutgiltiga dokumentet, EU:s skogsbruks-
strategi, återspeglar motståndet mot att röra sig i riktning mot en gemensam euro-
peisk skogspolitik, men erkänner behovet av en ökad koordinering och samarbete 
samtidigt som nationella aktörer försäkras inflytande i skogspolitiken. Strategin tar i 
grova drag upp tre områden; miljöövervakning, skydd mot skogsbränder samt 
generell statistik om skogsbruk i medlemsstaterna. Vidare betonar EU:s skogs-
bruksstrategi skogarnas flerfunktionella roll och behovet av en hållbar skogsför-
valtning som betraktar sociala, ekonomiska, miljömässiga, ekologiska och kulturella 
funktioner. En mer detaljerad översikt av processen kring framtagandet av 
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skogsbruksstrategin tecknas senare i kapitlet, se avsnitt 4.5.1 (se även Jokela 2006: 
195-223).  

4.3.3 Övriga aktiviteter 
De skogsbruksbaserade industriernas socioekonomiska betydelse inom EU och den 
hårdnande konkurrensen på den globala marknaden föranledde omgående till ytter-
ligare aktiviteter inom skogsområdet. I slutet av 1999 presenterade Kommissionen 
ett meddelande ”Konkurrenskraften hos Europeiska unionens skogsbruksbaserade 
industrier”.49 Där uppmärksammades de konkurrensfaktorer som påverkar de 
skogsbaserade industrierna, samt klimat och miljö frågor (Kommissionen 1999). 
Ett konkret resultat var att ett separat forum för skog etablerades på initiativ av 
generaldirektoratet för näringsliv. Deltagarna i detta forum (cirka 200 stycken) 
representerade toppskiktet från näringslivet, offentliga myndigheter och andra 
intressenter (bland annat forskning, utbildning och fackföreningar). Ett förbere-
dande möte hölls 1999 i Helsingfors, och därefter har forumet strålat samman i 
Strasbourg (2000), Stockholm (2001) och i Bryssel (2003 och 2005).  

I juni 1999 antog Kommissionen även ett arbetsprogram för 1999-2002 som 
syftade till att etablera och förverkliga det europeiska informations- och kommuni-
kationssystemet för skogsbruk (EFICS).50 Målet med programmet var att sammans-
tälla existerande information i ett databaserat system samt att försöka förbättra och 
harmonisera data gällande skog, skogsprodukter och handel (Rådet 1998). Andra 
aktiviteter under senare år med direkt inverkan på skog och skogsbruk är Natura 
2000, ett nätverk för naturvårdsområden (vilket baseras rent juridiskt på det ram-
verk som fågel- och habitatdirektiven utgör) och EU:s handlingsplan för skogslag-
stiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (Forest Law Enforcement 
Governance and Trade, FLEGT). Inom ramen för denna handlingsplan har Kom-
missionen lagt fram ett förslag till en process och ett åtgärdspaket i syfte att komma 
till rätta med det växande problemet med olaglig skogsavverkning och den därmed 
sammanhängande handeln (Kommissionen 2003b). Det har även inrättats ett 
gemenskapssystem för övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen 
(Forest Focus).51 Forest Focus skall garantera en utvidgad, harmoniserad och om-
fattande långtidsövervakning av skogarnas tillstånd i syfte att fortsätta och ytterliga-
re utveckla övervakningen av luftföroreningar och skogsbränder (Kommissionen 
2002; Rådet 2003).  

 

                                                        
49 Kommissionens generaldirektorat för näringsliv planerar nu ytterligare ett meddelande om skogs-
industrins konkurrenskraft. Det kommer att presenteras någon gång under 2007. 
50 Giltighetstiden för Rådets förordning (EEG) nr 1615/89 av den 29 maj 1989 om införande av ett 
europeiskt informations- och kommunikationssystem för skogsbruk löpte ut den 31 december 1997. 
Man beslutade därför att förordningens giltighetstid borde förlängas samtidigt som förordningen 
anpassades till nya förhållanden.  
51  Forest Focus upphörde att gälla i slutet av 2006, dess initiativ och aktiviteter inkluderas från och 
med början av 2007 i stället i det mer omfattande finansieringsinstrumentet LIFE+. Medlemsstaterna 
har därmed ingen laglig skyldighet att producera harmoniserad skogsstatistik för EU.  
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I många medlemsstater har även landsbygdsprogrammet (LBU) varit nära förknip-
pat med skogsbruket. Medelhavsländerna och andra skogfattiga länder har exem-
pelvis använt relativt stora summor till skogsplantering. Sverige har utnyttjat mindre 
än 1% av LBU-stödet för åtgärder inom skogsbruket (resten har gått till åtgärder 
inom jordbruket), något som med stor sannolikhet kommer att förändras i fram-
tiden. Landsbygdsprogrammet för 2007-2013 kommer nämligen i större utsträck-
ning än någonsin tidigare erbjuda möjligheter till olika stödformer för enskilda 
skogsägare (se www.sjv.se och www.skogstyrelsen.se). 

4.3.4 Skogshandlingsplanen 
I samband med att Rådet antog skogsbruksstrategin 1998 uppmanades Kommis-
sionen att återrapportera om genomförandet av skogsbruksstrategin inom fem år. 
Något försenat presenterade Kommissionen under våren 2004, som förberedelse 
inför revideringen av EU:s skogsbruksstrategi, ”Background document and ques-
tionnaire on the implementation report of the EU forestry strategy”. Dokumentet – 
som diskuterades vid den rådgivande skogs- och korkkommitténs möte den 1 mars 
2004 – innehöll inte några detaljerade resultat av det frågeformulär som tidigare 
skickats ut till medlemsstaterna för att dokumentera deras erfarenheter av skogs-
bruksstrategin. Inte heller diskuterades vilka erfarenheter som dragits eller möjliga 
vägar framåt. Däremot lyfte Kommissionen bland annat fram behovet av en över-
syn av konsultationer på nationell och EU-nivå, mellan beslutsfattare och skogs-
intressenter. Även det faktum att skogsnäringen berörs och påverkas av flera olika 
politikområden lyftes fram, samtidigt som ett samlat grepp om skogspolitiken fram-
hölls som eftersträvansvärt (se även Ekonomiska och sociala kommittén 2005; 
Europaparlamentet 2005; Kommissionen 2005a, 2005b, 2005c; Regionkommittén 
2005). Vad som stod klart var att till skillnad från 1998 ville många medlemsstater 
nu se en starkare roll för EU:s skogsbruksstrategi, där vissa gick så långt som att 
förespråka att en formell skogspolitik skulle utarbetas för att därigenom bättre 
värna skogssektorns intressen (mer om detta i kapitel 6). De flesta skogsaktörer var 
dock överens om att harmoniseringen av de nationella skogsregleringarna och 
aktiviteterna inom EU skulle stå utom räckvidd för en formell skogspolitik.  

Arbetet inom EU med att lägga fast en handlingsplan för skogsbruket tillhörde 
en av de viktigaste frågorna på den skogliga fronten i Bryssel under år 2005 och 
första halvan av år 2006 (för en insyn i förarbetena till skogshandlingsplanen se 
exempelvis Rådet 2005; Den ständiga kommittén för skogsbruk 2006; Kommis-
sionen 2006a). Resultatet av det samlade arbetet presenterades av Kommissionen 
den 15 juni 2006, då handlingsplanen för ett hållbart skogsbruk offentliggjordes 
(Kommissionen 2006b).52 Handlingsplanen bygger på skogsbruksstrategin och 
arbetades fram i samråd mellan medlemsländerna och övriga skogsintressenter. 
Förslaget till handlingsplan gick ut på remiss (se exempelvis Ekonomiska och 
sociala kommittén 2006), för att därefter behandlades av det finska ordförande-
skapet under hösten 2006. En Rådsarbetsgrupp påbörjade i början av september 
 

                                                        
52 Den omnämns oftast endast rätt och slätt som handlingsplanen för skog i dagligt tal. 
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förhandlingarna om Rådsslutsatser i ärendet. Rådsslutsatserna antogs formellt 24-
25 oktober av jord- och skogsbruksministrarna vid ett Rådsmöte i Luxemburg 
(Rådet 2006). Handlingsplanens övergripande vision formulerades: “Forests for 
society: long-term multifunctional forestry fulfilling present and future societal 
needs and supporting forest-related livelihoods”. Vidare innehöll handlingsplanen 
18 specifika åtgärder som är tänkta att främja ett hållbart skogsbruk och tillika 
uppfylla denna vision. Den ständiga kommittén för skogsbruk är samordnande 
organ mellan medlemsstaterna och Kommissionen i samband med implemente-
ringen av de föreslagna åtgärderna, vilket kommer att ske inom den närmsta fem-
årsperioden (2007-2011).  

Under de senaste tio åren har initiativen och aktiviteterna inom skogsområdet 
successivt ökat och formaliserats, och i dag beaktas skog och skogsbruk i stort sett 
av samtliga EU:s institutioner. Trots de juridiska och politiska hindren har EU 
under senare år vidtagit ett antal åtgärder till förmån för skogsvård och skogsbruk, 
både inom unionen och internationellt. En växande och mycket komplex EU-
lagstiftning och policyinitiativ inom andra sektorer som direkt och indirekt påverkar 
de enskilda medlemsländernas skogspolitik är en realitet. En informell skogspolitik 
tycks alltså redan existera.  

Nästa avsnitt analyserar hur EU:s olika institutioner och organ agerat och enga-
gerat sig i de skogliga frågorna. 

4.4 EU:s institutioner och organ 
EU grundar sig på ett institutionellt system som är unikt. Medlemsstaterna sam-
tycker till att överlåta en del av sin suveränitet till förmån för självständiga institu-
tioner som företräder nationella, gemensamma och medborgerliga intressen. EU 
består av följande institutioner och organ: Europeiska rådet, Ministerrådet (Rådet), 
Kommissionen, Europaparlamentet, EG-domstolen, Ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén, Revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Euro-
peiska investeringsbanken samt Europeiska centralbanken.53 Samtliga av dessa är 
dock inte involverade i hanteringen av skogsfrågor i någon större utsträckning. Den 
här genomgången koncentreras på de institutioner och organ som behandlat skog 
och skogsbruksfrågor explicit. Först ut är Rådet, som styvmoderligt bevakat ut-
vecklingen. Därefter följer en presentation av Kommissionen och Europaparla-
mentet som varit och är drivande aktörer inom skogsområdet. Slutligen introdu-
ceras Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, som på senare 
tid engagerat sig i ökad utsträckning. Avsnittet bygger på information och fakta 
som är hämtad från respektive institutions eller organs officiella hemsida, samt 
intervjumaterial om inte annat anges. 

 

                                                        
53 Enligt artikel 7.1 i EGF finns det formellt endast fem institutioner (Rådet, Kommissionen, Europa-
parlamentet, EG-domstolen och Revisionsrätten), de övriga rubriceras organ. För ytterligare informa-
tion angående Europeiska unionens institutioner se: http://europa.eu/institutions/index_sv.htm, 
2007-09-18. 
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4.4.1 Rådet 
Enligt Romfördraget är Rådet huvudorgan för lagstiftningen inom EU. Rådet har 
till uppgift att säkerställa att målen i fördraget uppnås. I Rådet kommer medlems-
ländernas politiska intressen till uttryck samtidigt som det ska ta tillvara gemen-
skapens intressen. Rådet är i själva verket inte ett enhetligt organ utan består av en 
rad konstellationer som skiftar beroende på vilken fråga som behandlas. När det 
handlar om jordbruksrelaterade frågor sammanträder medlemsstaternas jordbruks-
ministrar, och när miljöfrågor är uppe för diskussion är det i stället miljöministrarna 
som möts och så vidare. Det finns i dag nio olika Rådskonstellationer, där 
jordbruks- och fiskerådet, miljörådet, rådet för sysselsättning och socialpolitik samt 
rådet för transport, telekommunikation och energi är de som i störst utsträckning 
behandlar skogsrelaterade frågor. Rådets möten leds av den medlemsstat som för 
tillfället är ordförandeland i EU.54 Beroende på vilka prioriteringar ordförande-
skapet har kan de skogsrelaterade frågorna åtnjuta olika status.55 De olika konstel-
lationerna utgör endast toppen av en hierarki av kommittéer och arbetsgrupper 
som återfinns inom Rådet. I dessa kommittéer och arbetsgrupper företräds med-
lemsstaterna antingen av tillresta representanter från respektive regering eller av 
diplomater vid deras ständiga representationer i Bryssel. Det absolut viktigaste 
organet är den kommitté som kallas COREPER (efter franskans term för de 
ständiga representanternas kommitté, Comité des Représentants Permanents). 
COREPER:s uppgift är att förbereda möten i Rådets olika konstellationer. Ambas-
sadörerna sammanträder i COREPER II och deras ställföreträdare i COREPER I. 
Arbetsdelningen mellan de två kommittéerna kan sägas följa policyområden.56 
COREPER har huvudansvaret för att förbereda beslut om EU-lagstiftning, men 
alla frågor hanteras inte inom kommittén. Det finns nämligen ett antal särskilda 
kommittéer med ansvar för specifika sakområden, exempelvis finns det en jord-
brukskommitté. Under COREPER och de särskilda kommittéerna sammanträder 
nationella tjänstemän och experter i ett stort antal arbetsgrupper, bland annat 
återfinns en arbetsgrupp om skog.57 Dessa arbetsgrupper rapporterar i sin tur till 
COREPER eller de särskilda kommittéerna. Deras arbetsuppgifter är i regel mer 
tekniska och specifika än kommittéernas, då de granskar och analyserar Kommis-
 

                                                        
54 Det land som håller i ordförandeskapet är också det land som ansvarar för koordineringen av med-
lemsstaternas ståndpunkter inför den internationella skogsdialogen (IPF, IFF & UNFF).  
55 Frankrike hade exempelvis under sitt ordförandeskap 2000 jordbruk och skogsbruk som ett priori-
terat område. Österrike och Finland lyfte även de fram skog under sina ordförandeperioder 2006, såtill-
vida att skogshandlingsplanen presenterades under Österrikes ordförandeskap och implementerades 
under det finländska ordförandeskapet. Finland höll även i beredningen av EU:s ställningstagande inför 
FN:s skogsforums sjunde möte och handlingsplanen FLEGT mot illegal avverkning. Att ordförande-
länder explicit prioriterar skog och skogsbruk hör till ovanligheterna, det är vanligtvis andra områden 
som lyfts fram och prioriteras. 
56 COREPER I förbereder frågor som berör inre marknaden, miljö, sociala frågor och transport. 
COREPER II förbereder frågor till det allmänna rådet och rådet för ekonomiska och finansiella frågor 
(Ekofin). 
57 Antalet arbetsgrupper skiftar ständigt, men brukar ligga någonstans mellan 250-300 permanenta eller 
tillfälliga arbetsgrupper. 
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sionens lagförslag i ett försök att undanröja så många problem som möjligt innan 
ärenden förs vidare till en högre instans inom Rådet (Larue 2006: 87-119; Tallberg 
2007: 123-143). 

4.4.2 Kommissionen  
Kommissionen brukar omtalas som ”gemenskapsrättens väktare” och har till upp-
gift att säkerställa och verkställa den gemensamma marknadens funktion och 
utveckling. För att lösa sin uppgift har Kommissionen bland annat befogenhet att 
själv fatta beslut och medverka vid tillkomsten av Rådets och Europaparlamentets 
rättsakter. Vidare är Kommissionen den institution som startar den lagstiftande 
processen, det vill säga förslag till en ny rättsakt tillkommer formellt på Kommis-
sionens initiativ (för en överblick av hur Kommissionen är sammanlänkad med den 
svenska statsförvaltningen se Andersson & Bergman 2005: 150-169).  

Inom Kommissionen återfinns i skrivande stund 25 generaldirektorat (förkorta-
de DG efter franskans direction générale) som verkar som departement med olika 
ansvarsområden.58 Dessa är i sin tur indelade i direktorat som har ett smalare och 
mer definierat ansvarsområde, som i sig består av ett antal enheter med specifika 
ansvarsområden (Hix 1999; Tallberg 2007).59 Handläggning av skogsbruksrelate-
rade frågor sker i huvudsak vid generaldirektoratet för jordbruk och landsbygds-
utveckling, direktorat F60 och enheten för ”Bioenergy, biomass, forestry and 
climate change”. Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling har det 
största inflytandet vad gäller skogsrelaterade frågor inom gemenskapen, men även 
generaldirektoratet för näringsliv och industri utövar inflytande över skogsfrågor, 
främst genom direktorat G.61 Där fanns tidigare en enhet för skogsbaserade 
industrier (Forest Based Industries, FBI) som hanterade frågor som hade en direkt 
anknytning till skogsindustrin.62 En omstrukturering skedde vid årsskiftet 
2006/2007, skogsindustrienheten fusionerade då med en enhet vars tidigare huvud-
område var textil- och konfektionsindustri. Den nya enheten omfattar förutom 
skog, textil- och konfektionsindustri även skor, möbler och (andra) lädervaror. Den 
nya enheten heter ”Textiles, Fashion and Forest-based industries”. Sammanslag-
ningen uppfattas från skogsbranschens håll som ett steg bakåt för skogsfrågorna 
inom EU. Generaldirektoratet för miljö är också att räkna med i stor utsträckning. 
Det ansvarar för utformandet av skyddande lagstiftning till exempel i frågor 
 

                                                        
58 Antalet generaldirektorat har varierat över tiden, men i dag delas Kommissionen vanligtvis in i 38 
generaldirektorat och specialavdelningar. Vad som utgör renodlade generaldirektorat respektive special-
avdelning kan diskuteras, jag utgår ifrån den indelning på 25 DG som bland annat Hix (1999) gör. 
59 Det finns viss skillnad i den svenska litteraturens terminologi vad gäller benämningen av de olika 
nivåerna inom generaldirektoraten. Både begreppet avdelning och enhet används om den lägsta nivån. 
Jag har, i likhet med exempelvis Tallberg (2007), valt att använda termen enhet konsekvent. 
60 Direktorat F: Horizontal aspects of rural development. 
61 Direktorat G: Chemicals, Metals, Forest-based & Textile Industries. 
62 Enheten för skogsbaserad industri arbetade med sågverks- och massaindustrin men även med skogs-
skörd, marknadsföring av träprodukter, papper och bräde, återvinning av trä- och pappersfibrer, 
odlings- och produktionskedjan, uthålligt skogsbruk samt certifiering. 
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rörande skogsbränder och atmosfäriska föroreningar. Här är det främst direktorat 
B63 och enheten för ”Agriculture, Forests and Soil” som är tongivande. Vidare är 
generaldirektoratet för miljö det generaldirektorat som deltar och företräder 
Kommissionen i diskussionen om skog i olika internationella forum, såsom UNFF, 
ITTA, CBD. Även generaldirektoraten för exempelvis externa relationer, energi 
och transport, forskning, sysselsättning och socialpolitik samt regionalpolitik påver-
kar skogsområdet i större eller mindre omfattning (ett uttryck för funktionell spill-
over). Inom de olika generaldirektoraten återfinns dessutom en rad kommittéer och 
arbetsgrupper som på olika sätt är involverade i och handlägger frågor med anknyt-
ning till skog och skogsbruk. Rådgivande kommittéer finns exempelvis både i 
generaldirektoratet för jordbruk och i generaldirektoratet för industri, där intressen 
från skogssektorn är representerade.  

Inom Kommissionens generaldirektorat för jordbruk finns den ständiga kom-
mittén för skogsbruk, i vilken representanter från medlemsländerna ingår. En före-
trädare från Kommissionen fungerar som ordförande (Rådet 1989c).64 Den ständi-
ga kommittén sammanträder två gånger per år i sin helhet, medan de sex arbets-
grupperna (handel, miljö, FoU, utvidgning, skogstillgångar och standardisering) 
inom kommittén träffas fyra till fem gånger per år.65 I kommitténs mandat ingår 
utbyte av information, rådgivning till Kommissionen vid utformning av vissa 
skogliga åtgärder såsom brandskydd, luftföroreningar och återbeskogning, sam-
ordning av nationella handlingsprogram samt beredning av EU:s ståndpunkt på 
internationell nivå. Vidare tillhandahåller kommittén expertkunskap, men fungerar 
främst som ett diskussionsforum som syftar till att förbättra samordningen mellan 
de olika politikområdena som påverkar skogsbruket inom medlemsstaterna (Rådet 
1989c). Liksom andra ständiga kommittéer tillsattes den ständiga kommittén för 
skogsbruk av Rådet för att assistera Kommissionen i dess arbete. Detta kan ses 
som ett initiativ från Rådets sida i syfte att öka sitt inflytande på implementeringen 
av EU:s politik. I praktiken måste nämligen skogsrelaterade åtgärder, som 
exempelvis relevanta stödprogram, presenteras för den ständiga kommittén för 
skogsbruk som sedan rapporterar till Rådet (Ottitsch & Palahi 2001). 

För att underlätta samarbetet mellan Kommissionen, medlemsstaterna och 
andra intressenter har ett antal specialiserade kommittéer med koppling till 
Kommissionen inrättats med intentionen att skapa gynnsammare förutsättningar 
för samverkan och utbyte av information, några av dessa är:66  

 
 

 

                                                        
63 Direktorat B: Protecting the Natural Environment. 
64 DG jordbruk höll i ordförandeskapet i den ständiga kommittén för skogsbruk till mitten av 2001. 
Beroende på vilken policysektor som behandlas i kommittén håller i dag det för frågan relevanta DG i 
ordförandeskapet. I praktiken innebär detta att DG miljö numera oftast håller i den ständiga kommit-
tén för skogsbruks möten (Pülzl 2005: 29). 
65 Rapporter från dessa möten återfinns på följande länk: 
http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/minco/othco/forest/index.htm, 2007-06-04.  
66  En mer omfattande sammanställning av olika kommittéer inom Kommissionen som hanterar skog-
liga frågor på något sätt återfinns i Pülzl (2005: 82).  

••



  

 73

• Den ständiga kommittén för skogsbruk, vilken presenterats ovan. 
• Den rådgivande gruppen för skog och kork, i den ingår representanter från 

skogsägarorganisationer (både privata och statliga), skogsindustrin, icke-statliga 
miljöorganisationer och skogliga fackföreningar. 

• Den rådgivande kommittén för gemenskapspolitik i fråga om skogsbruk 
och skogsbruksbaserade industrier, i den ingår representanter från olika 
skogsindustrisektorer, skogsägare och fackföreningar (Kommissionen 1983b). 

• Den informella europeiska tropiska skogsrådgivningsgruppen, vilken möj-
liggör för konsultation mellan Kommissionen och medlemsstaternas experter 
på skog och utvecklingssamarbete. 
 

För att etablera och implementera sin politik koordinerar Kommissionen således ett 
flertal nätverk på EU-nivå, med både nationella och regionala deltagare. Stor vikt 
läggs vid att konsultera brett även med experter och tjänstemän. Detta hjälper inte 
bara till att försäkra att det rätta normsystemet skapas, utan också att politiken 
tillämpas i praktiken. Därför är det mer landvinningar som gjorts än vad som fram-
går av de formella fördragen, och integrationsprocessen har fortsatt utanför de for-
mella ramarna vilket jag återkommer till senare i avhandlingen. 

4.4.3 Europaparlamentet  
Europaparlamentets huvuduppgifter består i att utöva rådgivning och kontroll. 
Parlamentet kan inte själv utfärda en juridiskt bindande rättsakt, men kan tillsam-
mans med Rådet anta en rättsakt. Europaparlamentets inflytande i lagstiftnings-
proceduren har utökats etappvis. Genom Enhetsakten från 1986 infördes ett så 
kallat samarbetsförfarande. Utan att direkt överföra någon beslutandekompetens 
gavs Parlamentet större inflytande än tidigare då hörandet av Parlamentet endast 
varit en ren formsak. Det inflytande som gavs gällde den inre marknaden och 
bestod i ökad delaktighet och möjlighet att genom att avvisa ett förslag tvinga fram 
enhällighet i Rådet för att beslutet skall gälla. I och med Maastrichtfördraget från 
1992 fick Europaparlamentet ytterligare utökat inflytande i lagstiftningsprocessen, 
den här gången genom införandet av det så kallade medbeslutandeförfarandet som 
ger Parlamentet möjlighet att stoppa ett lagförslag. Rådet och Parlamentet är vid 
det förfarandet jämbördiga lagstiftare. 

Det finns tjugo ständiga parlamentsutskott som förbereder arbetet till Parla-
mentets plenarsammanträden. Varje utskott utser en ordförande och ett antal vice 
ordföranden samt har ett eget sekretariat. Utskotten utarbetar och antar betänkan-
den om förslag till rättsakter och initiativbetänkanden, exempelvis var det utskottet 
för jordbruk och landsbygdens utveckling som utarbetade betänkandet om Euro-
peiska unionens skogsbruksstrategi. De förbereder även yttranden som är avsedda 
för andra parlamentariska utskott. Exempelvis ingav utskottet för miljö, folkhälsa 
och konsumentskydd och utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik 
ett yttrande till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling när det utskottet 
arbetade med betänkandet om en skogsbruksstrategi för Europeiska unionen. 
Europaparlamentet kan dessutom tillsätta tillfälliga utskott och undersökningskom-



  

 74

mittéer. Det finns således en rad kommittéer och arbetsgrupper som i större eller 
mindre utsträckning verkar inom det skogliga området. De mest framträdande är de 
ständiga jordbruks-, miljö- och industrikommittéerna. Även Parlamentets interna 
grupp som handlägger uthållig utveckling är att räkna med.  

Sedan slutet av 1990-talet har skogssektorn rönt relativt stort intresse från 
Parlamentet. Minna Jokela menar att: ”of the EU actors, the Parliament, in parti-
cular, has been the most active in bringing up the forest questions” (Jokela 2006: 
198). Ett tydligt uttryck för det är att skog och skogsbruk varit föremål för ett antal 
rapporter, konferenser och debatter i Europaparlamentet. Parlamentet uppmärk-
sammade bland annat skogsområdet genom att initiera en studie av skogsnäringen i 
gemenskapen, vilken publicerades i tre volymer under namnet Europe and the 
Forest.67 Ett annat konkret exempel är den interna skogsgrupp som etablerades 
1996, vilken främst fokuserar på skogsnäringens ekonomiska aspekter. Skogens och 
skogsbrukets roll uppmärksammas inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan 
dess miljömässiga dimension betonas i mycket stor utsträckning av Europaparla-
mentet. Sedan initiativet att skapa en gemensam politik för skogssektorn i EU 
hamnade hos Parlamentet kan man se en klar övergång till en mer naturvårds-
inriktad skogspolitik. Så fort tillfälle givits har Europaparlamentet nämligen anfört 
bevarande av gemenskapens skogar, och i samband med det alltid begärt ökade 
medel för dylika åtgärder.  

I anknytning till utarbetandet av det senaste initiativet på EU-nivå, EU:s 
handlingsplan för skog, hade Parlamentet en framträdande roll. Den 16 februari 
2006 röstade Parlamentet om ”Genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi” 
(Europaparlamentet 2006), där Kommissionen och Rådet uppmanades att under-
söka möjligheterna att upprätta en egen rättslig grund för skogen, vilket ansågs vara 
nödvändigt för att EU skall kunna bli mer konkurrenskraftig på skogsområdet 
internationellt sett (i enlighet med Lissabonstrategin). Parlamentet sade med stor 
majoritet ja till förslaget om att utarbeta en femårig handlingsplan för ett hållbart 
skogsbruk i EU. Om EU-parlamentet därmed sa ja eller nej till en gemensam euro-
peisk skogspolitik råder det delade meningar om. Ett uttryck för det är det replik-
skifte som skedde mellan Europaparlamentarikerna Hélèn Goudin (Junilistan) och 
Christoffer Fjellner (Moderaterna), dels online på Europaportalen.se, dels inom 
ramen för Skogslands debattsida. Fjellner menade att Parlamentet tydligt sa nej till en 
gemensam europeisk skogspolitik, men i stället krävde en ökad samordning mellan 
de politikområden som berör skogen. Parlamentet föreslog exempelvis att Kom-
missionen förbättrar samordningen mellan de olika generaldirektorat som hanterar 
skogsrelaterade frågor, samt att det inom Kommissionens generalsekretariat inrättas 
en samordningsenhet för skogsrelevanta frågor. Goudin menade däremot att Parla-
mentet ville skapa en gemensam skogspolitik för EU, och ansåg att Fjellner blundat 
för en utveckling där Sverige riskerar att förlora kontrollen över sina skogstillgångar 
i samband med att EU:s ambitioner växer inom området (www.Europaportalen.se, 
2006-06-12).  
 

                                                        
67 Den intresserade återfinner dessa studier på följande länk: 
http://www.europarl.eu.int/workingpapers/forest/eurfo_en.htm, 2007-06-04. 
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4.4.4 Rådgivande organ 
På EU-nivå är skogrelaterade frågor förberedda under ett intensivt koordinerande 
och deltagande. Den lagstiftande beslutsprocessen kräver som vi tidigare sett med-
verkan av både Rådet och Europaparlamentet i allt större utsträckning. Vidare 
krävs även att den Ekonomiska och sociala kommittén, vilken representerar ett 
brett spektrum av grupper från det civila samhället, och Regionkommittén, vilken 
representerar regionala och lokala myndigheter, formellt konsulteras. 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är remissinstans för de större EU-
institutionerna, och är det rådgivande organ som svarar för att de olika intresse-
grupperna i näringsliv och samhälle företräds och ges möjlighet att debattera och 
komma till tals, både inom EU och i medlemsstaterna. Ekonomiska och sociala 
kommittén består av 344 ledamöter som representerar organisationer för arbets-
givare, arbetstagare, jordbrukare, små och medelstora företag, handel och hantverk, 
kooperativa och ömsesidiga företag, de fria yrkena, konsumenter, miljöintressen, 
familjepolitiska grupperingar, frivilligorganisationer med social inriktning, med 
flera.68 

Kommitténs medlemmar är indelade i tre grupper; arbetsgivare, arbetstagare 
och övriga intresseorganisationer. I det praktiska arbetet är den Ekonomiska och 
sociala kommittén indelad i sex sektioner med representanter från dessa tre grup-
per. De olika sektionerna är (1) jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö; (2) 
ekonomiska och monetära unionen samt ekonomisk och social sammanhållning; 
(3) sysselsättning, socialpolitik och medborgarskap; (4) yttre förbindelser; (5) inre 
marknaden, produktion och konsumtion; samt (6) transport, energi, infrastruktur 
och informationssamhället. Sektionerna kan liknas med Europaparlamentets 
utskott, och sammanträder cirka tio gånger per år i Bryssel. 

 
Ekonomiska och sociala kommittén har tre grundläggande uppgifter: 
- Att fungera som remissorgan till Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet. 
- Att underlätta för det organiserade medborgarsamhället att ansluta sig och bidra 

till det europeiska projektet, det vill säga konkretisera och förstärka ett Europa 
nära sina medborgare. 

- Att förstärka det organiserade medborgarsamhällets roll i länder (eller länder-
grupper) utanför gemenskapen, och att i detta syfte främja den strukturerade 
dialogen med företrädare för dessa och bygga upp liknande organisations-
strukturer i dessa områden.  
 

För att uppfylla dessa förpliktelser har Ekonomiska och sociala kommittén möjlig-
het att avge olika typer av yttranden. Ett är yttranden efter remiss från Kommissionen, 
Rådet och Europaparlamentet. I fördraget föreskrivs rådfrågning av kommittén på 
ett större antal områden, således görs många ”automatiska” remisser på basis av 
 

                                                        
68 Sverige har tolv ledamöter som företräder olika organiserade intressen. 
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Kommissionens förslag. En genomgång av de kvartalsrapporter som Kommis-
sionens olika enheter utarbetar om uppföljningen av yttrandena visar att Kommis-
sionen tar fasta på omkring två tredjedelar av Ekonomiska och sociala kommitténs 
förslag. En ”genomslags” studie som gjorts av kommitténs sekretariat och som 
jämför kommitténs förslag och de texter som antagits av Rådet visar också att 
ungefär två tredjedelar av Ekonomiska och sociala kommitténs förslag återfinns i 
de slutgiltiga besluten. Vid sidan av dessa ”automatiska” remissyttranden i efter-
hand som bygger på Kommissionens förslag kan kommittén också utarbeta förbere-
dande utlåtanden. På begäran av Kommissionen eller Europaparlamentet kan uppgif-
ten vara att preliminärt utforska ett givet ämne. Slutligen kan Ekonomiska och 
sociala kommittén uttrycka sin mening i alla ämnen som bedöms som intressanta i 
form av yttranden på eget initiativ. 

Regionkommittén  
Regionkommittén är EU:s yngsta organ, som inrättades genom Maastrichtfördraget 
år 1992. Kommittén är en representativ församling för de lokala och regionala 
förvaltningarna. Inrättandet av Regionkommittén hade två huvudsyften. För det 
första genomförs cirka tre fjärdedelar av EU:s lagstiftning på lokal eller regional 
nivå och det är därför logiskt att lokala och regionala representanter får komma till 
tals vid utarbetandet av nya EU-lagar. För det andra var många bekymrade över att 
allmänheten åsidosattes när EU utvecklades i mycket snabbt takt. Ett sätt att över-
brygga denna klyfta var att involvera de folkvalda församlingar som befinner sig 
närmast medborgarna i EU:s arbete. Enligt fördragen skall Kommissionen och 
Rådet rådfråga Regionkommittén om nya förslag som medför lokala eller regionala 
konsekvenser. I Maastrichtfördraget fastställs fem sådana områden: ekonomisk och 
social sammanhållning, transeuropeiska infrastrukturnät, folkhälsa samt utbildning 
och kultur. I Amsterdamfördraget anges ytterligare fem områden: sysselsättning, 
sociala frågor, miljö, yrkesutbildning och transporter. Inom en stor del av EU:s 
verksamhet skall samråd alltså ske med Regionkommittén. Även på andra områden 
har Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet möjlighet att remittera förslag 
med lokala eller regionala konsekvenser till Regionkommittén. Regionkommittén 
kan också yttra sig på eget initiativ, vilket ger kommittén möjlighet att påverka EU:s 
dagordning. 

De av EU:s institutioner och organ som är verksamma med, och engagerade i, 
skogsrelaterade frågor har nu presenterats. Nästa steg blir att visa på hur 
skogsfrågor rent konkret drivs och handläggs av de olika aktörerna. I ett försök att 
illustrera interaktionen mellan de olika aktörerna har jag valt att kartlägga processen 
som föregick framtagandet av EU:s skogsbruksstrategi.  

4.5 Processen kring framtagandet av skogsbruksstrategin 
De centrala frågorna kring framtagandet av EU:s skogsbruksstrategi är vad aktö-
rerna gjorde och hur de interagerade. Fokus ligger främst på EU:s institutioner (se 
tabell 4.1 för en översikt av processen). De organiserade intressenas arbete har inte 
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varit lätt att identifiera då det i många fall rört sig om informella samtal och doku-
ment som inte varit tillgängliga för allmänheten, om inte aktörerna själva distribue-
rat eller publicerat dem i form av positionspapper, rapporter eller informationsbrev. 
Det är således en av de aspekter som jag i stället försökt kartlägga med intervjuer, 
men det har då främst rört sig om turerna kring arbetet med den nya konstitutionen 
och den nu aktuella skogshandlingsplanen (se kapitel 6). 

4.5.1 Hur såg processen ut? 
I en skrivelse från november 1994 anhöll Europaparlamentets utskott för jordbruk 
och landsbygdens utveckling om att få utarbeta ett betänkande om Europeiska 
unionens skogsbruksstrategi (Thomasrapporten). I februari 1995 tillkännagav Parla-
mentets ordförande att utskottet fick i uppdrag att utarbeta betänkandet. Utskottet 
för miljö, folkhälsa och konsumentskydd uppmanades att avge ett förslag till yttran-
de. I juni 1996 uppmanades också utskottet för ekonomi, valutafrågor och industri-
politik samt budgetutskottet att även de avge förslag till yttrande. Utskottet för 
ekonomi, valutafrågor och industripolitik beklagade emellertid att de inte konsulte-
rats tidigare av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. En intensiv 
diskussion tog därmed vid. Vid sammanlagt fem sammankomster under 1995-1996 
behandlade utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling förslaget till be-
tänkande. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ingav sitt förslag till 
resolution i mitten av december 1996, se tabell 4.1. I det uppmanade Europa-
parlamentet Kommissionen att inom två år lägga fram ett förslag till rättsakt om en 
skogsbruksstrategi för Europeiska unionen till Rådet som speglar betänkandet 
(Europaparlamentet 1996). 

Parallellt med Europaparlamentets arbete beslutade Ekonomiska och sociala 
kommittén i december 1995 att ge ett yttrande om skogsbrukets situation och 
problem i Europeiska unionen och möjligheter att utveckla skogspolitiken. Sektio-
nen för jordbruk och fiskeri som ansvarade för kommitténs arbete i frågan antog 
sitt yttrande i april 1997, vilket framgår av tabell 4.1. Syftet med yttrandet var att 
kartlägga vilken betydelse skogssektorn – skogsbruket och skogsindustrin – har 
som råvaruproducent, sysselsättningsfaktor samt som källa till ekonomiskt välstånd 
inom Europeiska unionen. Det kommersiella tillvaratagandet av skogen var enligt 
Ekonomiska och sociala kommittén en grundförutsättning för det välstånd skogs-
sektorn ger upphov till, således borde både medlemsstaternas och gemenskapens 
skogspolitik främja den användningen av skogarna. Skogsnäringens sysselsättnings-
aspekt, speciellt på landsbygden, betonades även. Vidare påpekade den Ekono-
miska och sociala kommittén att skogsfrågor handläggs inom en rad generaldirekto-
rat. Kommittén framförde därför en önskan om att Kommissionens generaldirek-
torat samordnar handläggningen av skogsfrågor på ett bättre sätt, samt att den 
ständiga kommittén för skogsbruksfrågor tillåts utöka sin verksamhet samtidigt 
som dess ställning förstärks (Ekonomiska och sociala kommittén 1997).  

Hösten 1997 inkom även ett yttrande på initiativ från Regionkommittén om 
skogsförvaltning och skogsbruk och skogsskydd i EU, med syftet att lyfta fram 
skogarnas betydelse för regional utveckling och välfärd, se tabell 4.1. Dessutom har 
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skogsbruket och en hållbar utveckling på området berörts i ett flertal andra yttran-
den från Regionkommittén (Regionkommittén 1997).  

När Kommissionen utarbetar ett utkast till ett lagförslag söks expertiskunskap 
samtidigt som Kommissionen strävar efter att ta reda på aktörers preferenser för 
att få så brett stöd som möjligt för sitt förslag. I enlighet med det är processen 
relativt öppen för organiserade intressen på detta stadium (ofta till industrins och 
marknadens fördel). Således inkom en rad olika intressegrupper med sina positions-
papper där de redogjorde för sin hållning i frågan.69 

Kommissionen utarbetade ett förslag om en skogsbruksstrategi som presentera-
des för Europaparlamentet och Rådet i november 1998, vilket framgår av tabell 4.1. 
I meddelandet från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet om en skogs-
bruksstrategi för Europeiska unionen presenterades en sammanhängande översikt 
över en skogsbruksstrategi för gemenskapen samtidigt som Kommissionen till-
mötesgick Europaparlamentets begäran med beaktande av yttrandena från Ekono-
miska och sociala kommittén och Regionkommittén (Kommissionen 1998). 

Endast en månad efter Kommissionens meddelande kom Rådets resolution om 
en skogsbruksstrategi, vilken presenterades i mitten av december 1998 (Rådet 
1999). Det är anmärkningsvärt att Rådets resolution om skogsbruksstrategin färdig-
ställdes inom en så kort tidsperiod. En möjlig förklaring till det är att Österrike, 
som var ordförandeland vid denna tidpunkt, hade ett intresse av att få den klar 
inom ramen för sitt eget ordförandeskap. Resolutionen antogs av Rådets jordbruks-
konstellation den 15 december 1998. Diskussionen och processen rörande EU:s 
skogsbruksstrategi stannade inte i och med det, utan fortsatte ytterligare en tid.  

Kommissionens beslutade exempelvis i november 1998 att formellt rådfråga 
Regionkommittén i ärendet i enlighet med artikel 265 första stycket i EG-fördraget. 
Regionkommitténs presidium beslutar i maj 1999 att ge utskottet för jordbruk, 
landsbygdsutveckling och fiskeri i uppdrag att utarbeta ett yttrande i denna fråga. 
Utkastet till yttrande antogs av utskottet för jordbruk, landsbygdsutveckling och 
fiskeri i september 1999, och vid en plenarsession i november 1999 antog Region-
kommittén yttrandet (Regionkommittén 2000), se tabell 4.1. 

 

                                                        
69 Då det här förfarandet ligger en bit tillbaka i tiden har det varit svårt att erhålla dessa positions-
papper, eller på annat sätt i detalj kunnat fånga vad som skedde. Många av de aktörer som var verk-
samma vid den här tidpunkten i några av de mer framträdande sammanslutningarna av organiserade 
skogsintressen har nu lämnat sina poster och i många fall även sina respektive organisationer. Bland de 
organiserade intressena riktades det också kritik mot att processen inte var så öppen som många av 
dem skulle ha önskat, vilket bidragit till att relevant material varit svårt att återfinna. Däremot har 
processen kring framtagandet av EU:s handlingsplan för skog, som ligger närmare i tid, varit mer 
öppen och transparant till sin karaktär. Den processen har således varit lättare för mig att fånga genom 
mina intervjuer med centrala nyckelaktörer, se kapitel 6. 
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Tabell 4.1 Översikt av framtagandet av skogsbruksstrategin 

Initiativ Kartläggning Yttranden 
Formulering 

och beslut om 
skogsbruks-

strategin 

Tilläggs-
yttranden  

1989 1994 1995 1996 1997 1998 2000 

Kommissionen 
Community 

Strategy and 
Action for the 

Forestry Sector 
    

Meddelande från 
Kommissionen till 

Rådet och 
Europa-

parlamentet om en 
skogsbruksstrategi 

för Europeiska 
unionen 

 

Europa- 
parlamentet  

1) Europe 
and the Forest 

  
2) Förberedelse 

av Thomas-
rapporten 

1) Utskottet för 
miljö, folkhälsa 
och konsument-
skydd  yttrande 

(gällande 
skogsbruks-

strategin) 
 

 2) Förbere-
delse av 
Thomas-
rapporten 

1) Utskottet för 
ekonomi, 

valutafrågor och 
industripolitik 
samt budget-

utskottet 
yttrande 
(gällande 

skogsstrategin)  
 

2) Betänkande 
om Europeiska 

unionens skogs-
bruksstrategi 

(Thomas-
rapporten) 

   

Rådet      

Resolution av den 
15 december 1998 

om en skogs-
bruksstrategi för 

Europeiska 
unionen 

 

Region- 
kommittén     

Yttrande från 
Regionkommittén 

om skogs-
förvaltning, 

skogsbruk och 
skogsskydd i EU 

 

Yttrande om 
Meddelande 
från Kommis-

sionen till 
Rådet, Europa-

parlamentet, 
Ekonomiska 
och sociala 

kommittén och 
Region-

kommittén om 
en skogsbruks-

strategi för 
Europeiska 

unionen 

Ekonomiska 
och sociala 
kommittén 

    

Yttrande om 
skogsbrukets 
situation och 

problem i 
Europeiska 
unionen och 

möjligheterna att 
utveckla skogs-

politiken 

 

Yttrande om 
Europeiska 
unionens 

skogsbruks-
strategi 

Källa: Egen bearbetning och komplettering av Jokelas framställning av processen (Jokela 
2006: 197). 

På den europeiska arenan finns det, som vi kommer att få se, många starka krafter 
som verkar för, i och på grund av skog. Ett stort antal aktörer är involverade i 
policyprocessen, dels myndigheter och institutioner på nationell och europeisk nivå, 
dels nationella och transnationella bransch- och intresseorganisationer. Det är 
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således inte bara EU:s institutioner som är inblandade i hanteringen av skogspoli-
tiska frågor. Ett exempel på aktivitet är de transnationella miljösammanslutningarna 
Greenpeace, FERN och WWF, som tillsammans producerade ett dokument ”Preli-
minary NGO comments regarding the draft EU Forest Strategy” där de delgav sina 
åsikter i frågan. De kritiserade bland annat Rådets resolution för brist på öppenhet 
och deltagande i dess utarbetande. Från miljörörelsens håll menade man att Rådet 
hade misslyckats att se vikten av miljöorganisationernas kompetens vad gäller 
skogsrelaterade frågor, samt för att ha anamma ett ensidigt produktionsfokus med 
slagsida åt landsbygdsutveckling och exploation (Greenpeace, FERN et al. 1998).  

I april 1999 beslutade dessutom Ekonomiska och sociala kommittén att utarbe-
ta ett tilläggsyttrande på eget initiativ om Europeiska unionens skogsbruksstrategi. 
Det var sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö som fick i uppdrag 
att förbereda ärendet som antogs i november 1999, men som offentliggjordes först 
i början av 2000 i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, se tabell 4.1. I skogs-
bruksstrategin konstateras att lagstiftningsramarna för skogsfrågor framför allt 
bygger på Kommissionens Agenda 2000-förslag. I Agenda 2000 behandlas skogs-
bruket som en del av förordningen om landsbygdsutvecklingen. I frågor som rör 
landsbygdsutveckling bistås Kommissionens generaldirektorat för jordbruksfrågor 
av en så kallas Star-kommitté, där medlemsstaternas skogsexperter endast är repre-
senterade om de blivit särskilt kallade till ett sammanträde. Det ökade den oro som 
Ekonomiska och sociala kommittén tidigare uttryckt för att det saknades ett hel-
hetsperspektiv på skogsfrågor samt att det rådde en bristande samordning av dessa 
frågor. Kommittén pekade därför på vikten av att Kommissionen genomförde en 
betydande effektivisering av samordningen av skogsfrågor mellan de olika general-
direktoraten. Skogen skall behandlas på ett integrerat sätt, då skogssektorn spelar en 
viktig roll för unionens ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling enligt 
Ekonomiska och sociala kommittén. Vidare krävde kommittén att EU aktivt deltar 
i den internationella skogspolitiska diskussionen och beslutsfattandet bland annat 
vid det mellanstatliga skogsforumet. Kommittén beklagade även att EU:s skogs-
bruksstrategi inte omfattade tillräckligt konkreta utvärderingar och analyser av pro-
blem och gemenskapsåtgärder som vidtagits inom skogssektorn, och efterlyste 
klarare mål inför framtiden. Ekonomiska och sociala kommittén påminde också, i 
sitt yttrande, om att skogssektorn är en viktig sysselsättningskälla i unionen (Eko-
nomiska och sociala kommittén 2000).  

Vi får anledning att återknyta till skogsbruksstrategin senare, i samband med att 
framtagandet av skogshandlingsplanen diskuteras närmare (se kapitel 6). Härnäst 
följer en diskussion och analys av hur skogsfrågorna hanteras inom EU.  

4.6 En omdefiniering av skog – från jordbruk till miljö 
Skogsfrågor inom EU har över tid främst varit kopplade till jordbruksområdet 
snarare än till alternativa områden som näringsliv eller miljö. Ett exempel på det är 
det beslut Rådet tog i slutet av 1989 om inrättande av den ständiga kommittén för 
skogsbruk. Den bakomliggande orsaken till instiftandet av den kommittén var att 
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gemenskapen under en längre period hade försökt att minska produktionen av de 
jordbruksprodukter som det fanns ett överskott av, något som krävde effektiva 
strukturförändringar. Det var i det här sammanhanget som skogssektorn uppmärk-
sammades. Man menade att den sektorn måste bidra med att både skapa alternativa 
jordbruksintäkter och utveckla de skogsekosystem som är gynnsamma för jord-
bruket (Rådet 1989c).  

I EU:s tidiga historia är den här sammankopplingen av jordbruk och skogsbruk 
snarast att se som en regel än ett undantag. En översikt av EU:s officiella doku-
ment med koppling till skog visar dock att EU:s institutioner i allt större utsträck-
ning kommit att koppla samman och förknippa skog och skogsbruk med miljö-
området snarare än jordbruksområdet (Andersson 2003).70 I praktiken har argu-
menten till varför EU intervenerar i skogsområdet kommit att skifta, liksom de 
juridiska grundvalarna. En fråga som omedelbart väcks är om detta är en medveten 
strategi från EU:s institutioner (Kommissionen och Parlamentet)? Den gemen-
samma jordbrukspolitiken har under senare år utsatts för allt större kritik och kom-
mit att bli ett allt mer politiserat område, medan miljö är ett politikområde som 
integrerats i den befintliga gemenskapspolitiken ”by the book”, det vill säga helt 
enligt neofunktionalistiska föreskrifter. Kan det vara så att man vill komma åt den 
legitimitet som miljöområdet har genom att beteckna sina aktiviteter och agerande 
inom skogsområdet som miljöinsatser snarare än som aktiviteter förknippade med 
jordbruk? Eller är det ett uttryck för ändrade maktförhållanden? Under en lång tid 
av EU:s historia kunde beslutsgången i EU beskrivas på följande sätt: Kommis-
sionen föreslog, Europaparlamentet yttrade sig och Rådet fattade beslut om ny eller 
ändrad lagstiftning. Så ser det inte riktigt ut i dag. Kommissionen är fortfarande den 
institution som analyserar, förvaltar och föreslår förändringar av lagstiftning. Parla-
mentet har emellertid fått ett starkt ökat inflytande under senare år, med början 
efter Maastrichtöverenskommelsen och med ytterligare makt efter Amsterdam-
fördraget och Nice. Parlamentet och Rådet har i dag medbeslutande i de allra flesta 
frågor, men inte i jordbruksfrågor. När det gäller miljöfrågor har Europaparlamen-
tet däremot ett starkt inflytande. Det kan vara en bidragande orsak till att skogsrela-
terade frågor kommit att omdefinieras i termer av miljöfrågor snarare än jordbruks-
frågor.   

En annan observation som gjorts i samband med att olika aktörer intervjuats är 
att det historiska minnet inom EU tycks vara kort. Många Europaparlamentariker 
sitter bara någon mandatperiod, och skogsfrågornas plats på dagordningen varierar 
i stor utsträckning beroende på om det är en hjärtefråga för någon eller några av 
parlamentarikerna. Skogsfrågornas hantering och status styrs därför i stor utsträck-
ning av tillfälligheter (då det relativt sett är få parlamentariker som är engagerade i 
frågan). Även när det gäller tjänstemännen inom EU:s byråkrati är omsättningen 
påtaglig, inte minst på grund av systemet där de roterar på sina poster och byter 
 

                                                        
70 Denna översikt gör på intet sätt anspråk på att vara heltäckande, då vissa dokument utelämnats på 
grund av praktiska överväganden (tillgänglighet och språk primärt). Dess resultat bedöms ändå vara så 
pass entydigt att det är rimligt att dra slutsatsen att det skett en förändring över tid hur skogsfrågor 
konceptualiserats inom EU (se även Jokela 2006). 
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ansvarsområden med jämna mellanrum.71 En av de intervjuade tjänstemännens 
uttalanden illustrerar den här förvirringen med tydlighet: ”…men han har ju bytt 
enhet nu… så jag har inte inblick i hur det ser ut just nu” (Intervju 15, tjänsteman). 
Det gör att det endast är ett fåtal personer som sitter inne med relevant kunskap 
och har en överblick av EU:s aktiviteter inom skogsområdet, dels över tid, dels 
mellan de olika institutionerna och organen.  

I det här kapitlet har vi sett hur skogsfrågor handläggs inom EU, vilket senare 
skall ställas mot hur de svenska aktörerna uppfattar att skogsfrågor hanteras och 
vilken roll de olika institutionerna tillskrivs i processen (kapitel 7 och 8). Vi har 
även sett hur processen för framtagandet av EU:s skogsbruksstrategi såg ut, vilket 
vi kommer att återknyta till i kapitel 6 (avsnitt 6.5.2) i samband med att utvärde-
ringen av densamma samt framtagandet av EU:s skogshandlingsplan diskuteras i 
mer detalj. Men innan dess skall vi se närmare på några av de mer tongivande 
bransch- och intresseorganisationerna som verkar i Bryssel i syfte att bevaka sina 
intressen och påverka EU:s hantering av skog och skogsbruksfrågor. 

 

                                                        
71 Efter fem år på en chefstjänst roteras posten. 
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– KAPITEL 5 – 

Transnationellt samarbete: 
skogliga bransch-  

och intresseorganisationer 

”Once established, the central institution will affect 
political integration meaningfully only if it is willing to follow policies 

giving rise to expectations and demands for more – or fewer –  
federal measures. In either case, the groups concerned will organize 
across State boundaries in order to be able to influence policy.”  

(Haas 2004: xxxiii, min kursivering) 

5.1 Inledning 
Av det föregående kapitlet framgår det att EU-systemet är komplext till sin karak-
tär, vilket en pluralistisk ansats som neofunktionalism också återspeglar. En central 
del av utformningen av politiken utgörs och drivs av interaktionen mellan EU:s 
institutioner och olika former av organiserade intressen. Intresserepresentation i 
EU-frågor förekommer på såväl nationell som europeisk nivå. Organiserade intres-
sens relationer till de nationella regeringarna, EU:s institutioner, och olika europeis-
ka sammanslutningar, samt samspelet med systerorganisationer i andra EU länder 
bör därför undersökas. Flera av de organiserade intressena följer skogspolitikens 
utveckling genom kanaler på såväl nationell som europeisk nivå i sina försök att 
påverka densamma. EU:s institutioner värdesätter å sin sida kontakter med intresse-
organisationer eftersom de kan bidra till att stärka unionens demokratiska legitimi-
tet. Intresseorganisationerna fungerar i många fall även som pådrivare av integra-
tionen samtidigt som de tillför beredningsprocesserna värdefull expertis och sak-
kunskap (se exempelvis Mazey & Richardson 1996; Karlsson 1999; Eising 2003)  

Trots att det inte finns en formell skogspolitik inom ramen för EU, finns det – 
som vi sett i föregående kapitel – en mängd aktiviteter med direkt anknytning till 
skog och skogbruk som framför allt Kommissionens olika generaldirektorat 
koordinerar. Förutom representanter från medlemsstaterna ingår ofta representan-
ter från olika intresseorganisationer i de rådgivande grupper som etablerats i skogs-
sektorns namn. Det gör att behovet av olika nätverk och andra fora där organise-
rade intressen i form av transnationella grupperingar kan samarbeta och utbyta 
information ökat över åren. Vilka några av de mer framträdande transnationella 
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intressegrupperna är, och hur de fungerar, redogörs för i det här kapitlet.72 Särskilt 
studeras vilka preferenser dessa organisationer har i frågan om huruvida en gemen-
sam skogspolitik skall etableras inom EU eller ej, och vilka strategier detta resulte-
rar i. Dessutom undersöks vilken roll de transnationella samarbetsorganisationerna 
spelar för de svenska skogsaktörerna (se även kapitel 8).  

Kapitlet inleds med en översiktlig presentation av några av de mer framträdande 
transnationella aktörerna i den skogliga policyprocessen på EU-nivå. Därefter redo-
görs för de olika transnationella aktörernas inställning (preferenser) till en gemen-
sam europeisk skogspolitik, samt hur de mer konkret agerat i denna fråga. Kapitlet 
avslutas med en analys av svenska skogsaktörers roll och inflytande i några av de 
mer framträdande transnationella samarbetena. Framställningen bygger, i sin 
inledande del, på information och fakta som är hämtad från respektive samman-
slutnings officiella hemsida, och i sin avslutande del på intervjuer med aktörer från 
de olika kategorierna (det vill säga industriföreträdare, skogsägare samt miljörepre-
sentanter).73 Som framgick i kapitel 3 har endast direkta citat referenser. Texten 
runt omkring bygger även den på intervjumaterial, men har inga referenser då det 
eventuellt skulle kunna äventyra de intervjuades anonymitet.  

5.2 Skogliga bransch- och industrigrupper  
Representanter från skogsindustrin försöker på olika sätt påverka EU:s hantering av 
skogsfrågor i linje med sin specifika näringsgrens eller branschs preferenser. Men 
skogslobbyisternas roll består inte enbart av att formulera ståndpunkter och berätta 
om verkligheten utifrån sina perspektiv, utan inbegriper även – om än inte regel-
rätta förhandlingar – någon form av överläggningar med dem som formulerar 
lagförslagen. Tjänstemännen inom EU är skyldiga att ta till sig synpunkter från dem 
som berörs av deras lagproduktion. Ett forum för detta är exempelvis de möten 
som hållits inom ramen för den rådgivande gruppen för skog och kork. På dessa 
möten diskuterar ledande representanter från EU aktuella skogsfrågor med stora 
delar av skogsindustrin (Larsson 2004). Nedan redogörs kort för de två bransch- 
och industrigrupper som framträder som de mest dominerande inom området. 

 

                                                        
72 Det finns en mängd olika bransch- och intresseorganisationer på plats i Bryssel, i den här studien 
redogörs endast för de sammanslutningar som framhållits som viktiga och inflytelserika av de aktörer 
som intervjuats. När ett större antal aktörer, oberoende av varandra, framhållit en skoglig intresse-
gruppering som inflytelserik har jag bedömt den som viktig för studien. Därmed inte sagt att det inte 
finns andra sammanslutningar som skulle ha kunnat lyftas fram, och som varit eller är tongivande i 
delar av processen. 
73 Kategorin övriga skogsintressenter förekommer endast i studien av de svenska aktörerna (kapitel 7 
och 8). 
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5.2.1 The Confederation of European Paper Industries (CEPI)  
CEPI representerar som namnet antyder den europeiska industrin för papper och 
pappersmassa med medlemmar från både EU och Efta-länderna.74 Organisationen 
arbetar för att sätta skogsindustrin på kartan i Europa och göra Kommissionen 
medveten om branschens betydelse och vikten av att skogsindustrin är med i plane-
ringen av olika strategier. CEPI övervakar och analyserar EU:s lagstiftning och 
initiativ som tas inom unionen inom områden som exempelvis miljö, energi, skogs-
frågor, återvinning och skattepolitik. Vidare fungerar CEPI som ett forum för sina 
medlemmar som sprider information och handlar i aktuella och framväxande 
frågor, formulerar gemensamma ståndpunkter och tillhandahåller expertishjälp i de 
industrikonsultationer som förekommer på EU-nivå. CEPI är således involverat i 
policyfrågor och tar fram positionspapper om industrins samlade ställningstagande 
till olika direktivförslag från EU. Exempelvis utarbetade CEPI ett positionspapper 
gällande skogshandlingsplanen och dess implementering. Från CEPI:s håll beklagar 
man i det frånvaron av en legal bas för skog och skogsbruk, och välkomnar EU:s 
skogshandlingsplan. CEPI noterar också att frånvaron av legal bas gör att det är 
upp till medlemsstaterna att implementera de i handlingsplanens föreslagna åtgär-
derna och att Kommissionens roll tyvärr endast är begränsad till att stödja, upp-
muntra och underlätta dess implementering (CEPI 2006). 

För att få större tyngd bakom sina ståndpunkter har CEPI tagit initiativ till ett 
antal nätverk med andra organisationer utmed produktionskedjan för papper. 
Genom att samordna insatserna och föra ihop olika organisationer i större sam-
manslutningar får skogsnäringen inte bara en bredare bas, utan det ger även tillfälle 
till att ta tillvara olika erfarenheter och utbyta kunskaper. De två dominerande nät-
verken är för tillfället European Forest and Forest Products Forum (EFFP) och 
Paper Packaging Co-ordination Group (PPCG). Tillsammans med CEPI spelar de 
en vital roll i EU:s lagstiftande process (se http://www.cepi.org/Content/ 
Default.asp, 2007-05-14). 

 
• European Forest and Forest Products Forum är ett informellt nätverk som 

underlättar för europeiska sammanslutningar med anknytning till skog att disku-
tera och analysera frågor av gemensamt intresse. Nätverket är att se som ett 
forum där aktuella skogsfrågor dryftas och där möjlighet för informellt utbyte 
av förväntningar och åsikter möjliggörs. Organisationer som ingår i det här nät-
verket återfinns i bilaga 4a. 

• Paper Packaging Co-ordination Group är ett nätverk som syftar till att 
underlätta informationsflödet mellan medlemmarna inom den europeiska pap-
perssektorn. PPCG fokuserar på implementering och granskning av olika direk-
tiv, samt standardiseringsfrågor. Organisationer som ingår i det här nätverket 
återfinns i bilaga 4b. 

 

                                                        
74 CEPI har 830 medlemsföretag i 17 länder: Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, 
Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckiska republiken, Tyskland, 
Ungern, Österrike och Slovakiska republiken.  
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5.2.2 Confédération Européenne des Industries de Bois  
(CEI-Bois) 

CEI-Bois är Europas träindustriers samarbete som startade för över 50 år sedan i 
Paris. CEI-Bois är mindre än pappersindustrikollegan CEPI, vilket är en följd av 
branschens struktur och karaktär. CEI-Bois är en paraplyorganisation med 35 
medlemmar, uppdelade i två kategorier; nationella sammanslutningar (27 st) och 
branschsammanslutningar (8 st). Sammantaget företräder organisationen mer än 
100 000 företag. Det dagliga arbetet i CEI-Bois sker vid dess sekretariat i Bryssel. 
Sekretariatet har fem stående arbetsgrupper (lobbying, kommunikation, forskning 
och utveckling samt kompetens), och ytterligare ad hoc-arbetsgrupper etableras vid 
behov. Organisationen arbetar aktivt för att framhålla trä som material, CEI-Bois 
har exempelvis formulerat en vision och strategi på detta tema som de presenterar i 
en broschyr med namnet ”Roadmap 2010”. CEI-Bois samarbetar även med CEPI 
och CEPF samt Eustafor (European State Forest Association) i många frågor 
genom etablerandet av “Forest-based Industry Forum”. Inom ramen för det disku-
teras gemensamma strategier, där ”Forest-based Technology Platform” (FTP) är ett 
exempel (se http://www.cei-bois.org/, 2007-05-14). 

5.3 Privata skogsägare 
Cirka 60% av skogen i EU ägs av omkring 15 miljoner privata skogsägare, som på 
grund av sitt stora antal utgör en mycket viktig intressegrupp.75 På den europeiska 
nivån samarbetar familjeskogsbruket främst inom Confederation of European 
Forest Owners (CEPF),76 som är skogsägarnas EU-organisation, samt inom Euro-
pean Landowners Organization (ELO).77 Även på nordisk nivå förekommer sam-
arbete mellan de privata skogsägarna, primärt inom ramen för Nordens skogsägar-
organisationers förbund (NSF). För dessa sammanslutningar redogörs närmare 
nedan. 

 

                                                        
75 De exakta siffrorna varierar dock något mellan olika källor. Andra uppskattningar som brukar före-
komma i sammanhanget är att ca 65% av skogen i EU ägs av uppemot 16 miljoner privata skogsägare. 
Den här variationen i siffrorna kan dels bero på att det finns olika sätt att definiera begreppen skog och 
ägande, dels på att ytterligare medlemsstater successivt tillkommit. I kapitel 6 (avsnitt 6.1.2) diskuteras 
olika definitioners betydelse för det statistiska materialet i mer detalj. 
76 Eustafor är en motsvarande sammanslutning för statsskogsbruket. Organisationen etablerades i sam-
band med EU:s utvidgning 2004 då andelen statsägd skog i EU kom att öka. Eustafor omnämns av 
några av de intervjuade aktörerna, men tillmäts i dagsläget inte någon större betydelse. Organisationen 
bedöms emellertid ha möjlighet att i framtiden spela en större roll än vad den nu gör, och därmed bli 
mer inflytelserik inom området. 
77 Även Committee of Agricultural Organisations in the European Community (COPA), som är jord-
brukets språkrör i Bryssel, engagerar sig från tid till annan i skogsrelaterade frågor. Den här samman-
slutningen har av de för studien intervjuade aktörerna dock inte tillmätts någon större betydelse för hur 
skogsfrågor hanteras inom EU. 

••
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5.3.1 Confederation of European Forest Owners (CEPF) 
CEPF är en paraplyorganisation för nationella skogsägarorganisationer i EU. Orga-
nisationen grundades 1996 och är en icke-vinstdrivande sammanslutning. CEPF:s 
medlemsorganisationer representerar ca 42% av den privatägda skogen i medlems-
staterna, och kommer från 23 medlemsstater. Således är CEPF den mest represen-
tativa organisationen för Europas skogsägare. CEPF:s huvuduppgift är att repre-
sentera och försvara de europeiska skogsägarnas intressen inom EU. Sedan 1998 
har CEPF exempelvis haft representation i den rådgivande gruppen för skog och 
kork som koordineras av Kommissionen (se avsnitt 4.4.2). CEPF har också formu-
lerat ett gemensamt skogshandlingsprogram för de nationella medlemsorganisatio-
nerna i syfte att uppnå en balans mellan skogsägarnas intressen å ena sidan och de 
sociala fordringarna på skogen å andra sidan. Inom ramen för CEPF finns ett antal 
arbetsgrupper som hanterar olika skogsrelaterade frågor (landsbygdsutveckling, 
klimatförändring, biodiversitet, icke-träprodukter, kommunikation, forskning och 
utveckling). CEPF har även utarbetat positionspapper och deltagit i den 
webbaserade konsultationen rörande EU:s handlingsplan för skog (se 
http://www.cepf-eu.org/, 2007-05-14). 

5.3.2 European Landowners Organization (ELO) 
Även ELO är en organisation som företräder privata skogsägare, men då i egen-
skap av jordägare. ELO etablerades för mer än trettio år sedan, och dess 54 med-
lemsorganisationer återfinns i samtliga medlemsstater och ansökarländer. Skogs-
frågan är dock endast en bland många andra frågor som organisationen bevakar 
och försöker följa. Landsbygdsutveckling, Natura 2000, biomassa, jordbruk och 
vatten är exempel på andra policyområden där organisationen engagerar sig i hög 
utsträckning. ELO har även representation i ett flertal arbetsgrupper och kommit-
téer som initierats av Kommissionen, exempelvis sitter organisationen med i den 
rådgivande gruppen för skog och kork. Det dagliga lobbyarbetet bygger på en 
kombination av deltagande i olika think-tanks, kontakter med EU:s institutioner, 
arbete med handlingsprogram samt deltagande i olika internationella processer och 
initiativ. Sedan 2002 är exempelvis ELO aktiv medlem i MCPFE (se 
http://www.elo.org/, 2007-05-14). 

5.3.3 Nordens skogsägarorganisationers förbund (NSF)  
De privata skogsägarna i Norden samarbetar sedan 1946 inom ramen för Nordens 
skogsägarorganisationers förbund (NSF). Det samarbetet är ett viktigt forum och 
verktyg både för samordning av arbete och för harmonisering av ståndpunkter 
bland de nordiska skogsägarna. Organisationen har skogsägarföreningar i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige som medlemmar. Samarbetet gäller både förankring i 
nordiska politiska fora och sedan 1995 även konkreta insatser i Bryssel. NSF:s eta-
blerade samarbete i Bryssel, Bureau of Nordic Family Forestry, har med tiden vun-
nit respekt för sin saklighet och kompetens och lyfts fram av många av de inter-
vjuade som en liten men ändå inflytelserik aktör. Bureau of Nordic Family Forestry 
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har en representant i Bryssel som i många fall samarbetar intim med CEPF i de 
skogliga frågorna, både vad det gäller bevakning av aktuella frågor och framtagande 
av positionspapper. Vidare fungerar representanten i Bryssel som en mycket viktig 
länk tillbaka till de nationella medlemsorganisationerna, i Sveriges fall LRF Skogs-
ägarna (se http://www.nordicforestry.org/, 2007-05-14). 

5.4 Miljöorganisationer  
Ur ett integrations- och samarbetsperspektiv kan man säga att miljöfrågor har haft 
speciella förutsättningar att inkluderas i EU-samarbetet. Miljöproblem och för-
oreningar låter sig inte anpassas till politiska gränser såsom staters territorium. 
Snarare har dessa gränser utgjort hinder för att lösa gemensamma problem och kan 
i värsta fall orsaka konflikter och motsättningar. Miljörörelsen har därför sedan 
länge hävdat att miljöfrågor är speciellt lämpade för gränsöverskridande samarbete. 
EU utgör i det här sammanhanget en passande beslutsnivå för att komma tillrätta 
med miljöproblemen. Ser man till EU:s historia finner man också att miljö är ett 
politikområde som i snabb takt vuxit sig större sedan 1970-talet (se exempelvis 
McCormick 2001; Jordan 2002). Miljöintressen är i dag representerade och enga-
gerade inom nästan alla av EU:s politikområden, då miljö ingår som en del av de 
flesta andra politikområden. Greenpeace, WWF och EEB är de största miljöorgani-
sationerna och tillika de starkaste förkämparna i Bryssel för miljörelaterade frågor 
generellt. När det gäller skogfrågor specifikt lyfts emellertid primärt WWF och 
EEB fram som tongivande aktörer av de intervjuade. Greenpeace liksom den Brys-
selbaserade skogsintressegruppen Forests and the European Union Resource Net-
work (FERN) är aktörer som primärt inriktar större delen av sitt arbete mot globala 
frågor, exempelvis avskogningsproblemen i tredje världen. FERN följer dock även 
mycket aktivt utvecklingen inom skogsområdet inom ramen för EU, exempelvis 
tillhandahåller organisationen ett nyhetsbrev där de listar vad som är på gång i 
Bryssel. Nedan presenteras dessa aktörer översiktligt. 

5.4.1 World Wide Fund for Nature (WWF)  
WWF är en oberoende och opolitisk naturvårdsorganisation som bildades 1961, 
vars syfte är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nöd-
vändig för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper. 
Primärt arbetar organisationen för att skydda biologisk mångfald och främja natur-
resursers uthålliga nyttjande. WWF arbetar internationellt med sex globala kampan-
jer: skog, hav, sötvatten, klimat, miljögifter och arter. När det gäller skog arbetar 
WWF för att bevara och återställa jordens skogar och biologisk mångfald enligt en 
strategi med fem målsättningar: att skapa ett representativt nätverk av skyddade 
skogsområden, att vidareutveckla ett skogsbruk som är ekonomiskt lönsamt, ekolo-
giskt hållbart och samtidigt tar hänsyn till kultur och sociala frågor, att restaurera 
utvalda skogsområden, att minska skador på skogen orsakade av klimatförändringar 
och föroreningar samt att endast utnyttja räntan av skogsprodukterna, det vill säga 
endast så mycket att skogens produktivitet består. WWF har ett European Policy 

••



  

 89

Office som specifikt arbetar med EU relaterade frågor, i syfte att påverka lagstift-
ningen. WWF verkar exempelvis aktivt för att de europeiska skogarna skall brukas 
hållbart, och som ett led i detta kontaktas EU:s institutioner för att göra dem med-
vetna om skogens roll i det här avseendet. WWF samarbetar även i viss ut-
sträckning med andra aktörer, exempelvis CEPI och ACE, i syfte att utarbeta 
gemensamma positionspapper i de frågor som de har en samsyn, exempelvis vikten 
av att se skog som en förnyelsebar resurs (se http://www.panda.org/about_wwf/ 
where_we_work/europe/what_we_do/epo/index.cfm , 2007-05-14). 

5.4.2 Greenpeace  
Greenpeace är en icke-vinstdrivande organisation som återfinns i 40 länder runt om 
i Europa, Amerika, Asien och Stillahavsområdet. Greenpeace har tillsammans med 
andra miljöorganisationer lyft upp miljöfrågor på den globala dagordningen. Green-
peace International samordnar Greenpeace kampanjarbete globalt och håller ett 
vakande öga på utvecklingen i de 30 nationella/regionala kontoren runt om i värl-
den. Greenpeace driver i dagsläget sex kampanjer: klimat, miljögifter, kärnkraft, 
hav, skog och genmanipulation. Vad gäller Greenpeace arbete med skogsfrågor är 
fokus främst på bevarade av skogsområden till förmån för biologisk mångfald. 
Kampanjer eller aktioner i sådana bevarandesyften genomförs från tid till annan (se 
http://www.greenpeace.org/international/, 2007-05-15).  

5.4.3 European Environmental Bureau (EEB) 
EEB är en sammanslutning av 143 miljöorganisationer baserade i alla EU:s med-
lemsstater och i de flesta ansökarländer, likväl som andra närliggande länder. De 
varierar från lokala och nationella till europeiska och internationella organisationer. 
Målet med EEB är att skydda och förbättra Europas miljö och möjliggöra för 
europeiska medborgare att vara delaktiga och dra sitt strå till stacken i syfte att 
uppnå det målet. EEB:s kontor etablerades 1974 i Bryssel och är basen för dess 
medlemmar när det gäller att bevaka och styra framväxten av EU:s miljöpolitik. 
Kontoret har en informationsservice samt tio arbetsgrupper som producerar posi-
tionspapper som är, eller bör vara, på EU:s agenda. Vidare representerar EEB:s 
kontor medlemmarna i diskussioner med Kommissionen, Rådet och Europaparla-
mentet (se http://www.eeb.org/, 2007-05-14). 

5.4.4 Forests and the European Union Resource Network (FERN)  
FERN är en organisation som skapades 1995 av World Rainforest Movement. 
Representanter från icke-statliga organisationer i olika europeiska länder utgör 
FERN:s styrelse som har ett nära samarbete med många av de nationella och inter-
nationella icke-statliga organisationer inom skogsområdet. FERN förespråkar beva-
rande och hållbart nyttjande av skogar samt respekt för naturfolk i EU:s politik och 
agerande. En av FERN:s centrala aktiviteter är att koordinera och ge information 
till icke-statliga organisationer som arbetar med skogsrelaterade frågor. För detta 
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ändamål koordinerar FERN ett antal nätverk som utgör en stark kampanjgrund 
och tillåter medlemsorganisationerna att utarbeta gemensamma ståndpunkter och 
samordna sitt arbete. Bland annat koordinerar FERN Forest Movement Europe, FERN 
sitter även med i styrelsen för World Rainforest Movement och Taiga Rescue Network. 
Tillsammans med Forest Peoples Programme utgör FERN även World Rainforest 
Movements norra stödenhet. Dessa nätverk arbetar olika men har den gemen-
samma nämnaren skog och människor. Deltagarna i båda nätverken menar att den 
nuvarande skogskrisen inte kan lösas på ett lämpligt sätt om inte även de sociala 
aspekterna av skog och skogsbruk tas i beaktande i alla politiska beslut. FERN 
sprider information och uppdaterar sina medlemmar och andra intresserade via 
månadsbrev och utarbetar positionspapper när så krävs, exempelvis nu senast vid 
utarbetandet av EU:s skogshandlingsplan (se http://www.fern.org/, 2007-05-14). 

5.5 Transnationella sammanslutningars preferenser  
och strategier78 

I det här avsnittet undersöks vilka preferenser de transnationella sammanslutning-
arna har vad gäller en gemensam europeisk skogspolitik, hur de interagerar med 
EU:s institutioner och organ (vilka strategier har de?), samt hur de relaterar till den 
nationella nivån via sina medlemsorganisationer.  

5.5.1 En förändring över tid 
De intervjuade representanterna från de olika transnationella sammanslutningarna 
framhåller samstämt att skogsområdet länge varit en icke-fråga inom EU. Första 
steget mot ett erkännande av skogsområdet var enligt en av de intervjuade när den 
rådgivande gruppen för kork utökades till att bli en rådgivande grupp för både skog 
och kork. I samband med att Finland, Sverige och Österrike anslöt sig till EU kom 
skogsfrågorna högre upp på agendan. Skogsbruksstrategin, och nu senast skogs-
handlingsplanen, är enligt flera av de intervjuade konkreta exempel på det. Skogs-
ägarnas och skogsindustrins Europasammanslutningar arbetade inledningsvis med 
att hålla skog och skogsbruk utanför EU:s kompetensområde. Ingen av samman-
slutningarna önskade se en gemensam skogspolitik inom ramen för EU. En av de 
intervjuade industriföreträdarna menar att det främst berodde på att de nationella 
medlemsorganisationerna från Finland, Sverige och Österrike ville skydda så 
mycket som möjligt av den nationella suveräniteten. Men industriföreträdaren 
 

                                                        
78 Framställning och analys bygger på intervjuer genomförda utifrån de teman och frågor som framgår 
av studiens intervjumanual, se bilaga 1. Intervjumanualen presenteras och preciseras mer ingående i 
avhandlingens metodkapitel (kapitel 3). Dataprogrammet Hyperresearch har sedan använts för att få en 
överblick över materialet, samt för att kunna identifiera mönster och eventuella avvikelser. Sam-
manställningen av det empiriska materialet har naturligtvis även kunnat göras på traditionellt sätt, men 
genom att koda materialet i Hyperresearch har jag på ett effektivt och inte allt för tidskrävande sätt 
kunnat kontrollera kod för kod, och därigenom försäkra mig om att också uttalanden som avviker på 
något sätt tagits i beaktande i analysen. 
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upplever att preferenserna sedan dess har förändrats en aning, huvudsakligen 
beroende på att allt fler av de nationella medlemsorganisationerna har förstått att 
många andra politikområden inom EU ger negativa, eller potentiellt negativa, kon-
sekvenser för skogsbruket: 

”… till skillnad från förut så är det ju fler och oerhört mycket starkare intres-
senter som är intresserade utav skogsfrågor, och beroende på hur de agerar 
kommer det att påverka det här [skog och skogsbruk], som då nästan kräver 
att man är med i debatten, och är med och påverkar för att över huvud taget 
kunna göra sin röst hörd.” (Intervju 24, industriföreträdare) 

Det var dock en av skogsägarnas Europasammanslutningar, CEPF, som först revi-
derade sina preferenser i frågan:  

”… det var en väldigt stark övertygelse hos oss att det var olämpligt att 
Bryssel hade mer än absolut nödvändigt att säga till om. Och det drev vi 
väldigt hårt, och det var också den gemensamma politik som vi utformade, 
eller policy ska jag väl säga, som vi utformade i det europeiska skogsägarsam-
arbetet, i CEPF-ram. Och det var under ganska lång tid förhärskande. Det 
innebar ju inte att det fanns delade meningar på den här punkten, därför våra 
sydeuropeiska kollegor var inte fasta i övertygelsen om att det inte borde 
finnas en politik, och en politik givetvis kopplad till ett fungerande subven-
tionssystem. Men det blev ändå CEPF:s officiella ståndpunkt (…) 2001 kan 
vi väl säga hade vi kommit till en samsyn om att det var dags att byta fot helt 
och hållet, och i stället kräva att det blev en skogspolitik i EU på lämplig 
nivå.” (Intervju 30, skogsägare) 

Som framgår av citatet ovan arbetade CEPF inledningsvis aktivt mot ett etable-
rande av en gemensam skogspolitik. Inom ramen för CEPF vill man fortfarande inte 
se en gemensam skogspolitik, däremot välkomnar man nu en formell koordinerad 
skogspolitik inom EU: 

”… vi jobbar för en slags koordinerad skogspolitik.” (Intervju 32, skogs-
ägare) 

Enligt flera av de intervjuade representanterna för skogsägarna är det viktigt att 
hålla isär dessa begrepp. En gemensam skogspolitik implicerar en överstatlig politik 
liknande den både kostsamma och tungrodda jordbrukspolitiken, och en mot-
svarighet inom skog och skogsbruk vill ingen se. Däremot menar man att skog och 
skogsbruk bör lyftas in i EU:s fördragstext, men på den lägsta nivån av samarbete, 
inom ramen för så kallade ”supporting and coordinating actions”. Därigenom 
skulle skog och skogsbruk ges en formell plats i EU:s samarbete (jämför med figur 
1.1 i kapitel 1). Det mandatet skulle i sin tur synliggöra skogsområdet samtidigt som 
skog och skogsbruk därmed skulle kunna hanteras på ett tillbörligt sätt, och inte 
som nu – som ett bihang till något av de angränsande politikområdena. Att ge EU 
ett mandat gällande skogsområdet är endast startpunkten på processen, inte ett 
resultat, enligt en av skogsägarnas representanter. En annan representant för skogs-
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ägarna menar: ”det är viktigt att ha ett ramverk [för skog och skogsbruk], men inte 
ett restriktivt ramverk” (Intervju 29, skogsägare). 

De transnationella sammanslutningarna som företräder skogsindustrin (CEPI 
och CEI-Bois) har också de sett över och reviderat sina preferenser vad gäller EU:s 
eventuella kompetens på det skogspolitiska området. Frågan har successivt vuxit 
fram under de senaste tio åren, men i förhållande till skogsägarna var skogsindu-
strins sammanslutningar ganska sena med att förändra sina preferenser. En av de 
intervjuade industriföreträdarna beskriver denna process som en: ”… mycket stor 
förändring i tankegångarna, och det kom mycket nyligen, ärligt, mycket nyligen” 
(Intervju 21, industriföreträdare). De intervjuade företrädarna med insikt i skogs-
industrins olika transnationella sammanslutningar poängterar vikten av tydlighet när 
man diskuterar vilken kompetens EU egentligen skall ha på skogsområdet. De, 
liksom skogsägarna, önskar nämligen inte se en gemensam skogspolitik. Från skogs-
industrins transnationella sammanslutningar vill man i stället se någon form av 
ramverk för skogsfrågorna. Ett skäl till det är att man från skogsindustrins håll: ”… 
helt plötsligt började titta på det ur ett europeiskt perspektiv, i stället för ur ett 
landsperspektiv” (Intervju 22, industriföreträdare). Flera av de större skogsföre-
tagen verkar i flera av EU:s medlemsstater, och deras verksamhet skulle underlättas 
om det fanns ett ramverk som samtliga medlemsstater hade att förhålla sig till. Det 
kanske främsta skälet till att skogsindustrins transnationella sammanslutningar 
efterlyser någon form av formaliserat ramverk för skog och skogsbruk är att de 
politikområden som nu har effekt på skogsbruket (biodiversitet, klimatfrågan, för-
nyelsebar energi, jordskydd, vattenavrinningsfrågan och så vidare) har ett miljö-
perspektiv snarare än ett näringsperspektiv. Från näringens håll menar man att man 
därmed förbiser och inte erkänner den ekonomiska roll skogen har.  

När det gäller de transnationella sammanslutningarna som företräder miljö-
intresset framträder en mer splittrad bild när det kommer till frågan om en gemen-
sam europeisk skogspolitik är önskvärd eller inte. En av de intervjuade menar att 
frånvaron av en gemensam europeisk skogspolitik är: ”ett av de största problem vi 
har” (Intervju 36, miljörepresentant). För att i nästa andetag säga att det är så i 
teorin. I praktiken beror det emellertid på hur en sådan skogspolitik skulle se ut, 
och att man inom sammanslutningen egentligen inte har antagit någon formell 
ståndpunkt i frågan. Den intervjuade tillstår dock att ett etablerande av en gemen-
sam europeisk skogspolitik skulle underlätta sammanslutningens arbete på området 
förutsatt att lagstiftningen siktar högt nog, eller har tillräckligt höga krav. Exempel-
vis skulle medlemsstaterna därigenom kunna ställas till svars om de inte följer och 
implementerar eventuella beslut som fattas inom ramen för en sådan politik. Det är 
således viktigt att, men kanske framför allt hur skogsfrågorna hanteras av EU, inte 
minst då det som sker inom EU får effekter globalt enligt en av intervjuade:  

”Vad vi än gör inom området, kommer detta ha effekt i andra länder, kanske 
som en funktion av att andra kommer att följa oss eller inte följa oss…” 
(Intervju 36, miljörepresentant) 
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En annan av de intervjuade representanterna från miljörörelsen pekade i stället på 
möjligheten att reglera en europeisk skogspolitik utifrån internationella avtal såsom 
exempelvis CBD och Klimatkonventionen. Fördelarna med ett sådant angreppssätt 
är enligt den intervjuade att internationella konventioner ofta har aktionspunkter 
som går att följa upp och som är praktiska att arbeta med, något som man från 
skogens håll misslyckats att enas kring. Samtidigt säger sig den intervjuade vara 
avskräckt av det tungrodda internationella arbetet inom exempelvis UNFF. Denne 
menar emellertid att det finns en bättre nivå än EU att samlas på för att samarbeta 
kring de skogspolitiska frågorna. Det är en inställning som konsoliderats över tid 
och spridit sig inom den transnationella sammanslutning den intervjuade företräder.  

Hur de olika transnationella sammanslutningarnas preferenser i frågan mani-
festerats mer konkret går att se i deras arbete i samband med framtagandet av en ny 
konstitution för EU, samt i deras positionspapper som tagits fram i samband med 
utvärderingen av skogsbruksstrategin och framtagandet av EU:s skogshandlings-
plan. 

När det gällde arbetet med att ta fram en ny konstitution för EU samarbetade 
och lobbade samtliga skognäringsrelaterade sammanslutningar i Bryssel (bland 
annat CEI-Bois, CEPF, CEPI, COPA, COGECA och ELO) för att skog och 
skogsbruk skulle införlivas i konstitutionsförslaget. Det var således ett gemensamt 
förslag från hela skogsnäringen och dess representanter som utarbetades och pre-
senterades för det österrikiska ordförandeskapet. Det kom sedermera att föras fram 
av Österrike i arbetet med den nya konstitutionen, ett arbete som nu är vilande 
(mer om detta i kapitel 6, avsnitt 6.5.3). Försöket att lyfta skog och skogsbruk i det 
här sammanhanget beskrivs av en av de intervjuade industriföreträdarna på följande 
sätt: 

”… den drivande kraften är 14 europeiska organisationer relaterade till 
skogsbruk, som tillsammans har skrivit under en deklaration för tre fyra år 
sedan som säger att vi vill se ett mandat i konstitutionen. För om ett sådant 
mandat finns i konstitutionen kan vi sedan göra vissa framsteg.” (Intervju 21, 
industriföreträdare)  

Om, eller snarare när, konstitutionsdebatten öppnas igen (troligtvis 2009) kommer 
man från skogsindustrins sammanslutningar fortsätta att arbeta för att skog och 
skogsbruk skall lyftas in i fördragstexten.79 Den europeiska skogssektorn har 
således ytterligare två år på sig att formulera vad de vill skall hända inom skogs-
området.  

När det gäller skogsbruksstrategin upplever i stort sett samtliga av de intervjua-
de aktörerna på europeisk nivå att den i stort varit verkningslös på grund av dess 
frånvaro av mandat. Därför ställer sig nästan samtliga transnationella sammanslut-
ningar positiva, eller åtminstone försiktigt positiva, till EU:s handlingsplan för skog. 
Skogshandlingsplanen beskrivs av en av de intervjuade representanterna från en av 
skogsägarnas transnationella sammanslutningar som ett steg i rätt riktning, men att 
 

                                                        
79 Se kapitel 6 för mer information om turerna kring det nya fördraget. 
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den inte är tillräcklig långtgående. En annan skogsägarrepresentant pekar på vikten 
av att medlemsstaterna och andra berörda aktörer ansluter sig till arbetet med 
skogshandlingsplanen och engagerar sig i dess genomförande. Från en av miljö-
rörelsens transnationella sammanslutningar är man dock mer tveksam till vilken 
påverkan skogshandlingsplanen i praktiken kommer att få nationellt, eftersom det 
är upp till medlemsstaterna hur och när de implementerar densamma – även om de 
formellt skall följa skogshandlingsplanen. Medlemsstaterna kan aldrig tvingas, utan 
endast rådas till att implementera och följa handlingsplanens punkter. Därför tror 
den intervjuade att skogshandlingsplanen i praktiken inte kommer att förändra 
någonting. Att skogshandlingsplanen däremot är ett sätt att få skog och skogs-
bruksfrågorna på agendan samtidigt som hanteringen av frågorna formaliseras 
ytterligare är den intervjuade övertygad om: 

”… det här är ett tydligt steg på vägen mot en mer samordnad skogspolitik 
eller en samordning av skogspolitiken.” (Intervju 38, miljörepresentant)  

5.5.2 Transnationella sammanslutningar och deras arbete 
gentemot EU 

De transnationella sammanslutningarna strävar alla efter att realisera sina prefe-
renser och främja sina intressen. Generellt sett riktar de transnationella samman-
slutningarna först sina insatser gentemot Kommissionen och dess tjänstemän, 
eftersom det ur ett påverkansperspektiv är viktigt att komma in tidigt i processen. 
Därefter framhålls Europaparlamentet och parlamentarikerna som viktiga aktörer, 
speciellt när det gäller lagstiftningsfrågor. De intervjuade aktörerna är överens om 
att bägge institutionerna är viktiga i lobbyarbetet: ”… du måste jobba både gent-
emot parlamentarikerna och gentemot Kommissionen” (Intervju 24, industriföre-
trädare). Den sista hållpunkten är Rådet om så skulle krävas. En av de intervjuade 
från en av industrisammanslutningarna menar att en stor svaghet bland de flesta 
sammanslutningar i termer av lobbying är att de inte vet särskilt mycket om hur 
arbetet i Rådet fungerar, och om de vet använder de sig inte av denna kanal särskilt 
ofta i sitt lobbyingarbete. Flera av de intervjuade aktörerna säger sig även aktivt 
arbeta gentemot den medlemsstat som håller i ordförandeskapet för tillfället, samt 
att de fortlöpande försöker hålla sig ajour med utvecklingen i medlemsstaterna 
(exempelvis hur de implementerar olika direktiv). Däremot varierar det mellan de 
transnationella sammanslutningarna vilket av Kommissionens generaldirektorat de 
upplever sig ha bäst tillgång till och utbyte av. Från miljörörelsens sida framhåller 
de sina kontakter med tjänstemännen vid generaldirektoratet för miljö (som de 
också gärna sett ansvara för skogsfrågorna inom EU). Medan man från skogsägar-
nas och skogsindustrins sammanslutningar pekar på generaldirektoratet för jord-
bruk och generaldirektoratet för näringsliv som viktiga ingångar till EU:s arbete 
med skogsrelaterade frågor. Samtliga representanter för de transnationella samman-
slutningarna är ense om vikten av att ha goda relationer med tjänstemännen inom 
Kommissionen, då sådana kontakter ger dem möjlighet att ta ställning till initiativ 
och förslag som kan ha bäring på skog och skogbruk redan på ett tidigt stadium:  
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”… vi har väldigt bra ingångar till Kommissionen, lobbar på Kommissionen 
så att vi får ofta, jag har ofta papper här före medlemsstaternas regeringar 
har det till exempel…” (Intervju 38, miljörepresentant) 

Den omstrukturering som skett inom Kommissionen på skogsfronten (se kapitel 4, 
avsnitt 4.4.2) är något samtliga av de intervjuade representanterna för de trans-
nationella sammanslutningarna är medvetna om. De menar att generaldirektoratet 
för jordbruk åter är tongivande inom skogsområdet, då det inte längre finns någon 
renodlad skogsenhet vid generaldirektoratet för miljö eller vid generaldirektoratet 
för näringsliv. Flera av de intervjuade tolkar omstruktureringen som ett bakslag för 
skogsfrågorna inom unionen. En representant från en av miljörörelsens transnatio-
nella sammanslutningar menar att: ”det är inte ett särskilt gott tecken för skogs-
frågorna i Europa” (Intervju 36, miljörepresentant). Vidare upplever man från 
industrins sida att resurserna är begränsade och att det råder ett relativt svalt 
intresse för skogsfrågorna inom Kommissionen – i den mån skogsfrågorna över 
huvud taget finns på agendan:  

”… deras resurser är begränsade som det verkar, och intresset för skogsbruk 
är verkligen begränsat…” (Intervju 35, skogsägare) 

”… vi är väldigt långt ner på deras agenda, det är ett som är säkert.” (Inter-
vju 21, industriföreträdare)  

I vilken utsträckning skogsfrågorna i framtiden kommer att lyftas fram och ges 
utrymme inom ramen för generaldirektoratet för jordbruk beror enligt en represen-
tant från en av skogsägarnas transnationella sammanslutningar på intresset för 
skogsfrågorna hos de ledande tjänstemännen. Från skogsägarnas håll finns det 
nämligen en förhoppning om att någon skall ta tag i skogsfrågorna och driva dem, 
men också att staben som arbetar med de skogsrelaterade frågorna skall utökas.  

Flera av de intervjuade från de transnationella sammanslutningarna framhåller 
personliga kontakter och informella möten med olika tjänstemän vid Kommis-
sionen och politiker vid Europaparlamentet som det absolut viktigaste sättet att 
hålla sig informerad och sprida sitt budskap. Som utomstående kan man lätt tro att 
de transnationella organisationerna har en mängd potentiella mottagare av sina 
budskap. Men enligt en av representanterna för en av skogsägarnas transnationella 
sammanslutningar rör det sig endast om totalt cirka 25 tjänstemän som är intres-
santa att kontakta inom Kommissionen, och en handfull intresserade politiker i 
Europaparlamentet. Detta är en bild som också verifieras från tjänstemannahåll:  

”… det finns ganska få närmast sörjande tjänstemän på EU-nivå i direktora-
ten som jobbar med skogsfrågor.” (Intervju 13, tjänsteman) 

Genom att aktivt kontakta tjänstemän och politiker vid EU:s institutioner och 
organ i syfte att sprida sitt budskap, menar man från de transnationella samman-
slutningarnas sida att man också hjälper politiker och tjänstemän att orientera sig i 
de skogliga frågorna och känna av hur vindarna blåser: 
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”… vi erbjuder ju så att säga vår bransch samlade kunskap om de här frågor-
na. Det är ju inte lätt att sitta som politiker, du ska hantera en massa områ-
den, och det gäller att vi för fram våra åsikter och så vidare, för att det gör 
det enkelt för dem [politikerna]…” (Intervju 24, industriföreträdare)  

De transnationella sammanslutningarna utarbetar även positionspapper där de 
redogör för sin ståndpunkt i aktuella frågor, eller uppmärksammar potentiella 
problem och möjligheter med de initiativ som tas inom EU med bäring på 
skogsområdet. En annan möjlig kanal till inflytande för de transnationella samman-
slutningarna är deltagande i Kommissionens olika arbetsgrupper eller kommittéer. 
Skogsägarnas och skogsindustrins transnationella sammanslutningar ingår exempel-
vis alla i den rådgivande gruppen för skog och kork. Men på den direkta frågan 
vilken roll denna sammanslutning spelar menar flera att dess egentliga inflytande på 
politiken är marginellt: 

”Jag anser att denna grupp än så länge inte varit av någon större nytta.” 
(Intervju 21, industriföreträdare) 

Ett sätt för de transnationella sammanslutningarna att ge sitt budskap större tyngd 
är att samarbeta. Sammanslutningarna på produktionssidan försöker hålla ihop hela 
värdekedjan från råvaruförsörjare till förädlingsindustrin i syfte att bygga så tunga 
allianser som möjligt. Man försöker medvetet lobba med hela, eller så stora delar 
som möjligt av skogssektorn bakom sig då det ger störst genomslag. Exempelvis 
har CEPI och CEI-Bois ett mycket nära samarbete. Representanter från de båda 
sammanslutningarna möts minst en gång i månaden för att utbyta information och 
strömlinjeforma sitt arbete. Det förekommer även samarbete mellan produktions- 
och bevarandeintressena, exempelvis samarbetar CEPI och WWF i vissa frågor. 
Flera av de intervjuade beskriver sin sammanslutnings arbete med de skogspolitiska 
frågorna som ”pragmatiskt och resultatinriktat”, vilket innebär att samtliga sam-
arbetar med andra och ingår i olika koalitioner beroende på frågan. I en fråga kan 
de olika sammanslutningarna samarbeta, medan de i en annan fråga kan stå för 
konkurrerande uppfattningar. Energifrågan är en sådan vattendelare som vuxit sig 
allt starkare på senare år. När det gäller exempelvis bioenergi ser man från skogs-
ägarnas håll ytterligare en marknad för att avsätta sin råvara, medan man från 
industrin upplever den ökande användningen av bioenergi som ett potentiellt hot 
mot, eller konkurrens om, den råvara de är beroende av. 

Vilket inflytande upplever då de intervjuade aktörerna att deras sammanslut-
ningar har på hanteringen av de skogspolitiska frågorna inom EU? De är överens 
om att de via sina sammanslutningar erbjuder EU:s institutioner och organ en 
viktig expertiskunskap, som i många fall kommer i uttryck i de initiativ och rappor-
ter som presenteras av exempelvis Kommissionen och Europaparlamentet. Där-
emot upplever man från skogsindustrins sida att miljörörelsen (FERN, WWF och 
Greenpeace) har en starkare ställning i förhållande till Kommissionen än vad de 
själva har: 
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”De lyssnas till i mycket större utsträckning än oss av policyskapare.” (Inter-
vju 21, industriföreträdare) 

Inom miljörörelsens sammanslutningar upplever man i stället att: ”organisationer 
såsom CEPI bjuds in i högre utsträckning än oss” (Intervju 36, miljörepresentant). 
Som ett konkret exempel på detta ges arbetet med EU:s skogshandlingsplan. Den 
intervjuade miljörepresentanten upplevde att skogsindustrin hade en mycket 
starkare ställning än miljörörelsen i processen som föranledde framtagandet av 
denna plan. Kommissionen involverade en mängd intressegrupper i arbetet med att 
ta fram skogshandlingsplanen. Men från miljörörelsens håll är man kritisk till 
processen. En av de intervjuade miljörepresentanterna menar att det är stor skillnad 
mellan att endast bli inbjuden till ett möte till att faktiskt ha ett aktivt deltagande i 
en process (Intervju 36, miljörepresentant). Den här bilden verifieras i någon mån 
av representanterna från skogsindustrins sammanslutningar. Flera av de intervjuade 
upplever nämligen att miljörörelsens sammanslutningar har varit extremt tysta i 
samband med arbetet med skogshandlingsplanen. Ett skäl till det tros vara att de 
inte sett något värde i att anstränga sig i frågan då EU egentligen inte har något 
formellt mandat på området (det är en bild som till viss del bekräftas i kapitel 8 av 
några nationella miljörepresentanter). Från industrins sida framhåller man att man 
inte har råd att inte engagera sig i skogshandlingsplanen då det handlar om hante-
ringen av deras råvara. Framgångsrikast i sitt arbete att föra fram och få gehör för 
sina preferenser tycks skogsägarna vara, då det är den transnationella sammanslut-
ning som majoriteten av de intervjuade aktörerna framhåller som ett exempel på 
hur en relativt liten sammanslutning kan få stor tyngd tack vare sina nationella 
medlemsorganisationer. Mer om detta i nästa avsnitt. 

5.5.3 Medlemsorganisationerna som en förutsättning 
De transnationella sammanslutningarna varierar kraftigt till sin storlek och sam-
mansättning. CEPI är exempelvis personmässigt mycket starkare i Bryssel än vad 
CEPF är. Den förra har ca 20 personer på plats medan den senare endast har två. 
Men tack vare en stark och solid organisation där de nationella medlemsorganisa-
tionerna understödjer sammanslutningens arbete på Europanivå, tycks CEPF till-
sammans med NSF vara en av de mer framgångsrika i sitt arbete med att sprida sitt 
budskap. Gemensamt för de olika transnationella sammanslutningarna är att de alla 
består av, och företräder, nationella medlemsorganisationer. Ibland ingår flera olika 
nationella organisationer i sammanslutningen, ibland endast en. Vissa samman-
slutningar har medlemsorganisationer enbart från EU, medan andra har medlems-
organisationer från hela Europa och ibland även hela världen. Sammanslutningar-
nas nationella förankring varierar därför något. Miljörörelsen har av tradition ofta 
en platt organisation där gräsrötterna och deras engagemang är av stor vikt, medan 
skogsägarnas och kanske framför allt skogsindustrins sammanslutningar är mer 
hierarkiska till sin karaktär. De nationella organisationerna ansluter sig till de trans-
nationella sammanslutningarna för att tillsammans med andra nationella organisa-
tioner bevaka och främja sina intressen. Detta samarbete är kanske speciellt viktigt 
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för de organisationer som inte har resurser att själva följa och bevaka hanteringen 
av skogsfrågorna inom EU. Därmed inte sagt att interaktionen och kommu-
nikationen endast är en envägsprocess, det vill säga att den endast skulle utgå från 
den transnationella sammanslutningen ut till de nationella organisationerna. Inter-
aktionen och kommunikationen sker såväl vertikalt som horisontellt, och ofta i 
båda riktningarna. Ibland tar de transnationella sammanslutningarna initiativet och 
arbetar med en fråga, för att sedan kontakta de nationella medlemsorganisationerna 
och säga att det här eller det här håller på att hända. Är det en fråga som kommer 
att behandlas i Ministerrådet kan de nationella medlemsorganisationerna exempel-
vis uppmanas att kontakta den berörda ministern i frågan nationellt och delge 
denne den transnationella sammanslutningens preferenser i frågan. Andra gånger 
kan det vara saker som de nationella bransch- eller intresseorganisationerna upp-
märksammar, och som de sedan meddelar sina respektive transnationella samman-
slutningar. Det kan exempelvis vara hur ett specifikt direktiv hanteras nationellt och 
vilka konsekvenser detta får för den egna verksamheten. Via de transnationella 
organisationerna kan medlemsorganisationerna sedan utbyta erfarenheter och 
presentera alternativa lösningar till hur direktiv har och kan implementeras i den 
nationella lagstiftningen.  

De nationella organisationerna är många gånger en förutsättning för att de 
transnationella sammanslutningarna skall kunna leverera ett slagkraftigt budskap 
underbyggt med välgrundade fakta. Detta utbyte av information och kanaler gör 
samarbetet till något som samtliga inblandade tjänar på. Som en av de intervjuade 
representanterna från skogsägarna uttrycker det: 

”Du behöver bra datamaterial och du behöver lämpliga kanaler att kommu-
nicera de olika budskapen.” (Intervju 35, skogsägare) 

De nationella medlemsorganisationerna hjälper de transnationella sammanslutning-
arna genom att sätta dem i kontakt med sina respektive landsmän som kan vara 
viktiga nyckelaktörer inom exempelvis Kommissionen och/eller Parlamentet. De 
nationella medlemsorganisationerna hjälper även till att påverka opinionen natio-
nellt, vilket underlättar spridandet av sammanslutningens budskap. Via de nationel-
la medlemsorganisationerna kan de transnationella sammanslutningarna dessutom 
fortlöpande bevaka, jämföra och sammanställa hur medlemsstaterna implementerar 
olika direktiv och annan lagstiftning. De transnationella sammanslutningarna nyttjar 
också sina nationella medlemmar i allt större utsträckning för att ta fram relevant 
data och fakta som sedan ligger till grund för positionspapper och annat informa-
tionsmaterial. Framför allt de finska och svenska medlemsorganisationerna fram-
hålls som pålitliga och duktiga när det gäller att ta fram material (statistik, fakta och 
figurer). En av de intervjuade aktörerna från skogsägarna menar dock att det finns 
utrymme att nyttja de nationella medlemmarna och deras nätverk ännu bättre i 
framtiden, exempelvis genom att de nationella medlemsorganisationerna avsätter 10 
eller 15 minuter av sin tid med beslutsfattare när de diskuterar nationella frågor till 
att även lyfta de europeiska skogfrågorna. Detta skulle också vara möjligt att göra i 
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samband med att de nationella medlemsorganisationerna kontaktar sina respektive 
Europaparlamentariker. 

Från EU:s institutioner och organ upplevs det som positivt att de olika med-
lemsorganisationerna går samman och talar med en röst via olika transnationella 
sammanslutningar. Det blir därigenom enklare för tjänstemännen att skaffa sig en 
uppfattning om hur de olika bransch- och intressegrupperna positionerar sig i olika 
frågor. En tjänsteman menar att: 

”Det effektivaste sättet att göra sin röst hörd är att arbeta genom sin organi-
sation och se till att man har en stark organisation i Bryssel, som har resur-
ser.” (Intervju 16, tjänsteman) 

Det är man också medveten om från de nationella medlemsorganisationernas sida: 

”… fler och fler inser att det är på något sätt viktigt att delta i och vara nära 
beslutsfattandet som ju i allt högre grad sker i Bryssel…” (Intervju 24, 
industriföreträdare) 

Många gånger är det emellertid bättre att tala med en röst via den transnationella 
sammanslutningen än att varje nationell organisation gör en enskild uppvaktning 
hos berörda instanser. Det framhålls som synnerligen viktigt att de nationella 
delegationerna inte krockar med den transnationella sammanslutningen i sin strävan 
att påverka ett beslut. De intervjuade representanterna menar att man måste hålla 
varandra uppdaterade så inte olika konkurrerande budskap sänds ut: 

”… vi försöker att inte gå i vägen för varandra.” (Intervju 28, Industriföre-
trädare) 

Det enda problemet är att de nationella medlemsorganisationerna inte alltid har 
samma preferenser i en specifik fråga, och att frågan därmed ofta faller då det är 
svårt för de transnationella sammanslutningarna att agera om det inte råder enighet. 
Beroende på vilket intresse sammanslutningarna företräder är det mer eller mindre 
vanligt med interna konflikter eller motsättningar. Inom ramen för miljöintressets 
olika samarbeten råder det relativt stor samstämmighet, medan skogsägarna och 
skogsindustrin potentiellt kan ha det svårare att komma överens då synen på skog 
och skogsbruk skiljer sig åt mellan olika medlemsstater (mer om det i kapitel 6).  

5.5.4 Skillnader och likheter mellan de transnationella 
sammanslutningarna 

Som framgått tycks miljörörelsens transnationella sammanslutningar vara mer posi-
tiva till en gemensam skogspolitik än vad skogsägarnas och skogsindustrins samman-
slutningar är. Vidare uppfattas miljörörelsens sammanslutningar vara mer intres-
serade av att diskutera en eventuell skogspolitiks innehåll snarare än dess form, till 
skillnad från de övriga transnationella sammanslutningarna som primärt diskuterar 
formen för samarbetet i stället för vad de faktiskt vill att en skogspolitik skall 
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omfatta. När det gäller de transnationella sammanslutningarnas arbete gentemot 
EU:s institutioner och organ skiljer det sig inte nämnvärt åt, utan samtliga samman-
slutningar riktar merparten av sina insatser gentemot Kommissionen och därefter 
Europaparlamentet och Rådet. Det som däremot varierar är vilka kanaler de olika 
transnationella sammanslutningarna har till Kommissionen, samt vilka tjänstemän 
som sammanslutningarna främst utbyter information med. Från miljörörelsens håll 
upplever man miljödirektoratets tjänstemän som den mest naturliga ingången, 
medan skogsägarna och industrin i stället lyfter fram jordbruksdirektoratets tjänste-
män som de mest centrala för sitt arbete. De transnationella sammanslutningarna är 
alla i mer eller mindre utsträckning beroende av sina nationella medlemsorganisa-
tioner för att ta fram material och sprida sitt budskap. Det som kännetecknar 
skogsägarnas relativt sett framgångsrika sammanslutning är deras solida förankring i 
de nationella medlemsorganisationerna, där de finska och svenska medlemsorgani-
sationerna framhålls särskilt. De svenska aktörernas roll i de transnationella sam-
manslutningarna är något som diskuteras i nästa avsnitt. 

5.6 Svenska aktörers roll och deltagande  
I samtliga av de tidigare presenterade transnationella sammanslutningarna återfinns 
svenska medlemsorganisationer, vilket indikerar att svenska aktörer är måna om att 
ingå i olika former av gränsöverskridande samarbeten. De kan därigenom följa 
utvecklingen på det europeiska planet. Ett medlemskap i en transnationell samman-
slutning säger dock ingenting om vilken roll eller inflytande de svenska aktörerna 
har i sina respektive sammanslutningar. Flera av de intervjuade representanterna 
från de transnationella sammanslutningarna som företräder skogsägarna och 
industrin framhåller emellertid finska och svenska medlemsorganisationer som 
bärande eller i många fall drivande element i sitt europeiska samarbete: 

”… de svenska och finska medlemsorganisationerna är troligtvis de mest 
hjälpsamma inom CEPI.” (Intervju 21, industriföreträdare) 

”… Sveriges skogsindustrier är en av de drivande organisationerna inom 
såväl CEPI som CEI-Bois.” (Intervju 28, industriföreträdare)  

En av de intervjuade representanterna från industrin som upplever att de svenska 
och finska medlemsorganisationerna är drivande i de olika transnationella samarbe-
tena menar att det främst kan kopplas till att skog också utgör starka nationella 
intressen i de båda ländernas ekonomier. Däremot upplever de intervjuade skogs-
aktörerna inte att svenska aktörer är lika framträdande i de transnationella miljö-
sammanslutningarnas samarbete. 

I flera av de transnationella organisationerna visar det sig också att enskilda 
svenskar har eller har haft centrala positioner. Exempelvis har Marie S Arwidsson 
tidigare varit ordförande för CEPI. Hon är nu vd för Svensk skogsindustri. 
Elisabeth Salander-Björklund, som är vd för Stora Enso, leder för närvarande också 
den stående skogsarbetsgruppen inom CEPI. Detta är två inflytelserika kvinnor 
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som framhålls som mycket centrala personer av flera av de intervjuade aktörerna. 
Vidare är ordföranden för CEI-Bois för tillfället en svensk, nämligen Mikael 
Eliasson som också är marknadschef vid Setra Group. Inom ramen för 
skogsägarnas sammanslutning CEPF är det nordiska samarbetet i många fall ett 
bärande element (främst genom sammanslutningens nära samarbete med NSF), 
ofta i mer eller mindre fasta allianser med ”tunga” medlemsländer som Frankrike 
och Tyskland samt andra länder med stort intresse för skog och skogsbruk, främst 
Österrike. Även inom CEPF har det funnits och finns fortfarande svenska 
förankringar. Exempelvis var Tage Klingberg under en period dess vice president, 
och nu är Christer Segerstéen det. Båda satt eller sitter där i egenskap av ordföran-
den för LRF Skogsägarna. Även bland miljöorganisationerna återfinns en svensk på 
en av de ledande positionerna. Mikael Karlsson är ordförande för Naturskydds-
föreningen i Sverige, men är också ordförande för EEB sedan en tid tillbaka. Bland 
de svenska företrädarna i de transnationella sammanslutningarna finns överlag en 
tilltro till den egna kapaciteten och till sina möjligheter att kunna påverka politikens 
utformning, vilket citatet nedan illustrerar: 

”… jag tror att jag kan påverka utvecklingen genom att sitta där naturligtvis.” 
(Intervju 22, Industriföreträdare) 

Intressant att notera är att de sammanslutningar som har svensk representation på 
någon av nyckelposterna, också är de sammanslutningar som lyfts fram som bety-
delsefulla av de svenska aktörer som intervjuats. Det kan ha sin förklaring i att det 
därmed finns naturliga, och redan upparbetade, kanaler direkt in i dessa samman-
slutningar som i sin tur gör att aktörerna upplever det lättare att påverka och nå ett 
reellt inflytande i dessa organisationers dagliga arbete. Att just dessa transnationella 
sammanslutningar verkligen är viktiga och inflytelserika inom sitt område verifieras 
även av de intervjuer som gjorts med andra aktörer (icke-svenskar) på plats i 
Bryssel. Dessutom har aktörer från produktionssidan pekat ut viktiga sammanslut-
ningar från miljösidan och vice versa, vilket indikerar att det är rimligt att anta att 
det förhåller sig på det här sättet. 

5.7 Summerande iakttagelser 
Haas (1958, 1964a) menade att integrationens fortskridande var ett resultat av 
förhandlingar mellan politiska myndigheter och intressegrupper på såväl den natio-
nella nivån som den överstatliga nivån (EU). Lindberg lyfte fram statsledningar och 
den byråkratiska och politiska eliten i sina studier, medan Haas valde att fokusera 
på icke-statliga eliter som exempelvis branschsammanslutningar, fackförbund och 
politiska partier (Haas 1958; Lindberg 1963). Som ett resultat av det har man inom 
neofunktionalismen pekat på vikten av uppkomsten av transnationella eliter, då 
dessa ses som ett instrument för integrationsprocessens fortsatta utveckling. Att en 
transnationell elit engagerar sig hänvisas till det faktum att integration förutspås 
gynna deras ekonomiska och/eller ideologiska intressen. Som framgår i det här 
kapitlet har och är framför allt skogsägarnas och skogsindustriernas europeiska 
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sammanslutningar drivande i försöken att föra in skog och skogsbruk i fördrags-
texten. De ser klara fördelar med att formalisera hanteringen av skogsfrågorna 
inom EU, men är tydliga med att de vill se politiken på den lägsta samarbetsnivån 
(supporting and coordinating actions) eller i någon form av ramverk för skogs-
frågorna. De vill inte se en gemensam skogspolitik. Miljörörelsen ger en mer splitt-
rad bild av vilka preferenser de har när det kommer till hanteringen av skog och 
skogsbruksfrågor inom EU. Representanterna menar att politikens innehåll är 
viktigare än dess form. En av de intervjuade miljörepresentanterna menar att en 
gemensam skogspolitik skulle kunna underlätta för deras arbete bara den siktade 
högt nog, medan en annan representant anser att skogsfrågorna i stället bör regleras 
genom internationella avtal. De tar emellertid inte avstånd från en gemensam 
skogspolitik på det sätt som företrädare för skogsägare och skogsindustrin gör, 
vilket gör att miljörörelsen ändå tycks lämna öppet för någon form av gemensam 
skogspolitik. 

Vidare är det skogsägarnas och skogsindustrins sammanslutningar som varit 
aktivast i sina försök att få tillstånd någon form av formaliserad skogspolitik för 
EU. De har bland annat fört fram sina ståndpunkter inför arbetet med den nya 
konstitutionen. Miljörörelsen har inte prioriterat frågan om en skogspolitik för EU 
på samma sätt. Att de transnationella organisationerna (speciellt de med ett ekono-
miskt intresse) är ett verktyg för fortsatt och fördjupad integration på den över-
statliga nivån verifieras här, hur de förhåller sig till den nationella nivån undersöks 
närmare i kapitel 8. 

Vi har nu analyserat dels vilka av EU:s institutioner som är involverade i och 
handlägger skogsrelaterade frågor (kapitel 4), dels vilka transnationella intresse-
grupper som i huvudsak engagerar sig i och försöker påverka de skogsrelaterade 
frågorna i unionen (kapitel 5). I nästa kapitel presenteras hur en annan stor och 
viktig grupp av aktörer – medlemsstaterna – förhåller sig till försöken att etablera 
en gemensam skogspolitik inom ramen för EU. Vilka medlemsstater är det som 
driver på processen och vilka medlemsstater ställer sig mer tveksamma till en 
formaliserad skogspolitik inom ramen för EU? Kan medlemsstaternas nationella 
skogskontexter förklara deras olika preferenser vad gäller en gemensam skogs-
politik? Det undersöks i kapitel 6.  
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– KAPITEL 6 – 

Medlemsstaterna, skogen och politiken 
– ett jämförande perspektiv80  

“…many Member States hold the opinion that the situation of forest 
and timber management will be further aggravated by the continued 
application of the principle of subsidiarity. (…) It is thus considered 

indispensable to include forestry accordingly in the EU Constitution.” 
(Utdrag ur Österrikes förslag att införliva skog i EU-konstitutionen)81 

6.1 Inledning 
Det har hösten 2007 gått drygt tre år sedan EU-utvidgningen till de forna Öst-
staterna blev verklighet. Att unionens skogsareal i samband med detta ökade med 
cirka 25%, att antalet skogsägare ökade från 12 miljoner till 15 miljoner, samt att 
det skedde ett skifte vad gäller ägarkategorier från privatskogsbruk till förmån för 
statsskogsbruk är knappast något som omnämns i högtidstalen om denna historiska 
händelse. Det går emellertid inte att bortse ifrån att skog nu är en reell resurs i 
många av medlemsstaterna, och att skogsbruket och skogsnäringen inom EU har 
en potential att utvecklas på ett för EU gynnsamt sätt om ett helhetsgrepp tas. Nya 
arbetstillfällen kan skapas inom skogssektorn, och ökad självförsörjning av skogs-
produkter uppnås. Dessutom ökar arealen skyddade skogsområden (Kommissio-
nen 2003a: 12; Österblom 2004). Utvidgningen kommer därför med stor sanno-
likhet att få konsekvenser i framtiden vad gäller EU:s skogspolitiska uppdrag – ett 
uppdrag som vi sett egentligen inte existerar formellt.  

Ur avhandlingens teoretiska synvinkel är detta intressant då det tidigare funnits 
ett starkt motstånd mot en gemensam europeisk skogspolitik bland många av med-
lemsstaterna – en inställning som successivt kommit att luckras upp (Regerings-
kansliet 2006). Även om Österrikes förslag att inlemma skog och skogsbruk i den 
nya konstitutionen (se citatet ovan) inte godkändes, är det numera ett känt faktum 
 

                                                        
80 Ett stort tack till forskningsassistent Katrin Dahlgren som varit behjälplig med att uppdatera statistik 
samt med att sammanställa densamma. Eventuella fel eller brister i materialet ansvarar jag naturligtvis 
själv för. 
81 Austria's Proposal of the Amendment to the Constitution for Europe, Necessity to include Forestry 
as a field of policy, mig tillhanda efter personlig kommunikation per e-post med Martin Nöbauer 
(Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Department of 
Forestry, Austria), 2004-05-18. 
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att många medlemsstater explicit efterlyser ett närmare samarbete inom skogs-
området. Alla medlemsstater är dock inte av denna uppfattning. Några av dem 
trycker fortfarande hårt på subsidiaritetsprincipen82 och rätten att nationellt själv 
bestämma över sina skogstillgångar, vilket i dagsläget omöjliggör en formell integra-
tion av skogsområdet. Informellt fortsätter ändå processen mot mer samordning. 
Ett uttryck för detta är exempelvis utvärderingen av EU:s skogsbruksstrategi som 
kom 2005. I den föreslogs paradoxalt nog att det som ett nästa steg skulle utarbetas 
en handlingsplan för hållbart skogsbruk i EU, vilken skulle fungera som ett verktyg 
för samordning mellan EU:s åtgärder och medlemsstaternas skogspolitik (Kommis-
sionen 2005b: 9). EU:s handlingsplan för skog presenterades sommaren 2006, och 
antogs formellt via Rådslutssatser under hösten 2006 (se kapitel 4). Hur kan dessa 
till synes parallella, men samtidigt motstridiga, processer förstås och förklaras? 

Jag menar att hur de olika medlemsstaterna ser på sin skog och sitt eventuella 
skogsbruk sannolikt även kan vara viktigt för deras preferenser till om det skall 
finnas en gemensam skogspolitik inom ramen för EU eller inte, samt för hur långt 
medlemsstaterna är beredda att gå i det mer informella samarbetet. Hur deras för-
hållningssätt till skog och skogsbruk manifesterar sig mer konkret skall därför 
undersökas inom ramen för det här kapitlet. Medlemsstaternas medborgares gene-
rella syn på EU och samarbetet inom gemenskapen är också av vikt för att kunna 
analysera deras inställning till om en gemensam skogspolitik bör etableras eller ej.  

Kapitlet syftar till i sin inledande del att kort beskriva och jämföra EU:s medlems-
stater med avseende på deras skogliga resurser och nationella skogspolitik men 
också deras inställning till EU i allmänhet, samt i sin avslutande del att presentera och 
analysera medlemsstaternas preferenser vad gäller en gemensam europeisk skogs-
politik i synnerhet.  

 
De centrala frågeställningarna som skall besvaras är: 
• Hur ser de olika medlemsstaterna på sina skogsresurser? (Till vad används 

skogen, och vad betyder den för ekonomin? Vem eller vilka är det som äger 
skogen?) 

• Vilka problem och/eller möjligheter är förknippade med skog och skogsbruk i 
de olika medlemsstaterna?  

• Kan man identifiera något slags mönster eller grupperingar bland medlems-
staterna vad gäller deras skogsintressen och/eller inställning till EU mer gene-
rellt, och om så är fallet – vilka?  

• Vilka är de medlemsstater som driver frågan om en gemensam europeisk skogs-
politik, och varför? Och omvänt, vilka medlemsstater motarbetar en sådan 
utveckling och varför?  

 

                                                        
82 Med subsidiaritet menas att EU endast får vidta lagstiftningsåtgärder på ett område om målen med 
dessa beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva, utan bättre kan uppnås 
genom gemensamma insatser på EU-nivån. Detta för att säkerställa att besluten fattas så nära med-
borgarna som möjligt (Tallberg 2007: 65). 

••
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6.1.1 Kapitlets avgränsning 
En exposé över medlemsstaterna och deras inställning till skog och skogsbruk ges i 
det här kapitlet. Redovisningen görs på nationell nivå, för respektive land i sin 
helhet. Vi får följa utvecklingen successivt, det vill säga vi gör nedslag i samband 
med varje enskild utvidgning av unionen. Av tidsmässiga och källkritiska skäl ligger 
fokus emellertid främst på de första fyra utvidgningarna och tillika på de 15 första 
medlemsstaterna. Den femte utvidgningen som gjorde att EU-familjen växte till 25 
medlemsstater berörs endas övergripande, eftersom dessa medlemsstater i skrivan-
de stund ännu inte har hunnit sätta sin prägel på EU:s skogsaktiviteter i någon 
större utsträckning. Den sjätte och senaste utvidgningen av EU 25 till EU 27 berörs 
som tidigare påtalats över huvud taget inte alls i den här studien. 

Vidare är det medlemsstaterna och deras regeringar som utgör de centrala aktö-
rerna i det här kapitlet. Därmed inte sagt att det inte finns en mängd andra natio-
nella icke-statliga aktörer som är intressanta att studera – snarare tvärt om! Det är 
emellertid inte möjligt att inom ramen för denna avhandling gå på djupet och 
studera varje enskild medlemsstats nationella aktörer i syfte att utröna hur de olika 
aktörerna interagerar inom detta integrationsteoretiskt så intressanta politikområde. 
Kapitlet skall däremot hjälpa oss att identifiera spännande och intressanta mönster 
med avseende på skog och skogsbruk, och tillika inställningen till en gemensam 
europeisk skogspolitik bland de olika medlemsstaterna. I den kommande studien av 
Sverige studeras dock såväl statliga som icke-statliga aktörer (se kapitel 7 och 8). 

6.1.2 Material: statistik och definitioner 
Innan vi går vidare är det på sin plats att kort diskutera reliabilitet och validitet i det 
datamaterial som används i kapitlet. Internationell skogsstatistik är nämligen gene-
rellt av mycket varierande kvalitet. I vissa länder finns ingen officiell statistik alls 
(något som främst gäller u-länder och länder med obefintliga eller små skogstill-
gångar) och i andra länder baserar sig statistiken på godtyckliga uppskattningar. 
Statistiken som ligger till grund för det här kapitlet är hämtad från internationellt 
erkända rapporter som i sin tur bygger på en rad olika officiella källor och uppskatt-
ningar.83 Jag bedömer därför att osäkerheten i materialet inte bör vara alltför stor 
för mina syften. Brist på data har dock i vissa fall varit en begränsning, speciellt vad 
gäller medlemsstater med små skogstillgångar samt vissa av de ”nya” medlemssta-
terna. I den mån det har varit möjligt har sekundära källor i stället fått utgöra grund 
för diskussionen i dessa fall. 

När det gäller definitionen av skog, eller den mer korrekta termen i statistiksam-
manhang skogsmark, är det viktigt att uppmärksamma det faktum att det internatio-
nellt används en annorlunda definition av skogsmark än den som används i Sverige. 
I stället för att dra en gränslinje vid produktionsförmågan i skogskubikmeter per 
 

                                                        
83 För en jämförelse och analys av olika internationella mått vad gäller skogsstatistik, se Ewald Ramet-
steiners dokument Analysis of Scope, Coverage and Methodological Approaches for the Regional UNECE/FAO 
Work on Forest Resources Assessment in the Global FRA Context, som han förberett för UNCE Trade 
Development and Timber Division Timber Branch (2004).  
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hektar och år (vilket är den svenska definitionen) fokuseras på trädens krontäck-
ning och höjd. Det innebär att stora arealer som i Sverige traditionellt klassats som 
impediment (trädbevuxna myrar, hällmarkstallskog, fjällbarrskog m.m.) i stället klas-
sas som skogsmark, enligt den internationella definitionen. Konsekvensen av detta 
är att många länder tillskrivs mer skogsmark än de egentligen har, sett ur ett svenskt 
perspektiv (Blomquist 2005: 20).84 Medan vi i Sverige betonar virkesproduktion 
lyfter andra länder fram rekreationsmöjligheter och estetiska värden som viktiga 
aspekter. Det är ett exempel på hur olika nationella uppfattningar om skogens roll 
och funktion renderar skilda definitioner och syner på vad som egentligen utgör 
skogsmark, och det gör att skogen mäts eller uppskattas på olika sätt (vilket i sin tur 
får konsekvenser för hur olika länder väljer att förvalta sin skog). Även när det 
gäller vad som avses med skyddad skog varierar definitionen mellan olika länder, 
vilket kan skapa felaktiga bilder av hur det förhåller sig. För att i möjligaste mån ge 
en så jämförbar och korrekt bild som det bara går av medlemsstaternas skogsresur-
ser utgår jag därför i detta kapitel ifrån de definitioner som används i internationell 
skogsstatistik, exempelvis av UNECE/FAO, men som också återfinns i Skogs-
styrelsens Skogsstatistisk årsbok 2006 internationella avsnitt (se bilaga 5a och 5b för 
närmare definition av de olika begrepp som förekommer i figurer och tabeller i det 
här kapitlet). 

Inom EU har opinionsmätningar, eller statistiska medborgarenkäter (den så 
kallade Eurobarometer), genomförts regelbundet sedan 1973. Resultaten av under-
sökningarna presenteras två gånger per år (vår och höst).85 Statistik hämtade från 
dessa rapporter har använts för att spegla hur medborgarnas syn på, och tilltro till, 
det europeiska samarbetet skiljer sig åt mellan de olika medlemsstaterna. 

Kapitlets avslutande del, i vilken jag behandlar Österrikes förslag att införliva 
skog och skogsbruk i den nya fördragstexten och de övriga medlemsstaternas 
inställning till och reaktion på detta, bygger dels på officiella dokument från EU:s 
olika institutioner, dels på kvalitativt material som jag inhämtat från de olika med-
lemsstaternas representanter i skogsfrågor via e-post (se bilaga 3 för utformning av 
frågeformuläret).86 Materialet är inte komplett för samtliga medlemsstater, men ger 
ändock en fingervisning om medlemsstaternas preferenser i frågan, vilket bedömts 
som tillräckligt för en tentativ analys. 

 

                                                        
84 Skogsutredningen 2004 föreslår att impediment som begrepp skall försvinna, och i stället ersättas 
med begreppet lågproduktiv skogsmark, detta för att få en beskrivning av skogsmark som är mer jäm-
förbart med andra länder. 
85 För mer information rörande Eurobarometer se: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm, 
2007-06-04. 
86 Att dessa frågor skickades till initierade personer vad gäller skogsrelaterade frågor inom respektive 
medlemsstats statsförvaltning är jag förvissad om, då utskicket baserats på Rådets officiella kontaktlista 
i skogsfrågor, det vill säga representanter i Rådets skogsarbetsgrupp. Som ett komplement till dessa 
utskick, framför allt i de fall när inte svar har erhållits från en specifik medlemsstat, har frågorna även 
skickats till en eller ett par framstående akademiker inom skogsområdet i respektive land. Dessa har 
identifierats dels genom personliga kontakter, dels genom sina bidrag i IUFRO:s skrift Forging a New 
Framework for Sustainable Forestry: Recent Developments in European Forest Law (2000). 

••
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6.1.3 Kapitlets disposition  
Inledningsvis ges en beskrivning av medlemsstaternas skogliga resurser, skyddade 
skogsområden, ägarförhållanden och så vidare. Materialet presenteras och summe-
ras i ett antal övergripande figurer och tabeller. Därefter redogörs översiktligt för 
medlemsstaternas nationella hantering av skogsfrågor. Då det är gjort, och grupper 
av länder utkristalliserat sig, går vi vidare för att se om det finns några samband 
mellan de nationella skogstillgångarna och synen på skog och skogsbruk och med-
lemsstaternas preferenser vad gäller en gemensam europeisk skogspolitik. En kopp-
ling görs även till vilken tilltro medborgarna i medlemsländerna har i stort till det 
europeiska samarbetet, samt vilken syn de har på formerna för samarbete inom ett 
par närligganden politikområden (jordbruk, fiske och miljö). Kapitlet avrundas med 
en diskussion och analys av medlemsstaternas positionering i samband med arbetet 
med den nya konstitutionen. Vilka slutsatser kan man dra? Visar sig medlemsstater-
nas glidande inställning i frågan om en formell skogspolitik kanske än tydligare i 
den nyligen presenterade rapporten och tillika utvärderingen av EU:s skogsbruks-
strategi? Avslutningsvis sker en sammanfattning som accentuerar valet av Sverige 
som en intressant delstudie. Det vill säga en medlemsstat där statliga såväl som 
icke-statliga aktörers roll i integrationsprocessen av skog bedöms som intressanta 
att studera närmare i kommande kapitel (se kapitel 7 och 8).  

6.2 Medlemsstaterna och skogen  
Skog, skogsbruk och skogsnäringen inom Europeiska unionen är frågor som har 
fått mycket ojämn politisk uppmärksamhet, både på nationell och på regional nivå. 
En orsak till det är att skogarna inom EU är så olika beroende på skillnader i 
klimatförutsättningar, ekologiska värden, ägarförhållanden och deras socioekono-
miska bidrag till den nationella utvecklingen. Dessutom är skogssektorn både i 
medlemsstaterna och i unionen splittrad på olika ansvarsorgan och administrativa 
strukturer. I det här avsnittet undersöks hur de olika medlemsstaterna förhåller sig 
till sin skog, detta för att kontextualisera och därigenom få en förståelse för med-
lemsstaternas preferenser när det kommer till frågan om det skall skapas en gemen-
sam skogspolitik eller ej. 

När skog diskuteras i europeiska fora handlar dessa diskussioner ofta om miljö 
och skogens sociala värden. Det är naturligt med tanke på att flertalet medlems-
stater inte har skog som en av sina basnäringar. Således blir det intressant att se 
vilka av medlemsstaterna som primärt ser skog som en ekologisk och social till-
gång, samt vilka av medlemsstaterna som i stället lyfter fram dess ekonomiska 
aspekter. Variabler som kan ge en fingervisning om hur det förhåller sig på den 
punkten är exempelvis hur mycket skogsmark det finns i respektive medlemsstat, 
samt hur mycket av den som är skyddad. Vidare kan man se hur många personer 
som är sysselsatta inom skogssektorn, men även hur stor respektive lands export 
och import av skog och skogsprodukter är. Det är också av intresse att se vem eller 
vilka som äger och brukar skogen. Vi skall helt enkelt utröna vad den dominerande 
nationella synen är när det gäller skogens primära syfte – hur används den? För att 
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på ett översiktligt sätt få ett grepp om hur det förhåller sig på dessa punkter inleds 
det här avsnittet med en genomgång av, och en jämförelse mellan, de fysiska skogs-
resurserna i medlemsstaterna. 

6.2.1 Skogsmark och skyddade områden 
Skogar och buskskogsmark upptar sammanlagt ca 38% av EU:s landareal. Ungefär 
12% av EU:s totala skogs- och buskskogsmarksareal uppges har avsatts som skyd-
dade skogsområden (MCPFE 2003a: 1; Kommissionen 2004: 7). Men hur ser för-
delningen av skogsmark och skyddade områden ut mellan de olika medlemsstater-
na?  

Av figur 6.1 framgår att de nationella skogtillgångarna varierar i stor utsträck-
ning bland medlemsstaterna. En första översikt av hur mycket skogsmark det finns 
i respektive medlemsstat får vi genom att se hur mycket skogsmark länderna har i 
förhållande till sin landareal, då det är ett mått som ofta används i statistiksamman-
hang. Det visar sig att Finland, tätt följd av Sverige och Slovenien är de medlems-
stater som procentuellt har mest skogsmark. Även Estland, Lettland, Österrike, 
Portugal och Slovakien har i förhållande till sina landarealer betydande skogstill-
gångar. Länder som däremot har relativt blygsamma skogsresurser är Malta, Irland, 
Nederländerna, Storbritannien och Danmark.  

••
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Figur 6.1 Andel skogsmark i medlemsstaterna 
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Källa: Sammanställning av FAO (2006: 192-193).  

Figur 6.1 ger emellertid inte en helt korrekt bild. Länder som exempelvis Frankrike, 
Polen och Tyskland har drygt 30% skogsmark, vilket inte är särskilt anmärknings-
värt i jämförelse med många av de övriga medlemsstaterna. Trots det hör dessa 
länder till några av EU:s större skogsnationer. Hur hänger det ihop? En samman-
ställning av medlemsstaternas skogsmark i absoluta tal ger svaret på den frågan. 
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Tabell 6.1 Medlemsstaternas skogsresurser i absoluta tal (1 000 ha) 

Skogsmarks areal 

Land 
Total areal  

med skogsmark 
och busk- 
skogsmark 

Skogsmark 
Skog 

tillgängligt  
för skogsbruk 

Skog som inte 
är tillgängligt  
för skogsbruk 

Belgien 672 646 639 7 
Frankrike 16 989 15 156 14 470 686 
Italien 10 842 9 857 6 013 3 844 
Luxemburg 89 86 86 0 
Nederländerna 339 339 314 25 
Tyskland 10 740 10 740 10 142 598 
Totalt EU 6 39 671 36 824 31 664 5 160 
Danmark 538 445 440 5 
Irland 591 591 580 11 
Storbritannien  2 489 2 469 2 108 361 
Totalt EU 9 43 289 40 329 34 792 5 537 
Grekland 6 513 3 359 3 094 265 
Portugal 3 467 3 383 1 897 1 486 
Spanien 25 984 13 509 10 479 3 030 
Totalt EU 12 79 253 60 580 50 262 10 318 
Finland  22 768 21 883 20 675 1 208 
Sverige 30 259 27 264 21 236 6 028 
Österrike 3 924 3 840 3 352 488 
Totalt EU 15 136 204 113 567 95 525 18 042 
Cypern 280 117 43 74 
Estland 2 162 2 016 1 932 84 
Lettland 2 995 2 884 2 413 471 
Litauen 2 050 1 978 1 686 292 
Malta 347 - - - 
Polen 8 942 8 942 8 300 642 
Slovakien 2 031 2 016 1 706 310 
Slovenien 1 166 1 099 1 035 64 
Tjeckien 2 630 2 630 2 559 71 
Ungern 1 811 1 811 1 702 109 
Totalt EU 25 160 618 137 060 116 901 20 159 

Notera: Termen ”skogsmark” motsvarar UNECE/FAO:s ”Forest”, termen ”buskskogsmark” 
motsvarar UNECE/FAO:s ”Other wooded land”, termen ”skog för skogsbruk” motsvarar 
UNECE/FAO:s ”Forests available for wood supply”, det vill säga skog utan lagliga, ekonomiska 
eller tekniska restriktioner för virkesproduktion. Se bilaga 5a för definition av begreppen.  
Statistik för samtliga medlemsstater är från år 2000, det är den senaste tidpunkten där data för 
samtliga länder finns att tillgå. Det finns senare statistik för ett antal av länderna (se FRA 2005), 
men materialet blir då inte jämförbart på samma sätt då det material dels är nyare, dels upp-
delat i andra kategorier. Fullständig statistik för Malta saknas. 
Källa: Egen bearbetning av statistik hämtad från TBFRA:s, UNECE/FAO:s, MCPFE:s hemsidor. 

••
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Av tabell 6.1 framgår att många av de medlemsstater som procentuellt hade bety-
dande skogstillgångar inte har det i absoluta tal. Det gäller framför allt många av de 
medlemsstater som har en något mindre landareal. De medlemsstater som är stora 
till sin yta har däremot i de allra flesta fall betydande skogstillgångar sett i absoluta 
tal. Frankrike, Polen och Tyskland är exempel på sådana länder, liksom Spanien 
och Italien. Tabell 6.1 visar att dessa medlemsstater mot bakgrund av det är att se 
som stora skogsnationer med omfattande skogstillgångar, något som inte var lika 
uppenbart i figur 6.1. 

Sverige är den medlemsstat som har störst total areal skogsmark, följd av Fin-
land. Därefter kommer Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Polen i fallande 
ordning. I många av de medlemsstater som procentuellt har mycket skogsmark 
framstår skogsresurserna nu som mer modesta när vi ser dem i absoluta tal. Exem-
pelvis förefaller inte Portugal, Slovenien och Slovakien vara särdeles stora skog-
nationer längre. Värt att notera är att Sverige och Finland är de enda medlemsstater 
vars skogstillgångar ligger i topp både procentuellt (se figur 6.1) och i absoluta tal 
(se tabell 6.1). Det är viktigt att ta båda dessa bilder av medlemsstaternas skogstill-
gångar i beaktande. De länder som procentuellt har mycket skogsmark ser med stor 
sannolikhet också skog som en viktig näring, och som en källa till rekreation och 
nöje. Men i många fall kan det vara så att landet är så litet att de procentuellt sett 
stora skogstillgångarna inte är tillräckliga för att tillgodose en bärkraftig nationell 
skogsnärings råvarubehov, eller rekreationstrycket från allmänheten. Bland de med-
lemsstater vars skogstillgångar är stora i absoluta tal är det också rimligt att anta att 
det finns en utvecklad skogsnäring, men då dessa länder i många fall inte bara är 
stora till ytan utan även befolkningsmässigt är det inte säkert att landet klarar sig på 
de egna skogsresurserna, utan måste kanske komplettera med importerad skogs-
råvara eller skogsprodukter (mer om det i avsnitt 6.2.2).  

Att jag genomgående väljer att jämföra ländernas skogsmark snarare än deras 
totala skogs- och buskskogsmark (vilket är relativt vanligt i skogsstatistiksamman-
hang) beror på att medlemsstaternas totala areal av skogsmark i jämförelse med 
deras totala areal av skog- och buskskogsmark inte divergerar i någon större ut-
sträckning. Jämför vi medlemsstaternas totala areal skogsmark och buskskogsmark 
med skogsmark (se tabell 6.1, kolumn 2 och 3) framgår det att kategorin total areal 
skog- och buskskogsmark i flera fall enbart består av kategorin skogsmark. De flesta 
medlemsstater har endast mindre arealer buskskogsmark, ett fåtal medlemsstater 
avviker dock på denna punkt. Cypern, Grekland och Spanien är medlemsstater med 
mycket stora arealer buskskogsmark. Det är främst ett resultat av de många skogs-
bränderna som härjat och fortfarande härjar i dessa länder, samt att det där under 
årtionden funnits ett hårt betestryck från tamboskap. Även i Danmark, Finland, 
Frankrike, Italien, Sverige, och Österrike (utan inbördes rangordning) finns relativt 
stora ytor med busskogsmark. I dessa länder rör det sig främst om arealer som 
återfinns i våtmarksområden, fjäll och bergstrakter och/eller i odlingar av olika slag 
(exempelvis vinodlingar). En allmän utveckling är att de medlemsstater med stora 
arealer buskskogsmark successivt försöker omvandla dessa till skogsmark i den 
utsträckning det är möjligt (MCPFE 2003b: 12). 
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I tabell 6.1 är medlemsstaterna grupperade utifrån de successiva utvidgningar som 
skett av unionen. EU 6 omfattar de sex medlemsstaterna som grundade gemen-
skapen 1951 (Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tysk-
land).87 I EU 9 ingår ytterligare tre länder som anslöt sig 1973 (Danmark, Irland 
och Storbritannien). Två utvidgningar av medlemsstater samsas i gruppen EU 12, 
dels Grekland som blev medlem 1981, dels Portugal och Spanien som anslöt sig 
1986. Vidare omfattar EU 15 ytterligare tre nytillskott, Finland, Sverige och Öster-
rike, vilka blev medlemmar 1995. Den senaste utvidgningen 2004, med hela tio nya 
medlemsländer utgör EU 25 (Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 
Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern). Syftet med den här grupperingen är att 
ge en översikt av hur EU:s skogsresurser utökats i samband med respektive utvidg-
ning.88 Initialt var medlemsstaternas samlade skogstillgångar relativt blygsamma, 
men har med tiden kommit att växa till att numera vara betydande. Den första ut-
vidgningen innebar dock ingen större förändring, främst på grund av att Danmark 
och Irland har små arealer av skogsmark, men även Storbritannien har begränsade 
skogsresurser. Den andra och tredje utvidgningen med Grekland, Portugal och 
Spanien medförde däremot en utökning av gemenskapens samlade skogsmark, men 
kanske framför allt av den samlade buskskogsmarken. Som tidigare påpekats är de 
stora arealerna med buskskogsmark i framför allt Grekland och Spanien ett resultat 
av skogsbränder och hårt betestryck. Det är en problematik som de flesta Medel-
havsländer delar, och aktivt försöker komma tillrätta med. För EU innebar dessa 
länders medlemskap att skogsfrågorna, och särskilt den ovan nämnda problema-
tiken, visualiserades på ett sätt som tidigare inte gjorts. Dessa medlemsstater vände 
sig nämligen till EU i sitt arbete med att motverka skogsbränder och efterfrågade 
bland annat ekonomiskt stöd till förebyggande åtgärder mot eldhärjningar. Den 
fjärde utvidgningen är den utvidgning som lett till den enskilt största förändringen 
vad gäller den samlade skogsmarksarealen. I samband med Finlands, Sveriges och 
Österrikes medlemskap fördubblades nämligen nästan gemenskapens skogstill-
gångar. Dessa tre länder bidrog exempelvis med betydligt mer skogmark än vad den 
femte och senaste utvidgningen av EU med hela tio nya medlemsstater gjorde 
totalt. Varje utvidgning har dock inneburit att EU:s samlade skogsmarksareal 
utökats, och därmed även att unionens internationella ansvar gällande skötsel och 
bevarande av de olika skogsresurserna blivit mer framträdande. 

Det är inte enbart medlemsstaternas areal av skogsmark som är intressant att 
titta närmre på, det är minst lika viktigt att se hur mycket av den som är tillgänglig 
för skogsbruk och hur mycket av densamma som är skyddad. Med skyddad menas i 
det här sammanhanget skogsmark som inte är tillgänglig för skogsbruk, det vill säga skog 
utan lagliga, ekonomiska eller tekniska restriktioner för virkesproduktion (se bilaga 
5a för definition av begreppet). Det här är kanske inte den bästa kategoriseringen, 
men med tanke på att vad som avses med ”skyddad” skogsmark skiljer sig åt mellan 
 

                                                        
87 Vid den här tidpunkten var det emellertid endast Västtyskland som ingick i gemenskapen. 
88 Grupperingen av medlemsstater i EU 6 – EU 25 är ett återkommande inslag i kapitlet, både i tabeller 
och i text, detta för att göra materialet mer lättöverskådligt, samt underlätta för jämförelser i syfte att se 
större mönster och förändringar. 
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olika medlemsstater, är fördelen med denna relativt smala kategorisering att den 
inte tillåter allt för stora tolkningsvariationer och ger därmed en någorlunda jämför-
bar statistik att utgå ifrån vad gäller samtliga medlemsstater. Medlemsstaternas 
naturskydd kan nämligen vara en viktig indikator på hur skogen uppfattas och vär-
nas nationellt. Av tabell 6.1 framgår att Sverige är den medlemsstat som har störst 
areal skogsmark som inte är tillgänglig för skogsbruk. Även Italien, Spanien, Portu-
gal och Finland är medlemsstater som genom olika restriktioner avsätter relativt 
stora arealer skogsmark från skogsbruk. Men även många av de mindre medlems-
staterna har, proportionellt sett, betydande arealer med skogsmark där skogsbruk 
inte får bedrivas. Cypern är ett sådant exempel, liksom Lettland, Litauen, Slovakien, 
Storbritannien och Österrike. De medlemsstater som inte har några restriktioner 
alls för skogsbruk, eller en väldigt liten areal skogsmark som är helt undantagen 
från skogsbruk, är Belgien, Danmark och Luxemburg.  

Vad är det då som skyddas och hur långtgående är skyddet i de olika medlems-
staterna? Det framgår inte av den kategori som används i tabell 6.1, den avser 
endast skogsmark där skogsbruk inte bedrivs i någon form alls. Många medlems-
stater brukar emellertid sin skog under vissa restriktioner (ett så kallat hållbart 
skogsbruk), vilket är möjligt under vissa former av ”mjukare” skogsskydd. Inom 
ramen för Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar (MCPFE) har defini-
tioner för vad som kan klassas som skyddad och skyddsvärd skog- och buskskogs-
mark utarbetats. Skyddet av skog graderas på en skala från 1.1–1.3 till 2. Klass 1.1 
tillåter ingen mänsklig påverkan alls. Klass 1.2 tillåter ett minimum av mänsklig 
påverkan utifrån uppställda riktlinjer. Klass 1.3 innebär ett aktiv konserverings-
arbete av skogsmarken i syfte att bevara och uppnå biologisk mångfald. Klass 2 är 
ett landskapsskydd med insatser specifikt riktade mot bland annat en mångfald vad 
gäller landskap, kulturella, andliga och historiska värden (se bilaga 5b för ytterligare 
beskrivning av skyddsklasserna). MCPFE:s skyddsklasser anger inte exakt vad som 
skyddas i respektive land, men de ger en fingervisning, samtidigt som de indikerar 
hur långtgående skyddet är. Då alla EU:s medlemsstater ingår i MCPFE:s sam-
arbete finns det tillgänglig data för de allra flesta medlemsstaterna att tillgå, vilket 
kan hjälpa oss att nyansera bilden av medlemsstaternas skogsskydd ytterligare, se 
tabell 6.2. 
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Tabell 6.2 Skyddad skogsmarksareal enligt MCPFE:s kategorisering (i ha) 

Land 
MCPFE 

klass 1.1 
MCPFE 

klass 1.2 
MCPFE 

klass 1.3 
MCPFE 
klass 2 

Skyddat 
totalt 

Belgien 0 3 600 5 187 194 264 203 051 
Frankrike 5 200 94 600 133 600 2 951 800 3 185 200 
Italien i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.  
Luxemburg 0 0 27 340 i.u. 27 340 
Nederländerna 3 000 24 190 23 351 33 078 83 619 
Tyskland 0 90 831 2 047 591 4 686 038 6 824 460 
Totalt EU 6 8 200 213 221 2 237 069 7 865 180 10 323 670 
Danmark 0 5 090 129 000 0 134 090 
Irland 0  i.u.  i.u. 0 i.u. 
Storbritannien  7 000 3 000 135 000 646 000 791 000 
Totalt EU 9 15 200 221 311 2 501 069 8 511 180 11 248 760 
Grekland 0 i.u. i.u. i.u. i.u. 
Portugal 897 8 921 605 980 938 390 1 554 188 
Spanien 4 089 100 007 32 324 1 205 166 1 341 586 
Totalt EU 12 20 186 330 239 3 139 373 10 654 736 14 144 534 
Finland  0 1 303 329 358 925 186 824 1 849 078 
Sverige 1 635 591 312 789 46 268 302 157 2 296 805 
Österrike 1 8 500 107 700 899 100 1 015 301 
Totalt EU 15 1 655 778 1 954 857 3 652 266 12 042 817 19 305 718 
Cypern 1 043 11 103 0 144 429 156 575 
Estland i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.  
Lettland 11 246 101 976 103 416 121 806 338 444 
Litauen i.u. 0 i.u. i.u. i.u. 
Malta 0 i.u. i.u. 0 i.u. 
Polen 50 425 0 227 679 1 365 543 1 643 647 
Slovakien 89 214 4 264 316 630 459 082 869 190 
Slovenien i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.  
Tjeckien 15 056 0 66 851 583 590 665 497 
Ungern 2 933 68 147 10 489 293 612 375 181 
Totalt EU 25 1 825 695 2 140 347 4 377 331 15 010 879 23 354 252 

Notera: För definition av de olika skyddsklasserna se bilaga 5b. 
Förkortningen i.u. står för ”ingen uppgift”.  
MCPFE:s klass 1.3 motsvarar EU:s Natura 2000 områden. 
Statistik för samtliga medlemsstater är från år 2000. 
Källa: Egen bearbetning av statistik hämtad från MCPFE (2003a: 96).  

Av tabell 6.2 framgår att de vanligaste skyddsformerna i EU totalt sett är de som 
tillåter någon form av påverkan i syfte att bevara landskap och nå biologisk 
mångfald (klass 2 och klass 1.3), det vill säga skydd som tillåter att skogen brukas i 
varierande utsträckning. Skogsområden där inget skogsbruk och tillika ingen 
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mänsklig påverkan är tillåten (klass 1.1), eller där endast minimal påverkan är 
tillåten (klass 1.2), är skyddsformer som om vi ser till EU i sin helhet inte verkar 
vara särskilt vanligt förekommande, eller endast förekommer i liten utsträckning i 
medlemsstaterna. Den totala siffran för EU 25 är inte representativ för medlems-
staterna generellt i dessa fall, då det är skyddsformer som endast förekommer i 
någon större utsträckning i ett fåtal av medlemsstaterna. Den medlemsstat som 
ensam står för nästan hela andelen av EU:s skyddade områden utan direkt mänsklig 
påverkan (klass 1.1) är Sverige, men även Slovakien har förhållandevis stora arealer 
skogsmark i den skyddsklassen. Resterande medlemsstater har väldigt små eller inga 
avsättningar alls av skogsmark i denna form av skogsskydd. Om vi i stället ser till 
skyddad skogsmark där minimal påverkan är tillåten (klass 1.2), är det en skydds-
form som främst förekommer i Finland, men även Sverige, Lettland och Spanien 
har betydande arealer avsatta i denna form av skydd. Procentuellt sett är det emel-
lertid Nederländerna och Cypern som är de medlemsstaterna som har avsatt störst 
andel av sin skogsmark i den skyddsklassen. Avsättningarna av de två första skydds-
klasserna är således inte jämt fördelade bland medlemsstaterna. Vad gäller skydds-
klass 1.3 är spridningen bättre mellan medlemsstaterna, nästan alla har skogsmark 
som faller inom den kategorin. Det är inte så anmärkningsvärt, då EU:s Natura 
2000-områden motsvaras av den skyddsklassen. Medlemsstater som Tyskland, 
Portugal, Finland och Slovakien är de som har störst arealer avsatta, medan Luxem-
burg och Danmark är de medlemsstater som procentuellt avsätter mest i den 
skyddsklassen. Den kategori av skogsskydd som dominerar är, vilket också fram-
gick inledningsvis, skyddet för landskap och specifika naturliga miljöer (klass 2), 
sådana skyddsområden återfinns främst i södra och centrala Europa. Medlemsstater 
med störst areal av sitt skogskydd i den kategorin är Tyskland, Frankrike, Polen och 
Spanien. Procentuellt sett är det Cypern tillsammans med Tyskland och Belgien 
som har störst andel av sitt skogsskydd i den kategorin. De länder som totalt sett 
avsatt störst areal av skogsmark i absoluta tal under de olika formerna av skogs-
skydd är Tyskland, Frankrike och Sverige. Proportionellt sett är det däremot 
Cypern, Tyskland, Slovakien, Portugal och Luxemburg som avsätter mest skogs-
mark för någon form av skydd. Paradoxalt nog är det flera av de medlemsstater 
som i absoluta tal skyddar stora arealer de som procentuellt skyddar minst skogs-
mark, exempelvis Finland och Sverige. Spanien är dock det land som har minsta 
andelen skyddad skogsmark. Även Irland och Slovenien är länder som avsätter 
väldigt lite av sin skogsmark under någon av ovanstående skyddsformer, tyvärr 
saknas statistik i tabell 6.2 för dessa länder, men enligt MCPFE skyddas endast 
1,2% av Irlands skogsmark och 3,4% av Sloveniens skogsmark på något sätt 
(MCPFE 2003a: 4). 

Kan vi då utläsa något mer övergripande mönster från tabell 6.2? Om vi ser till 
hur den totala arealen av skyddad skog under respektive skyddsklass förändrats i 
samband med de olika utvidgningarna av unionen, framträder i grova drag en nord-
syd/central uppdelning mellan medlemsstaterna. De mer restriktiva formerna av 
skogsskydd (klass 1.1 och 1.2) dominerar bland medlemsstaterna i norr, vilket blir 
tydligt om man ser till hur siffrorna förändras i samband med Finlands och Sveriges 
medlemskap. Det är också i norra Europa som man återfinner stora arealer av 
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”orörda” skogsområden, mer än hälften av EU:s ”orörda” vildmark återfinns i 
Sverige. Ur ekologisk synpunkt har dessa områden stort bevarandevärde, vilket 
också förklarar varför dessa skyddas i så stor utsträckning. Andra länder med 
betydande arealer av ”orörd” skogsmark är Finland, Slovenien och Österrike, 
medan länder såsom Belgien, Irland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, 
Storbritannien, Tjeckien och Tyskland helt saknar ”orörd” skogsmark. Seminaturlig 
skogsmark och planteringar karaktäriserar i stället dessa länders skogar (MCPFE 
2003a: 34, 90). Arealerna av skogsmark under skyddsklass 1.3 förändras inte särskilt 
dramatiskt om vi ser till de olika utvidgningarna, utan växer i takt med att allt fler 
länder ansluter sig (det är en tydlig tendens även om avsättningarna sett över tid har 
en tendens att också utökas i de ”gamla” medlemsländerna). Den ”mjukare” for-
men av skogsskydd (klass 2) dominerar däremot bland medlemsstaterna i södra och 
centrala Europa. Det finns således olika syn på hur skogen skall brukas och bevaras 
bland EU:s medlemsstater. En delförklaring till detta är att skogarna ser så olika ut i 
olika delar av Europa, vilket i sin tur medfört olika förhållningssätt och traditioner 
vad gäller skötsel av skogarna. 

Europa (i sin helhet, inte enbart EU:s medlemsstater) har minst andel skyddad 
skog i hela världen, knappt 5% av den totala landarealen är skyddad från mänsklig 
påverkan eller minimal mänsklig påverkan (klass 1.1 och 1.2).89 Europa är däremot 
bäst i världen på att sköta sin skog på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt. När-
mare 47 miljoner hektar av skogen i Europa är nu klassificerad som ett hållbart 
skogsbruk. I Asien är motsvarande andel endast 0,2 miljoner hektar (Svenska FN-
förbundet 2002: 5). Detta indikerar att de flesta av EU:s medlemsstater inte ser en 
motsättning mellan skogens produktiva roll och dess ekologiska och sociala värde. 
Snarare tycks dessa bilder samsas sida vid sida. Härnäst skall vi undersöka skogens 
produktiva funktion ytterligare. Vilken roll spelar export och import av skogspro-
dukter, samt hur många arbetstagare har sin sysselsättning inom skogssektorn i de 
olika medlemsstaterna?  

6.2.2 Export/import av skogsprodukter samt antal sysselsatta 
inom skogssektorn  

Vilken roll skogsnäringen spelar i de olika medlemsstaterna varierar kraftigt. Det är 
också något som varierat över tid, då skogsnäringen tenderat att bli allt mindre 
arbetskraftsintensiv i takt med de tekniska landvinningar som gjorts. Den statistik 
som presenteras i det här avsnittet är från år 2004, men mönstret över tid är ändå 
det samma. Det kan jag konstatera efter att översiktligt sett hur det förhåller sig på 
den här punkten genom att konsulterat tidigare statistiksammanställningar. Jag 
redogör därför inte för EU:s exakta handelsbalans eller sysselsättningssiffror vid 
respektive utvidgning, utan nöjer mig med att konstatera hur handelsbalansen och 
sysselsättningen inom skogssektorn utvecklats över tid med stöd av sekundärkällor.  

 

                                                        
89 Som en jämförelse kan nämnas att länderna i Afrika söder om Sahara skyddar 6% och Nordamerika 
1% av den totala landarealen (Svenska FN-förbundet 2002: 5). 
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De flesta länder har oavsett storleken på sina skogstillgångar någon form av 
nyttjande av dessa, det är emellertid endast ett fåtal länder som har en utvecklad 
skogsindustri i meningen att de är självförsörjande eller exporterar skogsprodukter i 
någon större utsträckning. För att få en uppfattning om hur det förhåller sig på den 
här punkten skall vi undersöka medlemsstaternas handelsbalans avseende skogspro-
dukter närmare, se tabell 6.3. 

Tabell 6.3 Medlemsstaternas export/import av skogsprodukter totalt 

Land Export Import      Land Export Import 
Belgien 5 020 4 678  Finland  13 536 1 526 
Frankrike 7 186 9 024  Sverige 12 904 2 164 
Italien 4 303 9 507  Österrike 6 211 3 125 
Luxemburg i.u. i.u  Totalt EU 15 76 180 71 651 
Nederländerna 3 485 5 438  Cypern i.u. i.u 
Tyskland 15 911 15 259  Estland i.u. i.u 
Totalt EU 6 35 905 43 906  Lettland i.u. i.u 
Danmark 460 2 259  Litauen i.u. i.u 
Irland 301 648  Malta i.u. i.u 
Storbritannien  2 573 11 195  Polen 2 026 2 470 
Totalt EU 9 39 239 58 008  Slovakien i.u. i.u 
Grekland 75 756  Slovenien i.u. i.u 
Portugal 1 686 1 130  Tjeckien 1 441 1 214 
Spanien 2 529 4 942  Ungern i.u. i.u 
Totalt EU 12 43 529 64 836  Totalt EU 25 79 647 75 335 

 

Notera: Tabellen visar på värdet av export respektive import av skogprodukter totalt (vilket 
omfattar både rundvirke och skogsindustriprodukter) år 2004 i miljoner USD.  
Skuggade fält indikerar en positiv handelsbalans. Förkortningen i.u. står för ”ingen uppgift”.  
Källa: Skogstatistisk årsbok (2006: 285). 

Statistik finns inte tillgängligt för samtliga av EU:s medlemsstater i tabell 6.3, det 
gäller framför allt många av de länder med relativt sett små skogstillgångar, samt de 
flesta av de medlemsstater som anslöt sig under 2004. Hur det förhåller sig i dessa 
länder vad gäller export och import av skogsprodukter berörs ändå i viss utsträck-
ning i samband med att de enskilda medlemsstaternas nationella skogspolitik pre-
senteras mer ingående, se avsnitt 6.3.1 – 6.3.5. 

Av tabell 6.3 framgår att de flesta medlemsstater i dagsläget importerar mer 
skogsprodukter än de exporterar, det vill säga de har en negativ handelsbalans. Så 
har även fallet varit historiskt. Kategorin ”skogsprodukter totalt” omfattar export 
och import av både rundvirke (timmer) och skogsindustriprodukter. När det gäller 
rundvirke separat, har Nederländerna, Tyskland, Tjeckien och Polen en positiv 
handelsbalans. Övriga länder importerar i stor utsträckning rundvirke från andra 
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länder, främst Ryssland och Nordamerika (Skogsstyrelsen 2006: 285). När det gäller 
enbart skogsindustriprodukter (se bilaga 5a för definition) är Finland, Sverige, 
Österrike, Portugal och Tjeckien alla stora exportörer av skogsindustriprodukter 
(Skogsstyrelsen 2006: 285), och har därmed positiv handelsbalans. Det har även 
Belgien och Tyskland, men i deras fall är den positiva handelsbalansen knapp, då de 
endast exporterar en aning mer skogsindustriprodukter än vad de faktiskt importe-
rar. Bland de nya medlemsstaterna kan det sägas att de generellt exporterar rund-
virke, medan de importerar förädlade skogsprodukter, exempelvis papper (Karlsson 
& Malmhäll 2004: 7). Tyvärr finns ingen jämförbar statistik för flertalet av de nya 
medlemsstaterna att tillgå i skrivande stund.  

Tyskland är, tack vare sin export av rundvirke, den medlemsstat som exporterar 
mest skogsprodukter totalt sett, men är också den medlemsstat med positiv 
handelsbalans som samtidigt importerar skogsprodukter i störst utsträckning.90 Lik-
nande förhållande råder i Belgien, Portugal och Tjeckien, dessa länder är länder 
med positiv handelsbalans, men den positiva handelsbalansen är knapp, då de sam-
tidigt som de exporterar även importerar stora mängder skogsprodukter. Finland 
och Sverige är däremot medlemsstater som har en stor övervikt av export vad gäller 
skogsprodukter (främst skogsindustriprodukter) i sin handelsbalans, de importerar 
skogsprodukter endast i liten skala. Även Österrike är en medlemsstat som har en 
klar positiv handelsbalans då landet exporterar dubbelt så mycket skogsprodukter 
som det importerar. Medlemsstater som däremot importerar skogsprodukter i stör-
re utsträckning än de exporterar är Storbritannien, Italien, Danmark, Spanien, 
Grekland, Irland, Nederländerna. Det är länder med ett stort importberoende av 
skogsprodukter, och har så också varit historiskt sett. Frankrike och Polen är även 
de medlemsstater som importerar mer än de exporterar, men deras relativt sett 
mindre exportandel kan förklaras av att de har stor befolkning och därigenom en 
stor inhemsk marknad för att avsätta sina produkter. 

Hur har då EU:s totala handelsbalans vad gäller skogsindustriprodukter föränd-
rats i samband med de olika utvidgningarna? Historiskt sett har unionen genom-
gående haft en negativ handelsbalans, en negativ handelsbalans som förstärkts i 
samband med de tre första utvidgningarna (fram till och med EU 12). Finlands, 
Sveriges och Österrikes medlemskap förändrar dock denna bild. För första gången 
någonsin får EU 1995 en positiv handelsbalans totalt sett vad gäller skogsproduk-
ter, det vill säga medlemsstaterna exporterar tillsammans mer än vad de importerar. 
EU:s position och konkurrenskraft på världsmarknaden stärktes därmed (Kommis-
sionen 1999). Exakt hur det förhåller sig på den här punkten efter utvidgningen 
2004 är oklart då det inte finns aktuell statistik att tillgå för samtliga medlemsstater i 
dagsläget.  

Medlemsstaternas handelsbalans är en indikator på skogens, eller snarare skogs-
näringens, betydelse för samhällsekonomin. En annan indikator är hur många av 
medlemsstaternas arbetstagare som har sin sysselsättning inom skogsektorn. Det 
skall vi undersöka härnäst. 
 

                                                        
90 Tyskland har tillsammans med Finland och Sverige, och näst efter Kanada och USA, det största 
exportvärdet av skogsprodukter internationellt (Karlsson & Malmhäll 2004: 6-7). 
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Tabell 6.4 Antal heltidssysselsatta inom skogssektorn i respektive medlemsstat 

Land Skogsbruk Träindustri Massa och papper Sysselsatta totalt 
Tyskland 61 520 112 932 149 932 324 384 
Frankrike 37 190 78 200 92 460 207 850 
Italien 36 050 41 285 61 170 138 505 
Nederländerna 1 230 10 752 22 272 34 254 
Belgien 2 700 12 600 17 300 32 600 
Luxemburg i.u. i.u. i.u. i.u. 
Totalt EU 6 138 690 12 600 17 300 168 590 
Storbritannien  18 000 85 540 119 080 222 620 
Danmark 4 244 16 821 10 125 31 190 
Irland 2 417 7 836 4 164 14 417 
Totalt EU 9 163 351 122 797 150 669 436 817 
Spanien 33 830 83 768 48 834 166 432 
Grekland 8 910 5 930 77 812 92 652 
Portugal 10 990 53 546 15 094 79 630 
Totalt EU 12 217 081 266 041 292 409 775 531 
Sverige 20 000 34 247 42 740 96 987 
Finland  24 000 27 426 38 255 89 681 
Österrike 7 968 18 285 20 251 46 504 
Totalt EU 15 269 049 345 999 393 655 1 008 703 
Polen 64 400 49 820 28 200 142 420 
Tjeckien 33 985 30 000 22 000 85 985 
Estland 8 800 22 066 17 624 48 490 
Slovakien 23 671 12 062 11 467 47 200 
Ungern 14 800 18 360 12 000 45 160 
Lettland 15 900 23 284 1 360 40 544 
Litauen 12 000 14 468 3 722 30 190 
Slovenien 4 090 11035 14 847 29 972 
Cypern i.u. i.u. i.u. i.u. 
Malta i.u. i.u. i.u. i.u. 
Totalt EU 25 446 695 770 263 830 709 2 047 667 

Notera: Termen ”Skogsbruk” motsvarar UNECE/FAO:s ”Forestry”, termen ”Träindustri” mot-
svarar UNECE/FAO:s ”Wood industries” och termen ”Massa och papper” motsvarar UNECE/ 
FAO:s ”Pulp and paper”.  
År för insamlande av statistiken för de olika länderna varierar något. Vad gäller statistiken för 
skogsbruk är den till största del från år 2000, med undantagen Estland och Polen (1997), 
Litauen, Tjeckien och Ungern (1998), Belgien, Grekland, Nederländerna, Storbritannien, Sve-
rige och Tyskland (1999). Statistiken för träindustri är till största del från år 1998, med undan-
tagen Belgien (1992), Tjeckien (1993), Frankrike (1996), Finland, Nederländerna, Polen och 
Ungern (1999). Statistiken för massa och papper är även den i huvudsak från år 1998, med 
undantagen Belgien (1992), Tjeckien (1993) och Frankrike (1997).  
Förkortningen i.u. står för ”ingen uppgift”. 
Källor: Framställningen bygger på statistik hämtad från UNECE/FAO:s hemsida och MCPFE 
(2003b). 
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Över tid har antalet sysselsatta inom skogssektorn minskat generellt sett, bara sedan 
början av 1990-talet har antalet sysselsatta inom skogsbruket minskat avsevärt. 
Bättre teknik och konkurrens från omvärlden är några av orsakerna till denna 
utveckling. Även antalet sysselsatta inom träindustrin har minskat något, liksom 
inom massa- och pappersindustrin. Den senare är emellertid den näringsgren som 
relativt sett klarat sig bäst (MCPFE 2003b: 100). Enligt tabell 6.4 har de flesta 
medlemsstater också flest antal heltidssysselsatta inom just massa- och pappers-
industrin, i varje fall om vi ser till EU 15. Spanien, Portugal, Danmark och Irland 
avviker dock från detta mönster, de har i stället flest antal heltidssysselsatta inom 
träindustrin. Bland de ”nya” medlemsstaterna har några länder fortfarande den 
största andelen heltidssysselsatta inom skogsbruket, vilket ingen av medlemsstater-
na i EU 15 har. Detta gäller för Polen, Slovakien och Tjeckien.91 En förklaring till 
det är att skogsbruket fortfarande i stor utsträckning bedrivs på traditionellt sätt i 
dessa medlemsstater. Manuellt utfört skogsarbete är inte ovanligt och den nya 
mekaniserade tekniken och utvecklingen inom skogsbruksområdet har dessa länder 
ännu inte tillfullo tillgodogjort sig. I ytterligare ett antal av de ”nya” medlemsstater 
är det träindustrin som har flest heltidssysselsatta, ofta med skogsbruket som den 
näst största arbetsgivaren, så är fallet exempelvis i Lettland, Litauen och Ungern. 
Det är ett resultat av en utveckling där dessa medlemsstater, men även några av de 
övriga medlemsstaterna, ställt om produktionen från skogbruk (råvara) till träindu-
stri (förädling), vilket i sin tur är ett resultat av den expanderande skogsindustrin i 
dessa länder (MCPFE 2003b: 49-51).  

Den medlemsstat som har i särklass flest antal heltidssysselsatta inom skogssek-
torn totalt sett är Tyskland, vilket förefaller rimligt med tanke på att landet exporte-
rar och importerar stora mängder skogsprodukter. Även Storbritannien, Frankrike, 
Spanien, Polen och Italien är medlemsstater som har ett stort antal heltidssyssel-
satta inom skogssektorn, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att vissa av dem 
inte har en internationellt sett konkurrenskraftig skogsindustri. En förklaring är att 
dessa länder har ett mindre utvecklad skogsindustri som därmed är mer arbets-
kraftsintensiv än i de länder där skogsindustrin är mer utvecklad. Befolkningsmäs-
sigt mindre skogsnationer som exempelvis Finland och Sverige har också de relativt 
sett ganska många heltidssysselsatta inom skogssektorn, men har genom tekniska 
lösningar och mekaniseringar ett mindre antal heltidsanställda än vad som kanske 
skulle kunna förväntas. Många av de medlemsstater som har relativt sett små arealer 
skogsmark har inte heller särskilt många heltidssysselsatta inom skogssektorn, 
exempelvis Irland och Danmark. Men det är inte ett entydigt mönster, då många 
länder med begränsade skogstillgångar ändå relativt sett har en betydande mängd 
heltidssysselsatta inom skogssektorn. Detta gäller främst medlemsstater med glest 
befolkade landsbygdsområden och många av de ”nya” medlemsstaterna. Det kan, 
som indikerats ovan, vara ett resultat av att skogsindustrin ännu inte är särskilt 
tekniskt utvecklad i dessa medlemsstater. EU:s arbete med att utveckla landsbygds-
 

                                                        
91 Om vi relaterar antal sysselsatta inom skogsbruket till landets totala skogsmarksareal, är det Tjeckien 
och Slovakien som har det mest arbetskraftsintensiva skogsbruket, medan Sverige det minst arbets-
kraftintensiva. 
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områden är mot bakgrund av detta också förknippat med en utveckling av bland 
annat skogsbruket. Många av de ”nya” medlemsstaterna erhåller exempelvis ekono-
misk ersättning inom ramen för EU:s landsbygdsprogram och The Special Acces-
sion Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD) i syfte att 
genomföra strukturella förbättringar som i flera fall omfattar just skogsbruket 
(Kommissionen 2003a: 18).  

Hur medlemsstaterna ser på sina skogsresurser kan vi alltså hänföra till hur 
mycket skogsmark länderna faktiskt har, till hur mycket av den som är skyddad, 
samt till hur viktig skogssektorn är ur ett produktionsperspektiv (vilket i det här 
fallet inbegriper export/import och antal heltidssysselsatta). En annan viktig faktor 
som påverkar hur medlemsstaterna ser på sina skogsresurser, men även vilka 
möjligheter de har att förvalta desamma, har vi ännu inte berört – ägarstruktur. I 
nästa avsnitt skall vi därför undersöka hur ägarförhållandena ser ut i medlemsstater-
na, är det staten eller privatpersoner som är den dominerande ägarkategorin?  

6.2.3 Ägarstruktur 
Som tidigare visat sig är ungefär 60% av EU:s totala areal av skog- och buskskogs-
mark privatägd av ca 15 miljoner skogsägare. Dessa privata skogsinnehav har en 
medelstorlek på 13 hektar, men de allra flesta privatägda skogsinnehaven är mindre 
än 3 hektar stora (Kommissionen 2003a: 10). Ägarstrukturen varierar emellertid 
kraftigt mellan medlemsstaterna, vilket framgår av figur 6.2. I vissa medlemsstater 
är det tydligt att det statliga ägandet dominerar, i andra det privata, medan det i 
ytterligare ett antal medlemsstater är en relativt jämn fördelning mellan statligt och 
privat ägande. 
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Figur 6.2 Ägarstruktur vad gäller skog- och buskskogsmark i medlemsstaterna 
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Notera: Medlemsstaterna är för översiktens skull grupperade (uppifrån och ned) efter de suc-
cessiva utvidgningarna av EU (EU 6, EU 9, EU 12, EU 15 och EU 25), inom dessa grupper är 
länderna sorterade efter storleken på det statliga ägandet, i fallande ordning. 
Kategorin ”övrigt” omfattar skog- och buskskogsmark där ägarstrukturen inte är definierad eller 
okänd. 
Statistik för samtliga medlemsstater är från år 2000. 
Källa: FAO (2006: 204-205). 

Den stora variationen i ägarstruktur mellan medlemsstaterna reflekterar deras histo-
riska och kulturella skillnader. Åren av planekonomi och kollektivt ägande har 
exempelvis satt sina spår i många av de ”nya” medlemsstaterna i öst. Som en följd 
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av det ägs och förvaltas skogen främst av statsapparaten i dessa länder i dagsläget, 
men det pågår en utdragen process mot att återprivatisera skogsmarken genom att 
återlämna densamma till dess ursprungliga ägare. Estland illustrerar detta på ett 
tydligt sätt då landet för tillfället har 40% av sin skog- och buskskogsmark i katego-
rin ”övrigt” ägande, se figur 6.2.  

Bland medlemsstaterna i det tidigare EU 15 är det endast Irland och Grekland 
som har statligt ägande som den dominerande ägarstrukturen. I det tidigare EU 15 
är det i stället privat ägande av skogsmark som dominerar, och då speciellt i många 
av länderna i norra Europa (Danmark, Finland, Frankrike, Sverige och Österrike), 
men även i Italien, Portugal, Spanien och Slovenien är det den mest framträdande 
ägarformen. De privata skogsägarna är mot bakgrund av detta en viktig och inflytel-
serik intressegrupp i många av dessa länder.  

Bland de medlemsstater som har en mix av statligt och privat äganden finns det 
ett antal länder som har en tyngdpunkt mot ett statligt ägande, exempelvis Tysk-
land. Det är ett resultat av landets återförening. Det tidigare Östtyskland delar näm-
ligen ovan beskrivna ödet med staterna från öst, och håller fortfarande på att 
anpassa sig till en marknadsekonomi. Detsamma gäller för Lettland och Slovakien, 
som dock kommit en bit i sin privatisering av tidigare statligt ägd skogsmark. 

I flera av de föregående figurerna och tabellerna, där vi undersökt och jämfört 
medlemsstaternas fysiska skogsresurser, skyddad skogsmark, medlemsstaternas 
export/import och antal heltidssysselsatta inom skogssektorn, har det i många fall 
varit möjligt att identifiera en nord–syd-dimension. När det gäller ägarförhållande 
framträder inte samma mönster, i stället framträder en skillnad mellan öst-väst. 
Inom det tidigare EU 15 är, som vi sett, privatskogsbruket dominerande i de flesta 
länder, i några länder är ägandet emellertid relativt jämnt fördelat mellan staten och 
privata ägare, och endast i två medlemsstater är statsskogsbruk den dominerande 
formen (Grekland och Irland). Bland de tio nya medlemsstaterna är bilden däremot 
den motsatta. Här dominerar statsskogsbruket, några få länder har en relativt jämn 
mix mellan statsskogsbruk och privatskogsbruk (Cypern, Lettland och Slovakien), 
och endast i ett land dominerar privatskogsbruket (Slovenien). Resultatet av utvidg-
ningen är således att det nu finns tre ungefär lika vanliga ägarformer bland med-
lemsstaterna: en grupp av stater som har privatskogsbruk som dominerande kate-
gori, en grupp av stater som primärt har statsägd skog, och en tredje grupp av stater 
där ägarförhållandet mellan stat och privata intressen är tämligen lika fördelat.  

Vi har nu fått en allmän översikt av hur det förhåller sig på ett antal punkter vad 
gäller skog och skogsbruk i de olika medlemsstaterna. Nästa steg är att titta närmare 
på medlemsstaternas skogshistorik och vilka deras målsättningar är med den natio-
nella skogspolitiken. Även det görs i syfte att få en ökad förståelse för medlems-
staternas preferenser i frågan om det skall etableras en gemensam europeisk skogs-
politik eller inte. 
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6.3 Medlemsstaterna och den nationella skogspolitiken 
I det här avsnittet skall vi undersöka medlemsstaternas nationella skogspolitik när-
mare, dels genom en kort historisk tillbakablick vad gäller skogens roll i respektive 
medlemsstat, dels genom att se vilka skogspolitiska mål som lyfts fram som viktiga i 
ländernas skogslagstiftningsdokument.92 Genomgången tar sin början med EU:s 
sex ursprungsländer, och därefter följer upplägget och tillika presentationen av 
medlemsstaterna precis som tidigare de successiva utvidgningarna av unionen. Av-
snittet avslutas med en övergripande jämförelse av medlemsstaterna i förhoppning 
att urskilja något slags mönster eller gemensamma nämnare mellan medlemssta-
terna som på något sätt kan förklara eller kasta ett ljus över deras inställning till om 
det skall etableras en gemensam europeisk skogspolitik eller ej. Materialet bygger i 
stora dela på fakta hämtade från FAO:s Forestry Department country pages 
(www.fao.org/forestry/site/country/en), 2007-01-22, om inte annat anges. 

6.3.1 EU:s sex ursprungsländer  
När Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland gick sam-
man och etablerade Europeiska kol- och stålgemenskapen 1951, fanns det inte 
något formellt stöd för interventioner inom skogsområdet eller något som skulle 
kunna likställas med en gemensam europeisk skogspolitik. Men hur såg det ut på 
skogsområdet i dessa länder vid denna tidpunkt? Efter andra världskriget var 
skogsresurserna i de flesta av de sex dåvarande medlemsstaterna hårt ansträngda. 
Virkesbehovet var stort inom byggnadssektorn med tanke på den återuppbyggnad 
som tog vid efter kriget, men även brännvedsbehovet var stort. Mot bakgrund av 
detta togs stora krafttag för att bygga upp skogen och för att få skogsresurserna att 
räcka till i Centraleuropa (Janz 1989). För att vi skall få en uppfattning om vilka 
åtgärder som vidtagits i de olika medlemsstaterna, samt vilka primära funktioner 
som förknippas med skog i de olika ländernas lagstiftningsdokument, ges en 
närmare presentation av respektive medlemsstat nedan.  

Belgien 
Belgien är en medlemsstat med begränsade skogstillgångar, se figur 6.1. Landet är 
också en av de medlemsstater som har minst areal skogsmark per invånare, vilket 
gör att det i många fall inte går att finna fullständig statistik, alternativt att det helt 
saknats uppgifter, vad gäller skog och skogsbruk i Belgien. Ungefär 60% av skogs-
marken är privatägd, och resterande del ägs av offentliga institutioner snarare än 
staten. Belgiens skogslagstiftning (The Flemish Forest Decree) från 1990 möjliggör 
en differentierad skogspolitik i landets olika regioner. Den utgör således endast en 
ramlagstiftning som sedan anpassats till förhållandena i de olika regionerna 
Flandern, Vallonien och Bryssel (Schmithüsen, Herbst et al. 2000; se även FAO:s 
 

                                                        
92 En sådan sammanställning har inte varit möjlig att göra för Malta som enligt FAO inte har rappor-
terat att det har någon skogsmark. I andra statistiksammanhang rör det sig endast om 1% skogsmark, 
vilket gör att Malta inte medtas här.  
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Forestry Department country pages för Belgien). Lagtexten är ett resultat av 15 års 
diskussioner mellan olika berörda aktörer, och då särskilt lokala myndigheter, 
landsbygdsutvecklingsgrupper och miljögrupper. Det har skett två tillägg till lag-
stiftningen 1997 och 1999, dessa två komplement lyfter fram skogens naturvärden 
och dess ekologiska funktion, samt vikten av att bedriva ett hållbart skogsbruk. I 
lagtexterna lyfts fem primära funktioner fram, närmare bestämt har skogen en 
ekonomisk funktion, en social funktion, en skyddsfunktion (av vatten och jord), en 
ekologisk, och sist men inte minst en vetenskaplig funktion (forskning). Nämnas 
kan att den ekologiska funktionen tillkommit först på senare tid (Lust 2000: 61).  

Frankrike 
Efter andra världskriget inledde man i Frankrike en medveten satsning på att res-
taurera och utöka den befintliga skogsmarken. Nyodling av skog på övergiven jord-
bruksmark och intensifiering av befintligt skogsbruk har varit och är framträdande 
åtgärder, speciellt under 1980-talet och framåt. Frankrike har som ett resultat av det 
klivit fram som en av de större skogsnationerna, sett till landets skogsmark i abso-
luta tal, se tabell 6.1. Lagstiftning, administration, forskning och statlig finansiering 
är de styrmedel som den franska staten använt och fortfarande använder sig av i sitt 
arbete. Den breda allmänheten i Frankrike är i regel medveten om skogens ekolo-
giska och sociala betydelse, som en följd av att de offentliga skogarna i landet öpp-
nats upp vilket givit allmänheten tillträde till stora skogsområden. Gemene man är 
däremot inte medveten om skogens ekonomiska värden (Janz 1989: 60-61). Det är 
anmärkningsvärt med tanke på att det i Frankrike produceras stora mängder skogs-
produkter, dels för den inhemska marknaden, dels för export till andra länder, se 
tabell 6.3. Även icke trä-produkter som valnötter och tryffel är en stor och viktig 
exportvara för Frankrike, som är en av världens ledande exportörer av dessa pro-
dukter. Vidare sysselsätter skogssektorn en mängd arbetstagare, se tabell 6.4. När 
det gäller målsättningar med den nationella skogspolitiken identifierar Frankrikes 
skogslagstiftning (lag nr. 85-1273 om skötsel, förbättring och skydd av skogar) pro-
duktion, skydd och social nytta som de tre främsta målen med den nationella skogs-
politiken. Anmärkningsvärt är att den ekologiska/miljömässiga aspekten inte lyfts 
fram i någon större utsträckning i den franska lagstiftningen (se FAO:s Forestry 
Department country pages för Frankrike).  

Italien 
Italien är en medelstor skogsnation, se tabell 6.1. Den skogsmark som återfinns i 
landet är främst belägen i bergsområden, vilket gör att relativt sett stora arealer inte 
är tillgängliga för skogsbruk (på grund av bland annat att avverknings och trans-
portkostnaderna inte är motiverade). En mängd arbetstagare har trots det sin 
sysselsättning inom skogssektorn, se tabell 6.4. Skog och skogsbruk ses inte som en 
egen bärkraftig näringsgren, utan skogsbruket i Italien är i stället intimt förknippat 
med jordbrukspolitiken. Italien är också ett land som aktivt arbetat för att EU skall 
stödja återbeskogningsåtgärder i medlemsstaterna, och man anser att: “… foresta-
tion has an important role, even if European directives have ignored it for a long 
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time” (Gajo & Marone 2000: 180). Skogslagstiftningen i Italien baserar sig i stor 
utsträckning på en lagtext från 1923 (the Serpieri Forest Law) och de tillägg som 
därefter successivt tillkommit. Enligt konstitutionen ligger skogsbruket under regio-
nernas kompetens, vilket gör att det är svårt att urskilja en enhetlig nationell mål-
sättning vad gäller skogens primära funktioner i Italien. 

Luxemburg 
Luxemburg är en liten nation, och likaledes en liten skogsnation. Det har därför 
varit svårt att finna fullständig statistik. I många fall har det helt saknats uppgifter 
vad gäller landets skog och skogsbruk. Klart är att skogsbruket spelar en ytterst 
liten roll för landets ekonomi (export av skogsindustriprodukter motsvarar endast 
0,1-0,2% av landets BNP). Skogens ekologiska och sociala betydelse är desto större 
och framhålls som viktiga. Exempelvis påtalas skogens skyddsfunktioner av jord 
och vatten, liksom dess möjligheter till rekreation (se FAO:s Forestry Department 
country pages för Luxemburg). 

Nederländerna 
Nederländerna är också en relativt liten skogsnation, se figur 6.1. Landet är långt 
ifrån självförsörjande av skogsprodukter, utan måste importera det mesta, främst 
från Sverige, Finland och Ryssland. Ägarstrukturen i landet är relativt jämnt för-
delad mellan privat och statligt ägande av skogen. Återbeskogningsarbete pågår, 
men har inte hållit jämna steg med den ökande konsumtionen. Den nederländska 
regeringen siktar på att landet 2025 skall vara självförsörjande till 25% vad gäller 
skogsfiber, vägen dit är dock lång då endast 1 000 ha skog planterades under 
perioden 1990-2000. Målsättningen, som regeringen slog fast 1994, var att 
skogmarken skulle utökas med 3 000 ha årligen fram till och med 2020 (se 
http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Netherlands-FORESTRY.html, 
2007-07-27). 

Tyskland 
Tyskland är en av EU:s större skogsnationer sett till absoluta tal, se tabell 6.1. Till 
skillnad från i Frankrike är skogsindustrin och dess ekonomiska betydelse känd för 
allmänheten i Tyskland, främst genom landets produktion och export av grovt 
rundvirke, se tabell 6.3 (se även FAO:s Forestry Department country pages för 
Tyskland). Dessvärre har skogsbruket i Tyskland haft det besvärlig ekonomiskt, 
vilket lett till (eller åtminstone riskerar att leda till) en sämre skogsvård. Privata 
skogsägares ekonomi hjälps dock upp av ett kraftigt stödprogram från staten. And-
ra problem som landet brottas med är skogsskador orsakade av luftföroreningar 
och vilt (främst hjortdjur). Även rekreationstrycket på landets skogar är stort. För 
att komma till rätta med det bedrivs en omfattande verksamhet med vand-
ringsleder, parkeringsplatser, informationsskyltar och personinsatser från den tyska 
skogsadministrationens sida. Således uppskattas även skogens sociala och ekolo-
giska värden i hög utsträckning av allmänheten (Janz 1989: 61-63). I Tyskland är 
skogslagarna bundna till konstitutionen, men då Tyskland är en federal stat 
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påverkar lagstiftning på flera nivåer (det vill säga både federala- och delstatslagar) 
markanvändningen och skogsbruket. Landet har en omfattande lagstiftning som på 
senare tid vuxit enormt, vilket gör att de inte längre är möjliga att ha en uppfattning 
om lagstiftningen i sin helhet om man inte är juridiskt skolad (Wagner 2000: 131-
132). Sammanslagningen av Öst- och Västtyskland är en annan faktor som påver-
kar den skogspolitiska situationen i landet. Bland annat skall tidigare konfiskerad 
skogsmark återlämnas till sina rättmätiga ägare, en process som fortfarande pågår. 
En annan effekt av återföreningen är att rundvirkesmarknaden i Östtyskland libera-
liserades, vilket ledde till att många av de skogsbaserade företagen som inte klarade 
av omställningen kollapsade.  

6.3.2 Danmark, Irland och Storbritannien  
I den första utvidgningen av gemenskapen 1973 anslöt sig Danmark, Irland och 
Storbritannien. Som framgår av den tidigare genomgången, och då speciellt figur 
6.1, är ingen av dessa medlemsstater särskilt stora skogsnationer, även om de alla 
har bedrivit och fortfarande bedriver en skoglig uppbyggnad. På senare år har också 
skogsmarkarealen ökat i dessa länder, och då framför allt i Storbritannien och 
Danmark, vilket främst beror på beskogningsåtgärder på tidigare jordbruksland 
(MCPFE 2003b: 12). En översikt av respektive medlemsstats skogsrelaterade arbete 
återfinns nedan. 

Danmark 
I Danmark återfinns inte skogsmark i några större kvantiteter, vilket med tydlighet 
framgår av tabell 6.1. Avsaknaden av produktiv skogsmark gör att skogens produk-
tionsaspekt inte står i förgrunden i Danmark. Skogen värderas snarare utifrån sitt 
sociala, estetiska och ekologiska värde. Ett viktigt undantag är emellertid de stora 
julgransodlingarna som återfinns i landet, Danmark är nämligen en av världens 
största julgransexportörer. Det kan vara värt att notera att julgransodlingarna 
klassas som skog i Danmark, vilket gör att naturskog endast utgör en liten del av 
landets totala skogsmark (Helles 2000: 110). Som redan nämnts, arbetar man i 
Danmark aktivt med att utöka sitt skogsbestånd genom att beskoga tidigare 
jordbruksland. Ett primärt syfte med landets skogspolitik, vilken baseras på en 
skogslag från 1996 och Danish Forest Act från 2004, är att öka och förbättra rund-
virkes produktionen, men den tar även i beaktande skogsbrukets värde vad gäller 
landskapet, dess natur- och kulturhistoria, samt skogens roll för miljöskydd och 
rekreation (se http://www.nordicforestry.org/facts/Denmark.asp, 2007-05-15). 
Vidare utgår ekonomiskt stöd till privata skogsägare i syfte att främja ett mång-
faldigt nyttjande av skogsbruket samt för att plantera skog. Ekonomisk ersättning 
betalas även ut för att bibehålla skogsområden som är viktiga ur ett naturperspek-
tiv. Den danska skogspolitiken styrs således i stor utsträckning via ekonomiska 
incitament (Helles 2000: 112). 
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Irland 
Irland är ett av gemenskapens minst beskogade medlemsländer. Skogsplanteringar 
utgör nästan uteslutande landets skogsmarksareal, och bestånd av ”orörd” skogs-
mark är nästintill obefintliga. Skogsmarksarealen växer dock snabbt på Irland (3% 
per år under 1990-talet), främst som ett resultat av ett intensivt beskognings-
program. Dessa återbeskogningsåtgärder har delvis finansierat via stöd från EU:s 
jordbrukspolitik. Under de senaste 15 åren har den ökade medvetenheten och sköt-
seln av landets skogsmark exempelvis resulterat i att allt större volymer av skog har 
kunnat avverkas, samtidigt som landets virkesbestånd fortsätter att växa. Statligt 
ägande av skogsmark dominerar, men det privata ägandet ökar successivt i takt med 
att bönder beskogar det som tidigare varit åkermark. Irland har en liten skogs-
industri, men den växer i takt med att råvarubeståndet ökar. Vidare utarbetades 
landets lagstiftning, The Irish National Forest Standard, genom ett partnerskap med 
sociala, ekonomiska och ekologiska intressen. Skogslagstiftningen antogs hösten 
2000, och i den presenteras sex nationella kriterier för ett hållbart skogsbruk (se 
FAO:s Forestry Department country pages för Irland).  

Storbritannien 
I Storbritannien har det, precis som i de två tidigare presenterade medlemsstaterna, 
skett beskogning på så kallad marginell jordbruksmark och outnyttjad mark efter 
krigsslutet. Det kom emellertid en reaktion från allmänheten mot de räta barrskogs 
raderna i landskapet som detta resulterade i, men även mot skogsodling i allmänhet. 
Numera tas därför landskapsarkitekter och naturvårdsspecialister till hjälp i skogs-
planeringen i Storbritannien. I takt med de växande skogsresurserna har man i 
Storbritannien steg för steg byggt upp en skogsindustri som är både modern och 
konkurrensduglig (Janz 1989: 63). En mängd arbetstagare har mot bakgrund av det 
numera sin sysselsättning inom skogssektorn, och då främst inom massa och 
pappersindustrin, se tabell 6.4. Som tidigare nämnts sker en medveten återbeskog-
ning i Storbritannien. Skogsbruket i Storbritannien är därför också strikt kontrolle-
rat, men endast lite av denna kontroll kommer från direkt lagstiftning. I stället är 
det ekonomiska instrument som bidrag och skattelättnader, eller utbildning och 
information, som används av statsapparaten i syfte att styra den nationella skogs-
politiken i önskad riktning (Miller 2000: 333). Produktionsaspekten och strävan att 
återbeskoga är alltså framträdande målsättningar i Storbritanniens skogspolitik. 
Landet skyddar i förhållande till övriga medlemsstater dessutom proportionellt sett 
en stor del av sin skogsmark, se tabell 6.2. 

6.3.3 Grekland, Spanien och Portugal  
Den andra utvidgningen av unionen skedde 1981 då Grekland anslöt sig, och en 
tredje utvidgning skedde 1986 i samband med att Spanien och Portugal gick med i 
det europeiska samarbetet. Dessa tre medlemsstater delar vissa särdrag och historik 
med avseende på skog och skogsbruk. Bland annat uppvisar de, tillsammans med 
övriga länder runt Medelhavet, liknande problembilder vad gäller skogsmarken. 
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Århundraden, för att inte säga årtusenden av skogs- och markförstörelse genom 
främst bete och kraftiga skogsbränder, liksom en stark befolkningsökning, gör att 
markerosion varit, och fortfarande är, ett stort problem i dessa länder. Ambitiösa 
restaurerings- och skogsodlingsprogram har sjösatts för att komma tillrätta med 
den här problematiken. De nya skogarna har således främst en skyddsfunktion, 
men är också tänkta att ge virke. Det finns dock även skogar som anlagts med 
enbart virkesproduktion som syfte. Problemet är att allmänheten inte alltid står ba-
kom dessa ansträngningar till att beskoga, då återbeskogningarna i vissa fall inkräk-
tar på tamboskapens betesmöjligheter (Janz 1989: 65). Nedan redogörs för hur det 
ser ut mer i detalj i respektive medlemsstat. 

Grekland 
Grekland är en medlemsstat med små till medelstora skogstillgångar, se tabell 6.1. 
Trots det går det i många fall inte att finna fullständig statistik, alternativt att det 
helt saknats uppgifter, vad gäller Greklands skog och skogsbruk. När det gäller 
landets skogshistorik har det därför varit svårt att finna material, vilket gör att vi får 
nöja oss med att titta närmre på landets skogspolitiska målsättningar. Greklands 
skogspolitik tar sikte på skogsskydd, vilket är en konsekvens av den ovan nämnda 
problematiken med bland annat erosion och översvämningar. Men det är skogarnas 
sociala vikt i form av rekreationsmöjligheter som lyfts farm som den i särklass vikti-
gaste aspekten i de skogspolitiska dokumenten. Ett exempel på hur det konkret 
kommer till uttryck, är att den grekiska staten utbetalar ekonomiskt stöd för exem-
pelvis installationer för klättring och vintersporter, samt för byggnationer av stugor 
som skall kunna inhysa turister som nyttjar dessa aktiviteter (Goupos & Papastav-
rou 2000: 155). 

Spanien 
Spanien är en relativt stor skogsnation sett i absoluta tal, se tabell 6.1. Under romar-
tiden gicks landets trädbestånd hårt åt, skogar höggs ned för att erbjuda råmaterial 
till hus, men kanske framför allt till byggnationen av skepp. Stor arealer höggs 
också ned som brännved. Spåren av detta står fortfarande att finna, då södra 
delarna av Spanien fortfarande är relativt sett glest beskogade. De största skogsbe-
stånden återfinns i norr (se FAO:s Forestry Department country pages för Spa-
nien). Landet har en mycket liten men internationellt sett konkurrenskraftig skogs-
industri att stoltsera med, främst vad gäller träpaneler och möbler. Annars är det 
främst skogens skyddsfunktion (av vatten och jord) som framhålls i de skogs-
politiska dokumenten, liksom aktiviteter för att förhindra skogsbränder. Det finns 
sex regionala skogslagar,93 men hela 17 regioner, vilket innebär att ytterligare regio-
nal lagstiftning är under utarbetande. Således förekommer vissa variationer mellan 
de olika lagstiftningsdokumentens huvudsyften. Vidare är Spanien en medlemsstat 
som till skillnad från många andra medlemsstater aktivt försöker öka det statliga 
 

                                                        
93 Katalonien (1998), Navarre (1990), Andalusien (1992), Valencia (1993), Madrid (1995) och Rioja 
(1995). 
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ägandet av skogsmark, då det i princip har varit så att offentliga skogar varit 
skyddade skogar och privatägda skogar varit produktionsskogar. Detta kan tolkas 
som en medvetens satsning på att utöka den skyddade skogsmarken i landet, vilket 
är en positiv utveckling då Spanien är en av de medlemsstater som proportionellt 
sett avsätter minst andel skogsmark under någon form av skogsskydd. För en över-
sikt av landets skogsskydd, se tabell 6.2. När det gäller den spanska statens styr-
medel i dess strävan att påverka skogspolitiken och tillika skogsägarna, kan det 
nämnas att statligt stöd eller finansiering av skogsbruket inte har existerat under de 
senaste 30 åren i Spanien. Den huvudsakliga källan till finansiering har i stället varit 
EU, närmare bestämt den gemensamma jordbrukspolitiken och de så kallade 
strukturfonderna ”cohesion founds”. Med hjälp av ekonomiskt stöd från den 
gemensamma jordbrukspolitiken har det bland annat skett beskogning på jord-
bruksmark. Strukturfonderna användes av den spanska staten på mitten av 1990-
talet till offentliga investeringar i skogsbruket, men då det i dessa fall endast rörde 
sig om små projekt, samt det faktum att staten var oförmögen att få dessa initiativ 
att även leda till privata investeringar, ledde det till att detta förbjöds 1997 (Briales 
2000: 281-289). 

Portugal 
Av de tre medlemsstaterna som behandlas här är det främst Portugal som ser 
skogen som en viktig ekonomisk resurs, vilket kan ha sin historiska förklaring. 
Landet har nämligen varit en stor sjöfartsnation en gång i tiden. Där tillverkades 
bastanta skepp som klarade seglatser över världshaven, vilket i sin tur krävde att 
skeppen byggdes av grovt rundvirke av bästa kvalité. Även om Portugals skogs-
resurser i samband med det gicks hårt åt, är rundvirkesproduktion än i dag en viktig 
näring som sysselsätter många, framför allt på landsbygden. Portugals skogslagstift-
nings främsta målsättning är skyddsåtgärder, vilket inkluderar återbeskogning mot 
jorderosion och skogsbränder. Lagstiftningen syftar även till att stärka skogsnäring-
ens konkurrenskraft. EU:s landsbygdsprogram utgör i det här sammanhanget en 
viktig ekonomisk källa, då delar av Portugals skogsåtgärder finansieras via detta 
program (Leal & Barros 2000: 231-238). Vidare skyddar Portugal proportionellt sett 
en stor del av sin skogmark, se tabell 6.2. 

6.3.4 Finland, Sverige och Österrike  
Den fjärde utvidgningen av unionen skedde 1995, då Finland, Sverige och Öster-
rike anslöt sig. Dessa tre länder är som tidigare nämnts alla stora skogsnationer, se 
figur 6.1. Konsekvenserna av dessa länders medlemskap blir därför mycket större 
än vid de tidigare utvidgningarna. Som vi tidigare sett ökar EU:s skogsareal nästan 
med det dubbla (se tabell 6.1). Ur ett ekologiskt perspektiv utökades unionens 
naturmiljö till att även omfatta det boreala skogsområdet. Också ur ett socialt per-
spektiv skedde en förändring då dessa tre länder har en djupt rotad skogskultur (där 
familjeskogsbruket utgör en del) och en utvecklad miljömedvetenhet. Vidare var 
skogssektorns ekonomiska och politiska vikt, framför allt i Finland och Sverige, 
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något nytt för EU. Hur det ser ut på skogsområdet i respektive medlemsstat redo-
görs översiktlig för nedan. 

Finland 
Finland hade sina skogsresurser och sin skogsindustri relativt intakt efter andra 
världskriget, vilket har bidragit till uppbyggnaden av en stark och konkurrenskraftig 
industri. Finland har som ett resultat av detta varit (och är fortfarande i stor 
utsträckning) beroende av skogen, då en stor del av landets exportvärde härrör från 
denna näring, se tabell 6.3. Finland har därför hela tiden avverkat mycket av sin 
skogsråvara, men har samtidigt haft ambitiösa skogsförbättringsprogram vilket 
relativt sett gett välgallrade och välröjda skogar (se FAO:s Forestry Department 
country pages för Finland). För medborgarna i Finland är skogen en viktig källa till 
rekreation, men också en viktig källa till sysselsättning. I förhållande till sina omfat-
tande skogstillgångar skyddar inte Finland särskilt stora skogsarealer proportionellt 
sett, se tabell 6.2. Lagstiftning och ekonomiskt stöd kombineras av den finska 
staten i syfte att främja ett hållbart skogsbruk. Finlands senaste skogslag kom 1996, 
för liksom många andra länder har Finland reviderat sina skogslagar under 1990-
talet för att beakta idén om ett hållbart skogsbruk. Som ett resultat av revideringen 
fick skogens ekonomiska produktionsaspekt sällskap av ekologiska och sociala 
aspekter. Fortfarande tycks dock produktionsmålet vara i fokus i den finska skogs-
politiken (Saastamoinen 2000: 119-125). 

Sverige  
Sverige hade, liksom Finland, sina skogsresurser och sin skogsindustri relativt intakt 
efter krigsslutet. Även i Sveriges fall innebär det att en stark och konkurrenskraftig 
skogsindustri har kunnat etableras. Den svenska skogsindustrin står för en betydan-
de del av landets exportinkomster, och sysselsätter en mängd arbetstagare, se tabell 
6.3 och 6.4. Skog och skogsbruk är således av stor vikt för Sverige som nation, men 
är kanske speciellt viktig lokalt på mindre orter. Vidare är Sverige en av de med-
lemsstater som har störst areal skogsmark per invånare. Den svenska allemans-
rätten (vilken har sin motsvarighet i Finland och Danmark) har även bidragit till att 
allmänheten får ta del av skogens ekologiska och sociala aspekter i stor utsträck-
ning. Stora arealer skogsmark skyddas i Sverige på något sätt, se tabell 6.2. Men 
proportionellt sett skulle mer skogsmark behöva skyddas för att Sverige skulle 
framstå som en föregångare på området. Svensk skogslagstiftning har traditionellt 
haft starkt fokus på produktion, och staten har aktivt intervenerat i skogsbruket (se 
FAO:s Forestry Department country pages för Sverige). Stöd för återbeskogning 
har varit viktigt, men förekommer nu endast sparsamt. Rådgivning, utbildning och 
information har i stället vuxit sig starkare som styrinstrument från 1980-talet och 
framåt. Numera finns dessutom två jämställda mål i den svenska skogslagstift-
ningen, dels ett produktions-, dels ett miljömål (Thelander 2000: 293-296). Se också 
kapitel 7, där ges en mer ingående redogörelse av den svenska skogshistoriken och 
lagstiftning. 
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Österrike 
Tillsammans med Finland och Sverige framstår Österrike som en mer modest 
skogsnation, men ser vi till EU:s medlemsstater överlag placerar sig Österrike i det 
övre skiktet om skogsmarken relateras till landets totala yta, se figur 6.1. Österrike 
har en betydande produktion av skogsprodukter och exporterar skogsindustripro-
dukter i stor utsträckning till andra länder, se tabell 6.3. Skogen uppskattas dock 
inte endast för sitt produktionsvärde, utan uppskattas även för sina sociala och 
ekologiska värden. Tyvärr i så stor utsträckning att rekreationstrycket i vissa områ-
den har renderat i skogsskador (se FAO:s Forestry Department country pages för 
Österrike). Precis som i Tyskland försöker man komma tillrätta med det här 
problemet genom att exempelvis anlägga vandringsleder. Vidare begränsas allmän-
hetens rätt att vistas i skogen endast till dagtid, och tillträdet måste ske till fots. 
Österrike skyddar också aktivt en stor del av sin skogsmarksareal, se tabell 6.2. 
landets skogslag är från 1975, med ett tillägg från 1996. I tillägget framgår vilken 
roll skogen formellt anses spela. Skogen tillskrivs fyra olika funktioner. Den första 
och tillika primära funktionen är den produktiva, landets skogar skall möjliggöra en 
hållbar rundvirkesproduktion. Den andra funktionen är en skyddande, bland annat 
mot erosion och naturkatastrofer (skogen har en viktig funktion att förhindra och 
mildra laviner och jorderosion vid bergssluttningarna). Den tredje funktionen är en 
välfärdsfunktion, skogen skall exempelvis skydda miljövärden såsom dricksvatten. 
Den fjärde och sista funktionen är skogens rekreationsfunktion (Weiss 2000: 41).  

6.3.5 EU 15 växer till EU 25  
I maj 2004 skedde den femte och hitintills största utvidgningen av EU, hela tio nya 
medlemsstater tillkom: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, 
Slovenien, Tjeckien och Ungern. I samband med det expanderade EU:s skogssek-
tor ytterligare. Som jag skriver inledningsvis i det här kapitlet behandlas dessa med-
lemsstater endast övergripande då de ännu inte hunnit påverkat EU:s aktiviteter 
inom det skogspolitiska området i någon större utsträckning (men med stor säker-
het kommer att göra vad det lider). Gemensamt för många av de nya medlems-
staterna är att de fortfarande genomgår en förändringsfas. De har alla kommit en 
bra bit på väg med att bygga upp demokratiska institutioner och öka sitt välstånd, 
men de brottas fortfarande med bland annat hög arbetslöshet, ett ineffektivt jord-
bruk och oförmåga att förädla sina råvaror. Det får naturligtvis även direkta konse-
kvenser på skogsbruket Vidare har många av medlemsstaterna i Östeuropa bety-
dande skogsskador till följd av luftföroreningar. Länder där detta har varit och 
fortfarande är ett särskilt stort problem är exempelvis Polen, Slovakien och Tjecki-
en. Rundvirkesproduktion är generellt sett det dominerande målet med skogsbruket 
i dessa medlemsstater. Rekreation och skyddsfunktionerna har emellertid successivt 
kommit att växa sig starkare, bland annat genom att turism och jakt fått ekonomisk 
betydelse för några av länderna. Hur det förhåller sig med medlemsstaternas mål-
sättning och prioriteringar i skogspolitiken redogörs lite närmare för nedan. 
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Cypern 
Under antiken var Cypern rikt beskogad, men är nu ett land med mycket lite skogs-
mark. Ingen ”orörd” skogsmark finns kvar, all skogsmark är planterad, eller 
naturligt föryngrad efter avverkningar och bränder. Endast en liten del av landets 
skogsmark är tillgänglig för skogsbruk, större delen av skogsmarken har i stället en 
skyddsfunktion, främst mot jorderosion. Stora områden är därför också skyddade 
på något sätt. Vidare är större delen av skogsmarken statsägd. De privata skogs-
ägarna har inte någon tradition av att bruka sin skog på ett medvetet sätt, utan kan 
närmast beskrivas som passiva skogsägare. Den skogliga administrationen på 
Cypern arbetar för att etablera ett hållbart skogsbruk och har skrivit under en rad 
internationella avtal rörande hållbar utveckling och biologisk mångfald (se FAO:s 
Forestry Department country pages för Cypern). 

Estland 
Estland är en medlemsstat med betydande skogstillgångar procentuellt sett, se figur 
6.1. Skogsindustrin är också mycket viktig för Estlands ekonomi, men landets 
relativt sett lilla virkesförråd sätter stopp för en expansion på den internationella 
skogsindustrimarknaden (Karlsson & Malmhäll 2004: 1). Skogsindustrins roll i Est-
land är trots det påtaglig, speciellt dess bidrag till att balansera landets handels-
balans. Estlands rundvirkesindustri har en stor del i landets export, och många är 
sysselsatta inom skogsindustrin och får sin försörjning därav, se tabell 6.4. Estlands 
skogslag från 1999 slår fast två målsättningar för skogssektorn. Den första målsätt-
ningen är ett hållbart skogsbruk, det vill säga skogen skall brukas på så sätt att den 
biologiska mångfalden bibehålls. Den andra målsättningen är ett effektivt skogs-
bruk, det vill säga en effektiv produktion av skogsprodukter. Det viktigaste verkty-
get för den estländska staten att uppnå dessa målsättningar är lagstiftning. Landets 
lagstiftning är relativt detaljerad, vilket kan vara ett resultat av att en mängd intres-
segrupper varit involverade i framtagandet av den skogslag som nu gäller i landet 
(Kaimre 2000: 114-115). 

Lettland 
Även Lettland är en medlemsstat med betydande skogstillgångar i förhållande till 
sin yta. Precis som i Estlands fall är skogsindustrin en mycket viktig basnäring ock-
så i Lettland. Skog är en av landets viktigaste naturresurser, som möjliggör statens 
och medborgarnas välfärd genom sin påverkan på landskapet och miljön (Deltuvas 
& Mazeika 2000: 196). Lettlands skogslagstiftning är en mix av lagstiftning från 
Sovjettiden, den tidigare republiken och den nuvarande (Pundina & Donis 2000: 
184). Som kuriosa kan nämnas att den ”nya” lagstiftningen i landet utarbetades med 
hjälp av en konsult från Sverige (Gustav Fredriksson). I Lettland finns en strävan 
efter att öka skogsmarken genom landanvändningsplaner. Skydd av skogen och 
skogens ekologiska aspekter är numer också viktigt inslag i den nationella skogs-
politiken (Deltuvas & Mazeika 2000: 196). 
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Litauen 
Litauen har lite mindre skogstillgångar än de övriga två baltstaterna, men inte desto 
mindre är skogen en viktig resurs för landet. Skogsmarken är primärt statsägd, men 
en reform för att återprivatisera tidigare konfiskerad skogsmark pågår. Stora arealer 
skogsmark är avsatta för skydd av jord och vatten samt för sociala och ekologiska 
syften. Landets miljödepartement ansvarar för lagstiftningen inom skogsområdet, 
och den senaste Law of Forest antogs våren 2001. Ett av huvudsyftena med lagen var 
att garantera liknande förutsättningar för skogsägare oavsett om de är statliga och 
privata, och likaledes liknande villkor för ett hållbart brukande av skogsmarken. 
Bland annat är skogsägare skyldiga att utarbeta en skogsbruksplan som löper på tio 
år (se http://www.fao.org/Regional/SEUR/events/efsos/docs/lithuania.pdf, 
2007-05-09). 

Polen 
Den enskilt största skogsnationen bland de ”nya” medlemsstaterna sett i absoluta 
tal är Polen, se tabell 6.1. Polen är ett land med ett stort och växande virkesförråd, 
och dess strategiska läge mitt i Europa gör att landet på sikt kan komma att bygga 
upp en konkurrenskraftig skogsindustri motsvarande den i Finland och Sverige 
(Karlsson & Malmhäll 2004: 1). Men redan i dag är skogsindustrins roll för landets 
ekonomi betydande, dels genom att landet nästan är självförsörjande av skogsindu-
striprodukter, dels genom att skogsindustrin sysselsätter ett stort antal människor, 
se tabell 6.3 och 6.4. Den viktigaste skogspolitiska frågan i Polen är återprivatisering 
av skogsmark, en process som fortfarande är politiskt het. Den polska skogslagen 
föreskriver hur skogen skall bevaras och skyddas och hur skogsproduktion och 
skogsbruk skall genomföras på bästa sätt. Skogsbruksplaner är det primära styr-
medlet, och dessa utarbetas av staten. Den polska staten utbetalar även finansiellt 
stöd för exempelvis skadedjursbekämpning, skogsrestaurering och återbeskogning. 
Vidare har enskilda skogsägare rätt att stänga allmänheten ute från sin mark. Det 
finns också detaljerade regler som exempelvis förbjuder lösspringande hundar, på-
verkan på träd och buskar, samt allmänheten att plocka svamp på privat mark 
(Kaczmarek & Wencel 2000: 221-228). 

Slovakien 
Slovakien är en medelstor skogsnation. Rundvirkesproduktionen är ett viktigt 
bidrag till landets ekonomi och många är sysselsatta inom skogssektorn, se tabell 
6.4. Vägen mot marknadsekonomi har inte varit oproblematisk i Slovakien. Frågan 
är om landets skogsbruk kan finansiera sig själv, eller om stöd måste till. Skogen är 
nämligen i nuläget beroende av ett visst statsstöd. Även ägarstrukturen har genom-
gått en förändring, tidigare statsägd skog håller nu på att återprivatiseras. Alla 
skogsägare är numera tvungna att upprätta en skogsplan för sin skog. Slovakiens 
skogslagar framhåller ett hållbart skogsbruk som viktigt, men det är produktions-
aspekten står i förgrunden tätt följd av skogens skyddsfunktioner (Sulek 2000: 269). 
Slovakien är dock en medlemsstat som relativt sett skyddar en jämförelsevis stor 
andel av sin skogsmark, se tabell 6.2. Landet har även vissa delar av ”orörd” skogs-
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mark kvar som skyddas på olika sätt (se även FAO:s Forestry Department country 
pages för Slovakien). 

Slovenien 
Som framgår av figur 6.1 är Slovenien en medlemsstat med betydande skogstill-
gångar i förhållande till sin yta. Trots det är skogens produktionsaspekt inte särskilt 
framträdande i landets lagstiftning, i stället lyfts skogens ekologiska och sociala 
funktioner fram. Slovenien skogslagstiftning från 1993 fokuserar på en nära förhåll-
ningssätt till naturen och multipla mål för skogsbruket. Skogsägarnas rättigheter 
och skyldigheter regleras via lagar och av riktlinjerna som specificeras i de skogs-
bruksplaner som den statliga skogbyrån upprättar över all skogsmark. Vidare är 
skogsägare involverade i framtagandet av dessa planer, och skogsägare kan få stöd 
för exempelvis skogsskötselåtgärder, återbeskogning, gallring och skogsbilvägar. 
Slovenien delar problematiken med de övriga Medelhavsländerna när det gäller 
skogsbränder. Skogen har således även i Slovenien en viktig skyddsfunktion (främst 
av vatten och jord) (Golob & Ferlin 2000: 274-280). Intressant att notera är att 
Slovenien trots dessa formella ambitioner vad gäller skogens ekologiska och sociala 
funktion, är en av de medlemsstater som proportionellt sett har en relativt liten 
andel skyddad skogmark.  

Tjeckien 
Tjeckien är en medelstor skogsnation, och har till skillnad från exempelvis de baltis-
ka staterna en väl utvecklad skogsindustri (Karlsson & Malmhäll 2004: 1). Det för-
språnget gör att Tjeckien uppvisar ett överskott i handeln med skogsprodukter, se 
tabell 6.3. Skogsnäringen utgör således en viktig basnäring i landet. Landet export 
av timmer är också en viktig förutsättning för en fortsatt social och ekonomisk 
utveckling av Tjeckien, samtidigt som sektorn erbjuder sysselsättning på lands-
bygden där arbetslösheten annars är hög. De utmaningar som finns inom det 
skogliga området är bland annat återprivatisering av mark som staten tidigare 
exproprierat, över 5 000 fall där privatpersoner hävdat sin rätt till vissa arealer av 
skogsmark väntar på domstolsbeslut (Vancura & Trejbalova 2004). Vidare är alla 
skogsägare skyldiga att upprätta en skogsplan för sin skogsmark, vilket fungerar 
som ett verktyg för staten att följa och styra skogarnas status (se 
http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Czech-Republic-FORESTRY.html, 
2007-05-09). Tjeckiens skogslagstiftning (the Forest Act Nr 289/1995) trädde i 
kraft 1996 och kompletterades 2002 med tillägg rörande minskning och före-
byggande åtgärder vad gäller utsläpp med påverkan på skog. Det pågår ett aktivt 
arbete att lyfta fram skogens sociala, ekologiska och ekonomisk aspekter för all-
mänheten, bland annat i landets skolor genom projektet ”Forest in school – school 
in forest”. Tjeckien har även utarbetat ett nationellt skogsprogram (National Forest 
Programme, NFP). 
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Ungern  
Som framgår av figur 6.1 är Ungern är en liten skogsnation. Landet har inte heller 
någon särskilt utvecklad skogsindustri. Ungern hör till de länder vars politiska och 
ekonomiska system förändrats dramatiskt. Sedan 1990 har skogsbruket anpassats 
till marknadsekonomi, och samägda kooperativa skogar har i viss utsträckning 
kommit att återlämnats till sina ursprungliga ägare, vilket gör att ägarstrukturen 
gradvis kommit att förändras mot ett ökat privat ägande av skogsmark (men statligt 
ägande dominerar fortfarande), se figur 6.2. På grund av den relativt lilla skogs-
tillgången och den ökade exploateringen har Ungern historiskt sett varit tvungen att 
importera stora mängder timmer. Under 1960-talet sjösattes emellertid ett 
återbeskogningsprogram som bidragit till att landets areal med skogsmark 
successivt kommit att utökas, och därmed har importberoendet minskat något (se 
http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Hungary-FORESTRY.html, 2007-
05-09). I Ungerns skogslagstiftning framhålls skogens roll för landskapsbilden, dess 
rekreationsaspekt, dess vikt för biologisk mångfald, samt som producent av 
råmaterial. Ungerska staten styr primärt landets skogsbruk genom lagstiftning, men 
stödjer även privata skogsägare med ekonomiska incitament (Szedlak 2000: 162). 

6.3.6 En översiktlig jämförelse – vilka likheter och skillnader 
kan identifieras? 

Vilka likheter och skillnader kan vi identifieras bland medlemsstaterna om vi beak-
tar såväl genomgången av medlemsstaternas fysiska skogsresurser (avsnitt 6.2.1 – 
6.2.3) som genomgången av de nationella målsättningarna med den förda skogs-
politiken? Om vi inleder med att se till de fysiska skogsresurserna kan medlems-
staterna delas in i små, medelstora och stora skogsnationer. Det övergripande 
mönstret är att de stora skogsnationerna återfinns i norra Europa, medan de medel-
stora och små skogsnationerna återfinns i Central- och Sydeuropa. Även när det 
gäller medlemsstaternas omfång och typ av skogsskydd kan en liknande gruppering 
göras. Medlemsstaterna i norra Europa är nämligen också de medlemsstater som 
avsätter störst andel skogsmark för skydd (vissa undantag förekommer dock). När 
det gäller vilken sorts skogsskydd som används av medlemsstaterna är de mer 
restriktiva formerna för skogsskydd (MCPFE:s klass 1.1 och klass 1.2) vanligast i 
norra Europa (som också har de största arealerna orörd skogsmark), medan mindre 
restriktiva former för skogsskydd (MCPFE:s klass 1.3 och då särskilt klass 2) 
normalt används av medlemsstaterna i Central- och Sydeuropa.  

När det gäller vilken roll skogen spelar för medlemsstaternas ekonomi har det 
studerats på två sätt, dels genom ländernas export/import av skogsprodukter, dels 
genom antal heltidssysselsatta inom skogssektorn. Om vi börjar med det mönster 
som framträdde vad gäller medlemsstaternas export/import av skogsprodukter, 
samvarierar det i hög grad med medlemsstaternas skogstillgångar, men kanske med 
en ännu tydligare nord–syd-uppdelning av medlemsstaterna. Medlemsstaterna i 
norr har en tydlig positiv handelsbalans vad gäller skogsprodukter, medan större 
delen av medlemsstaterna i Central- och Sydeuropa har en negativ handelsbalans 
med ett stort importberoende. Instinktivt tänker man sig ett liknande utfall när det 
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gäller antal heltidssysselsatta inom skogssektorn, men så är inte fallet. Många av de 
stora skogsnationerna i norr har i förhållande till de mindre skogsnationerna i söder 
ett liknande antal, eller till och med ett mindre antal, sysselsatta inom skogssektorn 
proportionellt sett. Detta förklaras av att många av de större skogsnationerna har 
en mer utvecklad skogsindustri som därmed är mindre arbetskraftsintensiv än 
skogssektorn i många av de små och medelstora skogsnationerna. Det är därför 
inte entydigt hur denna indikator skall tolkas, ett stort antal heltidssysselsatta inom 
skogssektorn kan indikera att skogssektorn är en bärkraftig sektor med betydande 
input i landets ekonomi, men också att skogsbruket är en mindre utvecklad näring 
som bedrivs mer eller mindre ineffektivt på landsbygden.  

Ytterligare ett mönster uppträder när vi tar ägarstrukturen i beaktande. Den 
tidigare nord–syd-uppdelningen av medlemsstaterna blir nu i stället en öst–väst-
uppdelning. Privat ägande av skogsmark dominerar i väst, medan statligt ägande 
fortfarande är den vanligaste ägarformen bland medlemsstaterna i öst.  

Vid genomgången av medlemsstaternas skogshistorik och målsättningar med 
den nationella skogspolitiken framträder fler skillnader mellan medlemsstaterna, 
den här gången kan vi urskilja en nord–öst–syd-uppdelning. Grupperingen baseras 
på de hot som riktas mot skogsmarken i de olika medlemsstaterna. Skogsskador 
orsakade av hjortdjur är ett problem som medlemsstaterna främst i norra Europa 
delar med medlemsstaterna i Centraleuropa. Skogsskador genom försurning och 
föroreningar är för de flesta medlemsstater ett reellt hot som måste beaktas, men 
särskilt allvarliga är dessa problem för medlemsstaterna i Östeuropa. Medan skogs-
bränder, betesproblematik och markförstöring dominerar problembilden i med-
lemsstaterna kring Medelhavet. I dessa länder finns också stora behov av mark- och 
vattenflödesskydd, vilket också återspeglar sig i ländernas skogslagstiftning.  

Om vi till detta lägger ytterligare information om medlemsstaternas lagstiftning 
och skogspolitiska målsättningar, tar dessa i huvudsak sikte på två aspekter – 
produktion och miljö. Nästan alla medlemsstater framhåller miljöaspekten i någon 
utsträckning, medan produktionsaspekten framträder i mer varierande grad i de 
skogspolitiska dokumenten. Den ökade miljömedvetenheten inom skogsområdet är 
troligtvis en effekt av Rio- och Helsingforsprocesserna.94 Men även regionalisering, 
decentralisering, europeisering och globalisering är krafter som på olika sätt påver-
kar medlemsstaternas skogslagstiftning. I nästan samtliga medlemsstaters lagtexter 
lyfts numera vikten av ett hållbart skogsbruk fram som en självklarhet. En gemen-
sam samsyn tycks således finnas på den här punkten. När det gäller produktions-
aspekten framhålls den tydligast i de större skogsnationernas skogslagstiftning, samt 
i de medlemsstater som aktiv strävar efter att återbeskoga och/eller bygga upp sin 
nationella skogsindustri. En nord–syd-uppdelning är därför möjlig att urskilja. 

Av de samlade jämförelserna framgår att geografiska, ekologiska och kulturella 
förutsättningar tillsammans har satt sin prägel på hur man i de olika medlems-
staterna ser på och använder sin skog. Men vad innebär detta mer konkret? Om vi 
ser till de geografiska och ekologiska aspekterna finns det relativt stora likheter mel-
 

                                                        
94 Se kapitel 4 för en kort introduktion av de internationella och globala aktiviteterna som pågår inom 
skogsområdet. 
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lan den skog som återfinns i Baltstaterna, Finland, Sverige, Tyskland och Österrike 
samt delar av Frankrike, Irland, Polen och Storbritannien. Skillnaden mellan 
skogarna i dessa medlemsstater och skogarna i medlemsstaterna i Sydeuropa är där-
emot påtaglig. Inte bara typen av skog, utan också definitionen av skog är annor-
lunda i Sydeuropa, liksom dess syfte (produktion kontra skydd). Även allmänhetens 
attityd till skog skiljer sig från den i norr. I Medelhavsländerna har skogens syfte 
primärt varit att skydda, dels för att konservera vatten, dels för att motverka jord-
erosion. Det är också två områden som EU:s jordbrukspolitik traditionellt inriktats 
på, exempelvis har aktiviteter inom dessa områden varit berättigade ekonomiskt 
stöd från unionen. Det för oss in på kulturella skillnader i medlemsstaterna. Med-
lemsstaterna i norra och centrala delarna av Europa har generellt motsatt sig en 
stödpolitik som inriktar sig mot skogssektorn, de menar att skog och skogsbruk 
skall skötas på en marknadsmässig och konkurrenskraftig grund. Medlemsstaterna i 
Sydeuropa välkomnar däremot en sådan stödpolitik. Denna nord–syd-dimension 
blev tydlig när Grekland, Spanien och Portugal anslöt sig, och förstärktes ytterligare 
i samband med Finlands och Sveriges medlemskap. Medelhavsländerna har sett och 
ser en eventuell gemensam europeisk skogspolitik som en möjligheternas politik, 
detta för att skapa ett system för subventioner till skogsbruket i likhet med de sub-
ventioner som utgår inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. På dessa 
länders initiativ har exempelvis stödprogram för att komma tillrätta med och före-
bygga skogsbränder etablerats. Finland och Sverige har som motvikt till det försökt 
att sätta sin prägel på skogsfrågorna i EU sedan de gick med i unionen 1995. Dessa 
länder framhåller skogsnäringen och vikten av en konkurrenskraftig skogsindustri i 
Europa, och tillika problemen med subventioner riktade mot skogbruket. Ur ett 
politiskt perspektiv innebar också Finlands och Sveriges medlemskap att den 
europeiska uppfattningen av skog förändrades på ett fundamentalt sätt. Speciellt 
skogssektorns ekonomiska och politiska vikt var något som kom att uppmärksam-
mas på ett sätt som inte gjorts tidigare. 

Vi har nu fått en viss uppfattning om vilka skillnader och likheter medlems-
staterna uppvisar med avseende på skog och skogsbruk. Nästa steg blir att under-
söka vilka likheter och skillnader medlemsstaterna uppvisar vad gäller synen på EU 
i allmänhet. Är det så att de medlemsstater som delar vissa förutsättningar gällande 
skog och skogsbruk också har en samsyn på om det skall skapas en gemensam 
europeisk skogspolitik eller inte? Eller är det andra faktorer, exempelvis om landet 
är nettobidragstagare eller nettobidragsgivare, eller den generella inställningen till i 
vilken mån landets medlemskap i EU är positivt eller inte, som förklarar medlems-
staternas inställning till försöken att etablera en gemensam europeisk skogspolitik? I 
nästa avsnitt går vi vidare och undersöker det närmare.  

••



  

 139

6.4 Den europeiska dimensionen 
För att förstå det specifika kan det ibland vara bra att förstå det generella. Som ett 
led i att försöka förstå varför vissa medlemsstater vill se en formell skogspolitik 
inom ramen för EU och andra inte, är det därför lämpligt att närmare undersöka 
opinionen i medlemsstaterna med avseende på EU. Om medlemsstaterna är netto-
bidragsgivare eller nettobidragstagare kan också vara av betydelse för deras inställ-
ning till etablerandet av ett nytt politikområde. En annan indikator som jag tittar 
närmare på är om medborgarna uppfattar landets medlemskap i EU som något 
positivt eller ej, samt om de anser att medlemskapet generellt sett renderat fördelar 
för landet eller inte. Detta då tidigare erfarenheter och förväntningar rimligtvis talar 
för eller emot att samarbetet inom EU skall fördjupas och intensifierad med ytter-
ligare ett politikområde. En genomgång av medborgarnas syn på hur två närliggan-
de politikområden (jordbruks- och fiskepolitik samt miljöskydd) bör hanteras pre-
senteras även, då det är rimligt att anta att det till viss del även kan relateras till 
skogsområdet. Det illustrerar även i vad mån medborgarna förespråkar överstat-
lighet i förhållande till mer mellanstatliga lösningar. 

6.4.1 Avgifter till och återflöde från EU 
Varje år betalar medlemsstaterna en avgift till EU. Denna avgift baseras på fyra så 
kallade egna medel, som tillsammans utgör ländernas medlemsavgifter. Den första 
avgiften bygger på landets inkomst från tullar på import av jordbruksprodukter från 
icke EU-länder. Den andra avgiften stammar från den inkomst landet fått från 
handelstullar och andra avgifter som belagts import från icke EU-länder. Den tred-
je avgiften beräknas på varje lands momsbas utifrån EU:s momsregler för det år 
budgeten avser. Den fjärde och sista avgiften baseras på landets bruttonational-
inkomst (BNI). Tillsammans skall medlemsstaterna med dessa medel bland annat 
finansiera EU:s jordbrukspolitik och regionalpolitik, vilka är de två största utgifts-
posterna i EU:s budget. Men även stöd till forskning och utveckling (FoU), bistånd 
och hjälp till länder utan för EU, samt bekostnad av EU:s administration är viktiga 
poster (se EU-upplysningens hemsida samt Tallberg 2007: 81-83). Vissa medlems-
stater betalar mer än vad de får tillbaka i form av olika återflöden från EU, dessa 
klassas som nettobidragsgivare. Andra medlemsstater betalar mindre än vad de får 
tillbaka i form av de ovan nämnda återflöden, dessa klassas i stället som netto-
bidragstagare, se tabell 6.5. 
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Tabell 6.5 Nettobidragsgivare och nettobidragstagare 

Nettobidragsgivare/tagare Land 
2001 2005 

Belgien givare givare 
Luxemburg givare givare 
Italien givare givare 
Nederländerna givare givare 
Frankrike givare givare 
Tyskland givare givare 
Irland mottagare mottagare 
Danmark givare givare 
Storbritannien  givare givare 
Grekland mottagare mottagare 
Spanien mottagare mottagare 
Portugal mottagare mottagare 
Finland  givare givare 
Sverige givare givare 
Österrike givare givare 
Slovenien  mottagare 
Ungern  mottagare 
Slovakien  mottagare 
Polen  mottagare 
Litauen  mottagare 
Tjeckien  mottagare 
Cypern  mottagare 
Estland  mottagare 
Malta  mottagare 
Lettland  mottagare 

 

Notera: Medlemsstaterna är för översiktens skull grupperade (uppifrån och ned) efter de suc-
cessiva utvidgningarna av EU (EU 6, EU 9, EU 12, EU 15 och EU 25). De skuggade fälten 
anger vilka medlemsstater som är nettobidragsgivare. 
Källa: EU-upplysningen http://www.eu-upplysningen.se, 2006-11-15, se även Kommissionens 
”Allocation of 2005 EU expenditure by Member State” http://ec.europa.eu/budget/documents/ 
revenue_expenditure_en.htm, 2007-05-15. 

Av tabell 6.5 framgår att av EU 15 är samtliga medlemsstater nu nettobidragsgivare 
förutom Irland, Grekland, Spanien och Portugal som är nettobidragstagare. Av de 
”nya” medlemsstaterna är samtliga nettobidragstagare i dagsläget. Medlemsstater 
som över tid betalat mer än de kunnat hämta hem, exempelvis Storbritannien och 
Tyskland, är också de medlemsstater som rest ekonomiska invändningar mot 
etablerandet av en gemensam skogspolitik i EU då det befarat att en sådan skulle 
öka deras ekonomiska börda. Många av medlemsstaterna kring Medelhavet har i 
stället efterfrågat en gemenskapspolitik inom skogsområdet med ekonomiska 
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inslag, eftersom de sett möjlighet att erhålla ytterligare ekonomiska medel. Det är i 
led med de slutsatser som Brigid Laffan tidigare presenterat, nämligen att de länder 
som före utvidgningen 2004 argumenterade för en mer balanserad budget var 
nettobidragsgivare som Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Finland 
och Österrike, medan nettobidragstagare som Spanien, Portugal, Grekland, Irland 
och Italien i stället betonade tanken om ekonomisk solidaritet och omfördelning av 
medel (se Laffan 1997 för en mer generell diskussion kring EU:s budget). 

6.4.2 Euroskepticism – en fråga om attityd 
Sverige är det land som tillsammans med Storbritannien traditionellt brukar fram-
hållas som de mest euroskeptiska och de minst integrationsvänliga länderna i EU-
familjen. Trots att medborgarna i Sverige successivt kommit att bli mer positivt 
inställda till det svenska EU-medlemskapet framgår det av tabell 6.6 att år 2001 var 
det medborgarna i just Storbritannien och Sverige som i minst utsträckning ansåg 
att landets medlemskap generellt sett var av godo. Medborgarna i Luxemburg var 
däremot de som vid denna tidpunkt var mest positiva till landets medlemskap, men 
även medborgarna i Nederländerna var överlag positivt inställda till landets med-
lemskap och ansåg att det generellt sett var av godo. Italien, Irland, Grekland, 
Spanien och Portugal stack också ut som medlemsstater vars medborgare hade en 
stark positiv syn på medlemskapet. Av dessa fem medlemsstater var samtliga, för-
utom Italien, nettobidragstagare, se tabell 6.5. Medborgarna i Grekland och Portu-
gal var också de som, tätt följda av medborgarna i Luxemburg och Nederländerna, 
ansåg att medlemskapet generellt sett renderat i fördelar. Minst fördelar ansåg sig 
medborgarna i Sverige och Storbritannien fått av medlemskapet. År 2006 ser det 
lite annorlunda ut, nu är det i stället medborgarna på Irland som är mest positivt 
inställda till sitt lands medlemskap generellt sett, tätt följda av medborgarna i 
Nederländerna, Luxemburg och Spanien. De medlemsstater som relativt sett upp-
visar en mindre andel medborgare med positiv syn på landet medlemskap är Öster-
rike, Lettland och Finland. Även när det gäller synen på om landets medlemskap 
generellt sett har gett fördelar ligger Irland i topp, följd av Danmark, Grekland, 
Litauen, Luxemburg och Spanien. De medlemsstater vars medborgare i minst 
utsträckning anser att medlemskapet generellt sett gett fördelar är Österrike, 
Cypern, Storbritannien, Sverige och Finland, se tabell 6.6 (för en mer omfattande 
översikt se tidigare Eurobarometer http://ec.europa.eu/public_opinion/ 
index_en.htm, 2007-06-04, samt Reif & Ingelhart 1991 för exempel på hur Euro-
barometermaterial har och kan användas inom statsvetenskapligforskning). 

Det tycks alltså finnas ett visst samband mellan det faktum att medborgarna i de 
länder som är nettobidragstagare också är mer positiva generellt sett till medlemska-
pet i EU, samtidigt som de anser att medlemskapet generellt genererat fördelar för 
landet. Medborgarna i de medlemsstater som är bland de största nettobidragsgivar-
na är däremot inte fullt så positiva.  



  

 142

Tabell 6.6 Medborgare som ser landets medlemskap i EU som något positivt 

Landets medlemskap 
är generellt av godo  

(andel %) 

Landets medlemskap 
har generellt sett gett 

fördelar (andel %) Land 

2001 2006 2001 2006 
Belgien 54 65 55 66 
Luxemburg 72 72 66 71 
Italien 57 56 49 54 
Nederländerna 63 74 63 63 
Frankrike 49 49 47 50 
Tyskland 45 57 39 46 
Irland 57 76 49 87 
Danmark 48 65 61 75 
Storbritannien  29 42 29 42 
Grekland 57 53 69 72 
Spanien 57 72 54 71 
Portugal 57 47 68 56 
Finland  36 39 38 45 
Sverige 33 49 27 43 
Österrike 34 34 38 39 
Ungern  49  52 
Slovakien  55  70 
Polen  56  64 
Litauen  59  72 
Tjeckien  52  62 
Cypern  49  40 
Estland  51  66 
Malta  44  50 
Lettland  37  55 
Slovenien  54  68 

Notera: Medlemsstaterna är för översiktens skull grupperade (uppifrån och ned) efter de suc-
cessiva utvidgningarna av EU (EU 6, EU 9, EU 12, EU 15 och EU 25). 
Källa: Materialet bygger på en sammanställning av ”Public opinion in the European union” 
hämtat från Eurobarometer nr 55 (oktober 2001) samt Eurobarometer nr 65 (juli 2006). 

Ytterligare en indikator som brukar användas för att spegla medborgarnas för-
troende för EU är i vilken grad de känner tilltro till de centrala institutionerna. Som 
framgår av tabell 6.7 är Europaparlamentet den institution som medborgarna hyser 
störst förtroende för. Ett möjligt skäl till det är att detta är den enda institutionen 
som är direktvald av medborgarna i medlemsstaterna. Därefter kommer Kommis-
sionen och Rådet. Ett antal korruptionsskandaler under 1990-talet kan vara en 
bidragande orsak till varför inte fler medborgare känner förtroende för Kommis-
sionen. Den låga tilltron till Rådet kan möjligtvis bero på att allt fler beslut fattas 
med majoritetsbeslut snarare än enhällighet. Det innebär att medlemsstaterna inte 
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har möjlighet att blockera ett beslut i samma utsträckning som tidigare, och därmed 
är det svårare för medborgarna att utkräva ansvar av ”sin” regering. 

Tabell 6.7 Andel av medborgarna som känner tillit till EU:s institutioner 

Andel som känner tillit till EU:s institutioner (%) 
Parlamentet Kommissionen Ministerrådet Land 

2001 2006 2001 2006 2001 2006 
Belgien 63 65 59 63 54 54 
Luxemburg 70 64 64 59 65 51 
Italien 66 65 57 60 52 56 
Nederländerna 58 54 55 51 53 42 
Frankrike 57 50 53 50 46 38 
Tyskland 47 49 37 42 37 38 
Irland 66 62 57 57 56 47 
Danmark 54 62 47 55 49 49 
Storbritannien  28 31 25 28 20 23 
Grekland 60 63 51 61 53 61 
Spanien 59 47 54 45 54 43 
Portugal 55 59 51 55 52 53 
Finland  51 53 47 51 45 46 
Sverige 44 49 38 44 48 28 
Österrike 46 44 39 43 43 40 
Slovenien   65   65   60 
Ungern   71   63   60 
Slovakien   62   56   50 
Polen   56   53   49 
Litauen   54   50   44 
Tjeckien   57   53   51 
Cypern   60   57   57 
Estland   52   52   47 
Malta   52   51   50 
Lettland   40   38   36 

 

Notera: Medlemsstaterna är för översiktens skull grupperade (uppifrån och ned) efter de suc-
cessiva utvidgningarna av EU (EU 6, EU 9, EU 12, EU 15 och EU 25). 
Källa: Materialet bygger på en sammanställning av ”Public opinion in the European union” 
hämtat från Eurobarometer nr 55 (oktober 2001) samt Eurobarometer nr 65 (juli 2006). 

Bland medlemsstaterna är det åter igen Storbritannien som sticker ut som en 
skeptiker, där medborgarna överlag hyser liten tilltro till institutionerna. Om vi först 
tittar närmare på förtroendet för Europaparlamentet framgår det att det år 2001 
främst var EU:s äldsta medlemsstater som hyste förtroende för Europaparlamentet, 
störst var det i Luxemburg, därefter i fallande ordning i Italien, Irland, Belgien. 
Minst förtroende för Europaparlamentet hyste medborgarna i Storbritannien, Sve-
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rige, Österrike och Tyskland. År 2006 hyste däremot medborgarna i Ungern störst 
förtroende för Europaparlamentet, tätt följd av medborgarna i Belgien, Italien, 
Slovenien och Luxemburg. Minst förtroende hyser fortfarande medborgarna i Stor-
britannien, därefter medborgarna i Lettland, Österrike och Spanien.  

Vad gäller förtroendet för Kommissionen finner vi att det år 2001 var som 
störst bland medborgarna i Luxemburg och minst bland medborgarna i Storbritan-
nien. År 2006 är det fortfarande medborgarna i Storbritannien som hyser minst för-
troende för Kommissionen, men det är nu i stället Slovenien som uppvisar störst 
andel medborgare som hyser tillit för Kommissionen.  

Slutligen, ser vi till förtroendet för Ministerrådet är det som tidigare nämnts 
överlag väldigt lågt, och lägst i Storbritannien både år 2001 och år 2006. Störst för-
troende för Ministerrådet har medborgarna i Luxemburg år 2001 och medborgarna 
i Grekland år 2006. Anmärkningsvärt är att förtroendet för Ministerrådet har fallit 
dramatiskt bland medborgarna i många av medlemsländerna mellan år 2001 och år 
2006, däribland i Sverige. Vad det beror på är svårt att säga, men en delförklaring 
kan vara de nya reglerna för majoritetsbeslut samt reformerna som genomfördes i 
och med utvidgningen vad gäller respektive medlemsstat relativa röststyrka i Rådet.  

6.4.3 Subsidiaritet kontra överstatligt beslutsfattande 
Debatten om mer eller mindre överstatliga inslag i EU-samarbetet pågår ständig, 
och är tillika en ett uttryck för den duell som pågår mellan förespråkare för 
effektivitetsaspekten kontra legitimitetsaspekten. Formen för hur man skall sam-
arbeta och besluta i olika frågor är inte alla gånger självklar. Hur det mer konkret 
manifesterar sig illustreras här genom medborgarnas syn på dels hur jordbruks- och 
fiskepolitik bör beslutas, dels hur miljöskydd bör beslutas, se tabell 6.8. 
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Tabell 6.8 Medborgarnas syn på hur jordbruks- och fiskepolitik samt miljöskydd 
bör beslutas 

Syn på jordbruks- och fiskepolitik.          
Andel (%) som anser att den…  

Syn på miljöskydd.                       
Andel (%) som anser att det…  

Land … främst 
skall 

beslutas 
nationellt 

… främst 
skall 

beslutas 
på EU-nivå 

… skall 
beslutas i 

samverkan 

… främst 
skall 

beslutas 
nationellt 

… främst 
skall 

beslutas 
på EU-nivå 

… skall 
beslutas i 

samverkan 

Belgien 30   66 34   63 
Luxemburg 41   53 33   63 
Italien 35   57 27   70 
Nederländerna 40   55 30   67 
Frankrike 43   52 32   66 
Tyskland 32   60 27   69 
Irland 44   48 42   51 
Danmark 44 54 2 44   55 
Storbritannien  52   41 44   52 
Grekland 41   56 29   70 
Spanien 33   61 26   69 
Portugal 50   43 46   47 
Finland  72   25 58   40 
Sverige 56   42 47   52 
Österrike 56   37 47   50 

Notera: Statistiken är från 2001, vilket medför att statistik endast finns för EU 15.  
Medlemsstaterna är för översiktens skull grupperade (uppifrån och ned) efter de successiva 
utvidgningarna av EU (EU 6, EU 9, EU 12 och EU 15). 
Endast i Danmarks fall har kategorin ”… främst skall beslutas på EU-nivå” fått ett mätbart resul-
tat, i övriga fall har de resterande procenten (varje rad skall summeras till 100%) i stället hamnat 
i en kategori som samlar vet ej/har ingen åsikt samt bortfall. Det är en kategori som jag valt att 
inte redovisa då det i de allra flesta fall endast rör sig om en eller ett par procent. 
Källa: http://www.ec.europa.eu/public_opinion/cf/subquestion_en.cfm?ID=67&questionIDCall= 
17, 2007-01-10. 

Som framgår av tabell 6.8 anser medborgarna till övervägande del att både 
jordbruks- och fiskepolitik samt miljöskydd främst skall beslutas nationellt eller i 
samverkan. Att någon av dem främst skulle beslutas om på EU-nivån är det bara en 
majoritet i Danmark som anser. Och då är det jordbruks- och fiskepolitiken som de 
anser bör beslutas om på detta sätt, inte miljöskydd. Vidare framgår det att med-
borgarna i större grad ställer sig positiva till att miljöskyddet beslutas i samverkan 
än vad de är till att jordbruks- och fiskepolitik beslutas i samverkan. En majoritet av 
medborgarna förespråkar i stället att de främst skall beslutas nationellt. Finns det då 
några skillnader mellan medlemsstaterna? Ja, men inte några större skillnader. Note-
ras kan dock att medborgarna i Finland är de som i störst utsträckning förespråkar 
att beslut skall fattas nationellt, både vad gäller jordbruks- och fiskepolitik och 
miljöskydd. Belgien är det land som förespråkar samverkan i störst utsträckning vad 
gäller jordbruk- och fiskepolitik, medan Italiens och Greklands medborgare är de 
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som i störst grad anser att miljöskydd främst bör beslutas i samverkan. Annars 
skiljer sig inte medlemsstaternas medborgares syn på hur beslut skall fattas i någon 
större utsträckning, men en tendens är att de ursprungliga medlemsstaterna är mer 
positiva till överstatliga inslag, medan nyare medlemsstater tycks hävda subsidiaritet 
i något högre utsträckning. Intressant är att se i vilken utsträckning det gäller för 
skogsrelaterade frågor. 

6.5 En gemensam europeisk skogspolitik 
– en allt viktigare fråga? 

Försöken att inlemma skog och skogsbruk i gemenskapspolitiken har intensifierats 
på senare år, många av de medlemsstater som tidigare starkt motsatt sig en gemen-
sam europeisk skogspolitik har, om inte helt svängt i frågan, i vart fall nyanserat sin 
inställning. I det här avsnittet skall vi undersöka hur det tagit sig uttryck, dels i 
arbetet med att utvärdera EU:s skogsbruksstrategi, dels i samband med arbetet med 
att ta fram ett förslag till en ny konstitution för EU.95 Framställningen av medlems-
staternas ställningstagande bygger på information hämtad från officiella dokument, 
de svar jag erhållit på de frågor som skickats ut via e-post, samt på intervjumaterial. 
Vi inleder med en kort återblick (se kapitel 4 för en mer omfattande genomgång av 
arbetet kring framtagandet av skogsbruksstrategin på EU-nivå).  

6.5.1 Upprinnelsen till skogsbruksstrategin 
Ett antal medlemsstater motsatte sig under 1990-talet starkt tanken på en gemen-
skapspolitik som skulle innefatta skogsutnyttjande (åtminstone när det gäller av-
verkning av skog) och skötsel av marknaden för trä. Dessa ståndpunkter grundade 
sig på både principiella och ekonomiska invändningar. Storbritannien och Tyskland 
motsatte sig exempelvis en gemensam europeisk skogspolitik då de befarade att en 
sådan politik i likhet med den gemensamma jordbrukspolitiken skulle bli otymplig 
och kosta mer än den smakar (Eisma 1998). Det var således främst ekonomiska 
invändningar som kom från dessa båda länder. Medan Sverige och Finland motsat-
 

                                                        
95 Förslaget till en ny konstitution har ännu inte ratificerats, så sent som i juni 2006 beslutade Euro-
peiska rådet att förlänga perioden av eftertanke rörande EU:s nya konstitutionella fördrag till och med 
utgången av 2009 efter att ett antal länder haft folkomröstningar som sagt nej till ett ratificerande av 
den föreslagna konstitutionen. I syfte att lösa problemen kring den nya konstitutionen hölls ett topp-
möte i juni 2007 där frågan var uppe för diskussion. Stats- och regeringscheferna kom då överens om 
att ta bort begreppet konstitution eller grundlag, eftersom det för tankarna till en ny federal statsbild-
ning. I stället handlar det nu om ett fördrag mellan självständiga stater. Troligen blir det ett tillägg till 
tidigare fördrag, för att försöka visa att det är en fortsättning på tidigare EU-samarbete. Det är främst 
kosmetiska förändringar som föreslås, då de flesta av regeringarna i övrigt vill behålla det mesta av för-
slagen från 2004. De nya hållpunkterna för det fortsatta arbetet är att en regeringskonferens under 
Portugals ordförandeskap förhandlar fram detaljerna i fördragstexterna under hösten 2007. Under 2008 
är det sedan tänkt att det nya fördraget skall godkännas i alla 27 medlemsländer, genom beslut i varje 
lands parlament eller genom folkomröstning. Målet är att det nya EU-fördraget ska träda i kraft före 
valen till Europaparlamentet i juni och innan en ny Kommission utses under sommaren 2009. 
 

••



  

 147

te sig en gemenskapspolitik inom skogsområdet på mer principiella grunder. Rege-
ringarna i dessa länder menade nämligen att skogsnäringen skulle verka på mark-
nadens villkor, och att en gemenskapspolitik eventuellt skulle kunna omkullkasta 
den europeiska skogsnäringens internationella konkurrenskraft genom sina subsi-
dier (Närings- & handelsdepartementet 1998; Portin 2004). De länder som däremot 
förespråkade en gemensam europeisk skogspolitik, exempelvis Spanien och Portu-
gal, förordade tvärtemot Sverige och Finland en skogspolitik med omfattande eko-
nomiska inslag. Detta då skogsnäringen var, och fortfarande är, intimt förknippad 
med jordbrukssektorn i dessa länder. De såg nämligen en möjlighet att erhålla 
bidrag liknande de ersättningar som utgår inom ramen för den gemensamma jord-
brukspolitiken (Rojas-Briales 1998). 

Dessa motsättningar mellan medlemsstaterna ledde till att de i december 1998, 
efter en mycket lång förhandlingsprocess, endast lyckades enas om att anta en reso-
lution om en skogsbruksstrategi för unionen. Till skillnad från förordningar och 
direktiv är resolutioner inte bindande. Strategin fick formen av ett uttalande som 
angav i vilken riktning unionen önskade gå, ett uttalande som sedan dess utgjort 
ramverket för de åtgärder som vidtagits inom skogsområdet. Men något har hänt 
sedan 1998, många av medlemsstaterna vill nu se en starkare roll för EU:s skogs-
bruksstrategi. Nästa stycke redogör närmare för detta. 

6.5.2 Utvärderingen av EU:s skogsbruksstrategi 
I skogsbruksstrategin fanns en skrivelse som angav att den skulle utvärderas och 
revideras efter fem år. Processen har av olika skäl fördröjts, först våren 2005 pre-
senterade Kommissionen en rapport om genomförandet av EU:s skogsbruksstrate-
gi, se tabell 6.9 nedan. Det var drygt två år senare än vad som ursprungligen var 
beräknat. I samband med utarbetandet av rapporten hade Kommissionen emeller-
tid omfattande överläggningar med medlemsstaterna och andra berörda aktörer via 
Ständiga kommittén för skogsbruk och Rådgivande gruppen för skog och kork. 
Dessutom skedde ett webbaserat samråd med olika aktörer (Kommissionen 2005b: 
2).96 

Rapporten om genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi ger vid handen att 
den internationella skogspolitiska diskussionen, samt ett ökat intresse från samhäl-
lets sida, lett till att förutsättningarna för skogspolitiken i EU kraftigt har förändrats 
(Kommissionen 2005b: 3-4). Under strategins genomförandeperiod har EU gjort 
framsteg vad gäller att inför nya och bättre instrument för att främja bland annat 
skogsskydd och hållbart skogsbruk. Ett led i det har varit medlemsstaternas arbete 

 

                                                        
96 Kommissionen utarbetade ett arbetsdokument  In support of the Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament on the implementation of the EU Forestry Strategy, det låg till grund för 
överläggningarna och distribuerades ut till berörda skogspolitiska aktörer. Därigenom fick de på ett 
tidigt stadium möjlighet att reagera på innehållet och påverka Kommissionens fortsatta arbete med 
utvärderingen av skogsbruksstrategin. 
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med att utarbeta och genomföra nationella skogsprogram.97 Arbetet har dock 
främst skett inom ramen för Ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa 
(MCPFE). Politiken för landsbygdsutveckling har i stället varit det viktigaste verk-
tyget för att genomföra skogsbruksstrategin från EU:s håll. Nästan 10% av budge-
ten för landsbygdsutveckling gick under perioden 2000-2006 till ekonomiskt stöd 
för skogsbruksåtgärder i samband med landsbygdsutveckling (Kommissionen 
2005b: 5).98 EU:s bestämmelser för skydd av skogar mot bränder och luft-
föroreningar samt förordningen om övervakning av skogar och miljösamspel i 
gemenskapen (Forest Focus) är andra exempel på områden som har främjat med-
lemsstaternas samarbete. Detta samarbete, samordning och informationsutbyte 
medlemsstaterna emellan har främst skett inom ramen för Ständiga kommittén för 
skogsbruk, men även inom Rådgivande gruppen för skog och kork samt Rådgivan-
de kommittén för gemenskapspolitik i fråga om skogsbruk och skogsbaserade 
industrier. Även Rådets arbetsgrupp för skog har varit ett viktigt forum för att 
diskutera internationella skogsfrågor (Kommissionen 2005b: 7). Dessa insatser till 
trots, efterlyser medlemsstaterna och andra skogspolitiska aktörer att den grund-
läggande organisationen för samordning, kommunikation och samarbete skall ses 
över, liksom hur EU:s skogsresurser skall förvaltas i framtiden (se exempelvis 
FERN 2004). Det finns en enighet om att det finns ett växande behov av att ta 
hänsyn till både världsomspännande och sektorsövergripande frågor i skogspoliti-
ken, men också att tillfredsställa allmänhetens växande intresse av skogen och dess 
miljömässiga och sociala nytta. 

I rapporten om genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi förordas mot bak-
grund av det att Kommissionen utarbetar en handlingsplan för hållbart skogsbruk i 
EU, en handlingsplan som skall fungera som ett verktyg för samordning mellan 
EU:s åtgärder och medlemsstaternas skogspolitik. Via Rådslutssatser gav Rådet 
Kommissionen mandat att i enlighet med förslaget utarbeta en handlingsplan som 
presenterades under år 2006, se tabell 6.9. Då skogspolitik i dagsläget inte har eget 
stöd i fördraget fattades beslutet med enhällighet. Ett land – Sverige – ansåg dock 
att det var nödvändigt att i en deklaration i anslutning till Rådslutsatserna under-
stryka att gällande fördrag inte ger stöd för någon gemensam politik på skogsområ-

 

                                                        
97 EU:s skogsbruksstrategi, närmare bestämt artikel 2-d, slår fast att alla medlemsstater bör anta natio-
nella skogsprogram eller motsvarande. De länder som i dagsläget har antagit nationella skogsprogram 
är: Cypern, Danmark, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Tjecki-
en, Tyskland, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, och Ungern. Medlemsstater som 
håller på att utarbeta nationella skogsprogram är: Frankrike, Grekland, Österrike och Polen. Medlems-
stater som inte antagit nationella skogsprogram är Belgien, Italien, Malta och Sverige. Skogsutredningen 
2004 lägger fram krav på skogsprogram även i Sverige. I Italiens fall förklaras frånvaron av skogs-
program av att skogsbruk enligt konstitutionen ligger under regionernas kompetens, så i stället har det 
antagits ett antal regionala skogsplaner.  
98 Av dessa medel går 19,3% till Portugal; 17,5% till Spanien; 14,9% till Irland; 14,6% till Storbritan-
nien; 12,4% till Danmark; samt 12% till Italien. Sverige är den medlemsstat som procentuellt sett 
erhåller minst av medlen, endast 0,3% (Kommissionen 2004: 29-30). 
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det, samt att subsidiaritetsprincipen även fortsättningsvis måste tillämpas (Rådet 
2005: 9).99  

De utökade och fördjupade aktiviteterna inom det skogliga området på senare 
år summeras i tabell 6.9. Det är en utveckling som på intet sätt gått obemärkt förbi, 
utan många skogliga aktörer har ställt sig frågande till vad dessa aktiviteter kommer 
att resultera i. Både från det finländska ordförandeskapets håll, och från Europa-
parlamentet sida, har man känt sig manade att lugna de aktörer som tolkade arbetet 
med EU:s skogshandlingsplan som en formalisering av EU:s aktiviteter inom det 
skogliga området mot något som liknar en gemensam europeisk skogspolitik. 
Europaparlamentarikern Heinz Kindermann menade exempelvis att:  

”Farhågan att unionen driver en skogspolitik utan mandat och motsvarande 
rättslig grund förefaller vara obefogad. För föredraganden framstår det i 
stället som att de beskrivna åtgärdernas öppna och dynamiska struktur snara-
re ökar möjligheten för att alla inblandade skall få vara med och utforma 
EU-politiken.” (Kindermann 2005: 11) 

Trots uttalandet ovan anser jag att de samlade intrycket av de signaler som sänds ut 
från EU:s institutioner, bland annat med skogsbruksstrategin och handlingsplanen 
för skog i åtanke, onekligen är att en formalisering av skogspolitiken är något som 
både efterfrågas och i praktiken också tycks verkställas. Som framgår av tabell 6.9 
har initiativen på senare år blivit fler, samtidigt som processen öppnats upp och 
engagerat allt fler institutioner och organ.  

 

                                                        
99 Sveriges deklaration lyder i sin helhet: “The EU's Treaties make no provision for a common forestry 
policy. Sweden wishes to stress that the subsidiarity principle must be respected, and that the EU's 
involvement in the forestry sector must continue to be limited.  Sweden also holds that Community 
funding should be concentrated on efforts in sectors where a common policy clearly provides added 
value, and not where efforts can be more effectively planned and financed by the Member States 
themselves.” Det framgår även av sammanträdesdokumentet inför EU-nämndens möte 2005-05-31, 
där den svenska ståndpunkten slås fast. 
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Tabell 6.9 Översikt av framtagandet av skogshandlingsplanen 

Tilläggsyttranden 
gällande 

skogsbruksstrategin 
Övriga 

skogsaktiviteter 
Utvärdering av skogsbruksstrategin 

och fortsatta initiativ på området 
Formulering och  
beslut om skogs-
handlingsplanen 

  2000 2003 2004 2005 2006 

Kommissionen   
Sustainable Forestry 

and the European 
Union: Initiatives of the 
European Commission 

1) Background 
Document and 

Questionnaire on the 
Implementation Report 

of the EU Forestry 
Strategy 

2) In Support of the 
Communication from the 

Commission to the 
Council and the 

European Parliament on 
the Implementation of 

the EU Forestry Strategy 

1) Report from the 
Stakeholder 

Consultation on the 
Draft Commission Staff 
Working Document in 

Support of the 
Communication from the 

Commission to the 
Council and the 

European Parliament on 
the Implementation of 

the EU Forestry Strategy  

2) Meddelande från 
Kommissionen till Rådet 
och Europaparlamentet. 

Rapport om genom-
förandet av EU:s 

skogsbruksstrategi 

3) Commission Staff 
Working Document, 

Annex to the: 
Communication on the 
Implementation of the 
EU Forestry Strategy 

1) Meddelande från 
Kommissionen till Rådet 
och Europaparlamentet 

om en EU-handlingsplan 
för skog 

2) Commission Staff 
Working Document, 

Annex to the: 
Communication on an 
EU Forest Action Plan 

Europa-
parlamentet 

      

Report of the European 
Parliament on the 

Implementation of a 
European Union 
Forestry Strategy   

Rådet   

    

Agriculture and 
Fisheries Council 

Adopted Conclusions on 
an EU Forest Action 

Plan 

Council Conclusions on 
the EU Forest Action 

Plan 2007-2011 

Region-
kommittén 

Yttrande om 
Meddelande från 

Kommissionen till Rådet, 
Europaparlamentet, 

Ekonomiska och sociala 
kommittén och Region-

kommittén om en 
skogsbruksstrategi för 
Europeiska unionen 

  

  

Opinion of the 
Committee of the 

Regions of 17 
November 2005 on the 

Communication from the 
Commission to the 

Council and the 
European Parliament 

Reporting on the 
Implementation of the 
EU Forestry Strategy   

Ekonomiska 
och sociala 
kommittén 

Yttrande om 
Europeiska unionens 
skogsbruksstrategi 

  

  

Opinion of the European 
Economic and Social 

Committee on the 
Communication from the 

Commission to the 
Council and the 

European Parliament 
Reporting on the 

Implementation of the 
EU Forestry Strategy 
COM(2005) 84 final 

Opinion of the European 
Economic and Social 

Committee on the 
Communication from the 

Commission to the 
Council and the 

European Parliament 
on an EU Forest Action 

Plan 
COM(2006) 302 final 

Notera: Den här tabellen överlappar tabell 4.1 (år 2000), och tar vid där den slutar.  
Källa: Egen bearbetning och sammanställning av officiella dokument. 

••



  

 151

Till skillnad från Sverige, som reserverade sig i Rådslutsatserna, går många av de 
övriga medlemsstaterna så långt som att välkomna en regelrätt skogspolitik i syfte 
att bättre värna skogssektorns intressen. Vilka dessa länder är, och varför de ser 
detta som positiv utveckling, utvecklas i nästa avsnitt. 

6.5.3 Skall skog och skogsbruk föras in i EU:s fördrag? 
Många av medlemsstaterna är aktiva i arbetet med de skogsrelaterade frågorna på 
EU-nivå. Vissa av medlemsstaterna arbetar för att få till stånd en mer formaliserad 
skogspolitik medan andra försöker stävja utvecklingen genom att hävda subsidiari-
tetsprincipen. Österrike är ett exempel ur den första kategorin. Österrike har sedan 
sitt medlemskap 1995 varit ett drivande land när det gäller EU:s roll inom skogs-
området, exempelvis antogs EU:s skogsstrategi 1998 under det Österrikiska ordfö-
randeskapet. Ambitionen att formalisera skogspolitiken kom även tydligt till uttryck 
i samband med arbetet med EU:s nya konstitution 2003-2004. Österrike presente-
rade då ett förslag där skog (forests and forestry) införlivades i fördragstexten 
(under artikel I-16) som ett område där ”the Union may take supporting, coordina-
ting or complementary action” (Österrike 2003: 2).100 Inledningsvis stödde många 
av medlemsstaterna denna idé och de övriga medlemsstaterna kom överens om att 
lägga ned rösterna. På fokusmötet stöddes förslaget av Cypern, Frankrike, Italien, 
Litauen och Polen, inga länder röstade mot Österrikes förslag. På den sista rege-
ringskonferensen101 föll dock förslaget eftersom Tyskland lät meddela de övriga 
medlemsstaterna att man vid en eventuell omröstning skulle rösta emot förslaget, 
även Sverige hade många invändningar mot förslaget (Nöbauer 2004). Det 
anmärkningsvärda med detta är att det vid den här tidpunkten endast var ett land 
som explicit gick ut och deklarerade sitt motstånd gentemot förslaget. Även om 
ytterligare ett antal länder var skeptiska och troligtvis skulle ha lagt in sitt veto om 
inte Tyskland gjort det, är det tydligt att det skett en förändring sedan 1998 bland 
medlemsstaterna i frågan om skog och skogsbruk skall inlemmas i EU:s fördrags-
text eller inte. 

De frågor som skickades ut till initierade personer102 vid respektive medlems-
stats skogsadministration eller motsvarande, gav vid handen att det var tio med-
lemsstater som explicit efterlyste en europeisk skogspolitik, i enlighet med artikel I-
16. Dessa länder var Cypern, Frankrike, Italien, Litauen, Luxemburg, Polen, 
Portugal, Slovenien, Tjeckien och så naturligtvis Österrike som förde fram 

 

                                                        
100 Ett antal transnationella skogsorganisationer var de som först lyfte frågan och uppmärksammade 
Österrike på möjligheten att lyfta skog och skogsbruk i samband med översynen av konstitutionen, se 
kapitel 5.  
101 Vid dessa möten sker överläggningar mellan medlemsländernas regeringar om hur EU-samarbetet 
skall utvecklas och förändras. En regeringskonferens startas på initiativ av Europeiska rådet och pågår 
till dess att medlemsländerna är överens om fördragsändringarna. 
102 En lista över respondenter återfinns i slutet av avhandlingen.  
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förslaget.103 Fyra medlemsstaterna sa officiellt nej till någon som helst form av 
europeisk skogspolitik, det var Tyskland, Storbritannien, Sverige och Finland. 
Enligt den finske respondenten kunde den finska regeringen emellertid tänkas 
komma att formulera om sin ståndpunkt (Portin 2004). I Sveriges fall finns det ett 
tryck från den nationella skogsindustrin att regeringen skall omvärdera sitt ställ-
ningstagande, något som alltjämt ännu inte skett.104 De elva länder som inte 
besvarade frågorna, alternativt lät meddela att de officiellt inte tagit ställning i 
frågorna, var företrädande de ”nya” medlemsstaterna eller medlemsstater med små 
skogstillgångar. Trots bortfallet genomförs en tentativ analys utifrån de svar som 
erhållits av de medlemsstater som tagit ställning i frågan. 

Vad är skälet till att ett antal regeringar efterlyser en gemensam europeisk 
skogspolitik eller en på annat sätt formaliserad skogspolitik inom EU? I huvudsak 
två skäl har identifieras, dels att de vill stärka EU:s arbete med hållbart skogsbruk i 
internationella skogspolitiska sammanhang, dels att de vill få tillstånd en mer 
sammanhållen och koordinerad skogspolitik inom ramen för EU med en tydlig 
ansvarsfördelning. Från Luxemburgs håll menar man exempelvis att en formell 
europeisk skogspolitik skall leda till: ”higher political commitment to SFM at 
national and international level” samt att det är: ”the best way to solve intersectoral 
problems related to forestry” (Wolter 2005). Det senare är även ett argument som 
framförs av Portugals regering, som menar att: ”In order to deal with the European 
Forestry and the forest-based sector in a holistic way it is needed to have a mandate 
and leagal basis included in the Treaties of the European Union” (Ferreira 2004). 
Att det råder en samstämmighet på dessa punkter bland de medlemsstater som vill 
se en formell europeisk skogspolitik är inte konstigt, anmärkningsvärt är att även 
regeringarna för de medlemsstater som inte vill se en formell skogspolitik lyfter 
fram dessa aspekter som viktiga. Bland annat framhåller man från Tysklands håll 
att: ”the gain of a common European forest policy could be the establishment of a 
binding institutional mechanism that is responsible for the forestry sector. This 
mechanism could improve the cross-sectoral co-ordination of forest-related issues 
within the EU-Commission” (von Scheliha 2004). Även Finlands respondent fram-
håller att: ”ingen har inom t.ex. Kommissionen helhetsansvar för skog och skogs-
bruk. Någon borde koordinera och driva skogens intressen inom EU-apparaten.” 
Men nämner sedan i nästa mening att: ”nackdelen är naturligtvis att Kommissionen 
skulle bli för stark och diktera förbi medlemsländerna” (Portin 2004). Ett annat skäl 
mot en gemensam, eller en på annat sätt formaliserad, europeisk skogspolitik som 
framförs av både regeringen i Storbritannien och regeringen i Tyskland är att 
 

                                                        
103 Viss försiktighet måste iakttas med den här slutsatsen, då några av länderna inte besvarat frågorna 
(Cypern, Frankrike, Litauen och Polen). Att jag valt att ta med dem beror på att de explicit stödde 
Österrikes förslag på fokusmötet. Tjeckien besvarade inte heller frågorna, men enligt Vancura och 
Trejbalova är: ”… the Czech Republic is supportive to the Austrian idea to include forests into the 
basic documents of the Community” (Vancura & Trejbalova 2004). 
104 Skogsindustrins och skogsägarnas organisationer i Sverige och Finland stödde Österrikes förslag. 
Förslaget understöddes också av skogsindustrins europeiska organisation CEPI, liksom en rad andra 
europeiska branschorganisationer, däribland trä- och sågverksindustrin, skogsägarna och lantbruks-
kooperationen (se kapitel 5). 
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skogens roll på landsbygden är så olik i medlemsstaterna, samt att en gemensam 
skogspolitik skulle kräva både stora lagstiftnings- och ekonomiska insatser: ”a lot of 
national and EU-regulation will be needed to meet all the claims of a common 
policy. Additional financial burdens for every member state will presumably arise 
from these new regulations which is not in the German government’s interest” 
(von Scheliha 2004). Storbritanniens regering menar därför: ”it is more sensible to 
allow member states to develop policy that allows them to, manage, prioritise and 
take into account the special situations within their own country” (Snaith 2005).  

En intressant iakttagelse som gjorts är att representanterna från de medlems-
stater som argumenterar för ett etablerande av en mer formaliserad, eller en gemen-
sam, skogspolitik inom ramen för EU endast presenterar skäl till varför det skall 
etableras en gemensam europeisk skogspolitik. Ingen av dessa medlemsstater näm-
ner någon eller några eventuella nackdelar med densamma. De medlemsstater som 
är negativt inställda till en gemensam europeisk skogspolitik har däremot lagt sig 
om vinn att belysa både för- och nackdelar, för att sedan göra en avvägning till 
förmån för de senare. Bland de länder som förespråkar en formaliserad eller 
gemensam europeisk skogspolitik ser man inte heller några alternativ till detsamma. 
Endast Luxemburg indikerar att skogsbruksstrategin och skogshandlingsplanen 
skulle vara en möjlig väg att gå, men att de på lång sikt inte kan hjälpa till att lösa de 
stora sektoröverskridande problem som skogsbruket står inför, således bör en 
gemensam europeisk skogspolitik i stället utformas (Wolter 2005). De medlems-
stater som inte vill se en gemensam europeisk skogspolitik menar däremot att den 
gemensamma skogsbruksstrategin och utarbetandet av en handlingsplan är tillräck-
liga verktyg för att hantera skogspolitiska frågor på EU-nivå, samt att det gemen-
samma arbetet i stället bör utgå från den samsyn på ett hållbart skogsbruk som 
utarbetats inom ramen för ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa 
(MCPFE). Det är värt att notera att EU:s roll i internationella skogspolitiska sam-
manhang används både som ett argument för och emot en gemensam europeisk 
skogspolitik. Som framgick ovan menar exempelvis Luxemburgs regering att en 
gemensam europeisk skogspolitik skulle stärka EU:s roll internationellt, medan 
regeringen i Storbritannien menar att: ”forestry in Europe is an issue wider than the 
European Union” och att man därför i stället bör samarbeta inom ramen för 
MCPFE (Snaith 2005). 

I utskicket efterfrågades också vilka de centrala aktörerna är när det gäller att 
lyfta och påverka skog- och skogsbruksrelaterade frågor inom EU. Nästintill alla 
respondenter pekar ut medlemsstaterna som de viktigaste aktörerna, vilket kanske 
inte är så konstigt med tanke på att EU formellt saknar kompetens på området. 
Specifikt omnämns Finland, Sverige, Tyskland och Österrike (utan inbördes rang-
ordning) som de mest inflytelserika medlemsstaterna. En intressant observation är 
att tre av dessa fyra länder är medlemsstater som vid tidpunkten för undersök-
ningen ställde sig negativa till en formalisering av skogspolitiken. Andra aktörer 
som respondenterna framhåller som viktiga är EU:s institutioner, och då företrä-
dande Kommissionen och Rådet, men även olika europeiska sammanslutningar av 
organiserade intressen såsom skogsägare och skogsindustrin omnämns som viktiga.  
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Vilka slutsatser kan då dras av dessa iakttagelser? Klart är att många av medlems-
länderna nu ger uttryck för ändrade preferenser jämförelsevis med 1998. Vid den 
här tidpunkten fanns ett kraftigt motstånd mot allt som på något sätt kunde 
betecknas som ”politik”, vilket resulterade i att medlemsstaterna endast kunde enas 
om att anta en skogsbruksstrategi. Nu, ett par år senare, framstår skogsbruksstrate-
gin som allmänt accepterad av medlemsstaterna. De allra flesta vill till och med 
stärka den ytterligare. Hur kan man tolka den här utvecklingen?  

Det finns tre möjliga förklaringar (som jag ser det utifrån mitt reviderade 
neofunktionalistiska ramverk). För det första kan det vara så att de medlemsstater 
som inte vill se en mer formaliserad europeisk skogspolitik i enlighet med Öster-
rikes förslag, nyanserat sina preferenser gällande skogsbruksstrategins roll i EU:s 
arbete med skogspolitiska frågor för att tillmötesgå de länder som driver denna 
fråga i förhoppning om att inte stoppa, så i vart fall bromsa upp integrationen av 
skog. I valet mellan pest eller kolera framstår en förstärkning av skogsbruksstra-
tegin som den mest önskvärda utvecklingen. Detta scenario illustrerar en strategi 
där aktörerna medvetet försöker hålla skog och skogsbruk utanför fördragen, sam-
tidigt som de insett att de på något sätt måste samarbeta kring de skogliga frågorna. 
Ett sätt att göra det är att stärka skogsbruksstrategin som i dagsläget har formen av 
ett mellanstatligt samarbete. Medlemsstaterna kan därmed undvika att integrations-
processen fortskrider i en mer överstatlig riktning. För det andra kan det vara så att 
beslut och aktiviteter inom andra närliggande sektorsområden som exempelvis 
landsbygdsutveckling, energi, miljö och jordbruksområdet (i enlighet med funktio-
nell spillover) ”tvingar” medlemsstaterna att agera för att inte tappa initiativet i 
skogsfrågorna. Detta scenario illustrerar strategier där aktörerna medvetet väljer att 
arbeta för någon form av formalisering av skogspolitiken inom ramen för EU (där 
omfång och nivå för samarbetet kan variera beroende på vilka preferenser aktörer-
na har). Viktigt att ha i åtanke är att en sådan process ursprungligen inte stöddes av 
medlemsstaterna utan att det är en reaktion på de aktiviteter och initiativ som 
kommer från andra områden eller från någon eller några av EU:s institutioner (i 
termer av policyentreprenörer). Ett tredje scenario är att svaret står att finna natio-
nellt. Det är då olika nationella aktörer (en skoglig elit) som insett att de skogliga 
frågorna tjänar på att hanteras och koordineras inom ramen för EU-samarbetet och 
att de i sin tur måste påverka sina respektive medlemsstaters regeringar att nyansera 
sin inställning i frågan om att etablera en mer formaliserad europeisk skogspolitik 
(en aktörsdriven spillover). Enligt detta scenario väljer aktörerna strategier som 
syftar till att såväl påverka den politiska eliten nationellt som politiker och tjänste-
män verksamma inom EU i sina försök att formalisera hanteringen av skog och 
skogsbruksfrågor inom EU. Det är i nuläget en öppen empirisk fråga vilken eller 
vilka av dessa förklaringar som är giltiga i detta specifika fall. Det är dock de med-
lemsstater som ställer sig frågande till mervärdet av en gemensam europeisk 
skogspolitik som tycks vara de som uppfattas som mest aktiva på EU-nivån, 
intressant att studera är i vilken utsträckning dessa är pro- eller reaktiva i sitt val av 
strategier. 

••
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6.5.4 Formellt kontra informellt samarbete 
Som vi har sett finns det en tydlig motsättning mellan medlemsstaternas inställning 
till ett mer formellt skogspolitiskt samarbete (genom att föra in skog och skogsbruk 
i fördragstexten) och arbetet med att revidera och stärka EU:s skogsbruksstrategi 
(och ta fram en skogshandlingsplan). Hur kan vi förstå och förklara dessa tillsynes 
parallella men samtidigt motstridiga processer?  

Avsaknad av gemensam lagstiftning på området väcker frågan om skogspoliti-
ken finns med i, eller skulle kunna omfattas av, det som brukar benämnas den 
öppna samordningsmetoden. Den öppna samordningsmetoden (the Open Method 
of Coordination, OMC) innebär samarbete på områden som EU inte har befogen-
het att reglera med hjälp av lagar och förordningar. Medlemsländernas regeringar 
studerar och diskuterar i stället gemensamma problem inom ramen för Rådet, för 
att på detta sätt effektivt försöka samordna nationell politik inom olika områden. 
Därigenom kan de undvika strikta juridiskt bindande EU-direktiv eller förordning-
ar. Genom samordningsmetoden strävar medlemsstaternas regeringar att lära av 
varandra och ta efter de bästa praktiska och/eller politiska lösningar som visat sig 
vara fungerande och effektiva. Syftet med det är att samordna den nationella politi-
ken i de olika länderna i stället för att hitta en gemensam EU-lösning som många 
gånger har svårt att passa in på alla de problem som manifesterar sig på olika sätt i 
medlemsländerna (Radaelli 2003; se även Pülzl & Nussbaumer 2006). Vad är det då 
som kännetecknar den öppna samordningsmetoden? Kommissionen är en viktig 
aktör då den främjar nätverk av nationella experter och är en oberoende granskare 
av nationell politik. De oberoende experterna är i sin tur viktiga som främjare av 
nya politiska idéer och tekniska lösningar, dessa samarbetar med nationella experter 
i det som kallas kunskapssamfund, så kallade ”epistemic community” (se exempel-
vis Haas 1992). Inom Rådet sammankallas grupper för att jämföra nationella 
angreppssätt och diskutera hur dessa kan bli mer likställda. Det förs även en dialog 
med olika specialistkommittéer i Europaparlamentet. Det politiska resultatet av den 
öppna samordningsmetoden är ”mjuka”, det vill säga icke-bindande, regler och 
rekommendationer. Den öppna samordningsmetoden ser olik ut beroende på vilket 
område som behandlas och hur länge metoden har använts på området. På de om-
råden där den har använts längst har den utvecklats mest, till exempel inom syssel-
sättningsområdet. En enklare version av metoden används på andra socialpolitiska 
områden som till exempel hälso- och sjukvård samt äldreomsorg (Zeitlin & Pochet 
2005).  

Men är den öppna samordningsmetoden substantionellt egentligen en så ”ny” 
företeelse? Ja, i den meningen att det rör sig om ett institutionellt ramverk som 
formellt etablerats i samband med Europeiska rådets möte i Lissabon105 våren 
 

                                                        
105 Vid mötet i Lissabon enades EU:s stats- och regeringschefer om målsättningen att på ett decennium 
omvandla unionen till världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi. Enligt den så kallade Lissa-
bonstrategin skapas ekonomisk tillväxt bäst i samklang med en integrerad social sammanhållning och 
en hållbar miljöpolitik. För att uppnå det ambitiösa tillväxtmålet infördes också en ny öppen samord-
ningsmetod som komplement till den befintliga gemenskapsmetoden. Den öppna samordningsmeto-
den skall användas inom områden där överstatlig lagstiftning inte anses kunna tillämpas av olika skäl. 
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2000, och att det där finns uppsatta kriterier för samarbetet och krav om åter-
rapportering. Men samtidigt nej, då många likheter står att finna med grundläggan-
de neofunktionalistiska antaganden (se kapitel 2). Den öppna samordningsmetoden 
är således ingen ”ny” förklaringsmodell som förs in i studien, utan skall ses som en 
av de drivkrafter som beskrivs av den neofunktionalistiska teoribildningen.106 Jag 
menar att den öppna samordningsmetoden är ett första medvetet steg i integra-
tionsprocessen, där Kommissionen får medlemsstaterna att samordna sin politik, 
som i ett andra steg resulterar i överförande av politisk makt till EU (aktörsbaserad, 
cultivated, spillover). Redan på 1970-talet användes den här strategin på det miljö-
politiska området, vilket resulterade i att området formellt blev föremål för en 
gemensam politik 1987. En liknande utveckling tycks vi nu bevittna inom syssel-
sättnings- och utbildningspolitiken. Frågan är om det även gäller skogspolitiken? 
Om översynen och förstärkningen av skogsbruksstrategin är ett första steg i den 
här riktningen kan emellertid endast tiden utvisa (flera av de intervjuade skogsaktö-
rerna menar dock att så är fallet). 

6.6 Summerande iakttagelser 
I jämförelsen av EU:s medlemsstater med avseende på deras fysiska skogsresurser 
och deras skogspolitiska målsättningar har en rad intressanta skillnader och likheter 
identifierats. Skogstillgångarna varierar i stor utsträckning mellan medlemsstaterna, 
och därmed även vilken socioekonomisk roll skogen spelar i de olika medlemssta-
terna. Det övergripande mönstret visar på en nord–syd-uppdelning av medlems-
staterna, exempelvis vad gäller medlemsstaternas skogstillgångar, skogsskydd och 
export/import av skogsprodukter. När det gällde ägarstrukturen framträder i stället 
en tydlig öst–väst-uppdelning, där privat ägande av skogsmark dominerar i väst 
medan statligt ägande är mer framträdande i öst. Frågan är då om de medlemsstater 
som uppvisar liknande egenskaper med avseende på skog och skogsbruk också har 
en samsyn på om det skall skapas en gemensam europeisk skogspolitik eller inte. 
Svaret på den frågan tycks ha förändrats över tid. Som framgår av genomgången är 
det främst medlemsstaterna i södra Europa som traditionellt välkomnat en gemen-
sam europeisk skogspolitik. Dessa länder delar också en liknande syn på skog och 
skogsbruk. Många av dem har begränsade skogstillgångar och problem med bland 
annat skogsbränder och markerosion, vilket gör att skogen primärt har en skydds-
funktion snarare än som en producent av råvara. Vidare är som vi sett skogsbruket 
(som eget politikområde) i dessa medlemsstater inte särskilt utvecklat, utan är i de 
flesta fall intimt förknippat med jordbrukssektorn. Gemensamt för de medlems-
 

                                                        
106 Metoder som den öppna samordningsmetoden stärker ytterligare integration genom att den mobili-
serar drivkrafter. Detta kan illustreras av det som sker inom skogsområdet. Konsekvenserna av EU:s 
arbete på skogsområdet och de fyra friheterna framkallar reaktioner hos de olika aktörerna (som beva-
kar sina intressen), och som på olika sätt påverkar utvecklingen inom området. En viktig del i proces-
sen är växelverkan mellan EU:s institutioner och de övriga aktörerna. Aktörerna skapar helt enkelt 
varandras drivkrafter. Det faktum att det är många aktörer som tillsammans driver utvecklingen och 
inte enbart medlemsstaternas regeringar gör att processen fortgår även utan tydligt mandat. 
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stater som traditionellt motsatt sig ett etablerande av en gemensam europeisk 
skogspolitik är att de har betydande skogstillgångar och en utvecklad skogsnäring 
som ger en viktig input till den nationella ekonomin. Genom att kontrollera för 
dessa olika variabler i förhållande till om länderna säger ja eller nej till en gemensam 
europeisk skogspolitik kan man se ett relativt tydligt mönster, se tabell 6.10. 

De medlemsstater som säger ja till en formaliserad skogspolitik inom ramen för 
EU är i stor utsträckning de medlemsstater som antingen har mer skogstillgångar 
än EU-genomsnittet i absoluta tal eller har en positiv handelsbalans (Frankrike, 
Italien, Polen, Portugal, Tjeckien och Österrike). För Cypern, Litauen, Luxemburg 
och Slovenien är det här mönstret dock inte lika framträdande. De medlemsstater 
som säger nej till en formaliserad skogspolitik inom ramen för EU har både mer 
skogstillgångar än EU-genomsnittet i absoluta tal och en positiv handelsbalans 
(Finland, Sverige och Tyskland). Avvikaren är Storbritannien som säger nej till en 
formaliserad skogspolitik inom ramen för EU trots att landet inte har mer skogstill-
gångar än EU-genomsnittet i absoluta tal samtidigt som det har en negativ handels-
balans för skogsprodukter totalt sett. Bland de medlemsstater som ännu officiellt 
inte tagit ställning till om de önskar se någon form av formaliserad skogspolitik 
inom ramen för EU är det i stor utsträckning de medlemsstater som har mindre 
skogstillgångar än EU-genomsnittet och/eller har en negativ handelsbalans. Bland 
dessa länder återfinns emellertid två länder (Spanien och Grekland) som har mer 
skogstillgångar än EU-genomsnittet. Det är också två medlemsstater som tidigare 
explicit efterfrågat en skogspolitik inom EU, och som troligtvis fortfarande är 
positiva till en formalisering av skogspolitiken inom ramen för EU. Men detta är 
inget jag lyckats fastställa i denna studie, då svar inte erhållits från officiella 
representanter om man i dagsläget fortfarande önskar se en gemensam skogspolitik 
för EU eller inte. Att de övriga medlemsstater i den här kategorin inte presenterat 
en officiell ståndpunkt i frågan är mindre förvånande då skog och skogsbruk ofta 
inte är av särskild stor vikt för dessa medlemsstaters ekonomier. 
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Tabell 6.10 Medlemsstaternas inställning till en formell skogspolitik inom EU 

 

Skogstillgångar 
(1 = mer än EU-genomsnittet 

i absoluta tal ) 

Viktig råvara 
(1 = positiv handelsbalans 
för skogsprodukter totalt) 

JA till en formell skogspolitik i EU   
Frankrike 1 0 
Italien 1 0 
Polen 1 0 
Portugal 0 1 
Tjeckien  0 1 
Österrike 0 1 
Cypern 0 ? 
Litauen 0 ? 
Luxemburg 0 ? 
Slovenien 0 ? 
NEJ till en formell skogspolitik i EU     
Finland 1 1 
Sverige 1 1 
Tyskland 1 1 
Storbritannien 0 0 
OKLART ställningstagande     
Grekland 1 0 
Spanien 1 0 
Belgien 0 1 
Danmark 0 0 
Irland 0 0 
Nederländerna 0 0 
Estland 0 ? 
Lettland 0 ? 
Malta 0 ? 
Slovakien 0 ? 
Ungern 0 ? 

 

Notera: De medlemsstater som har mer skogstillgångar än EU-genomsnittet är de medlems-
stater som har mer än 6 400 (1 000 ha) skogsmark och buskskogsmark (se tabell 6.1). De med-
lemsstater där skogsprodukter totalt sett är en viktig råvara är de medlemsstater som har en 
positiv handelsbalans (se tabell 6.3). Ett ? indikerar att det inte finns några aktuella uppgifter om 
hur handelsbalansen ser ut. 
Källa: Egen bearbetning och sammanställning av materialet i detta kapitel. Sammanställningen 
har inspirerats av Qualitative Comparative Analysis (QCA). Med denna metod kan man på ett 
systematiskt sätt ordna och analysera ett kvalitativt material – metoden hjälper forskaren att 
identifiera och analysera mönster. I QCA används boolesk algebra för att hitta det minsta anta-
let binära betingelser för att förklara ett visst utfall. Metoden är kvalitativ, då den utgår ifrån en 
bedömning av närvaro (1) eller icke-närvaro (0) av ett visst förhållande (se Ragin 1989). 
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En annan iakttagelse som gjorts men som inte framgår av sammanställningen i 
tabell 6.10 är att de medlemsstater som är nettobidragsgivare till EU, samt de som i 
mindre utsträckning än övriga medlemsstater anser sig tjäna på medlemskapet 
också är mer skeptiska till ett etablerande av en gemensam eller annan form av 
formaliserad skogspolitik inom ramen för EU. På samma sätt är de medlemsstater 
som är nettobidragstagare (se tabell 6.5), samt de medlemsstater vars medborgare i 
stor utsträckning anser sig tjäna på medlemskapet i EU (se tabell 6.6), mer positiva 
till någon form av skogspolitik i EU. På senare tid har dock ett allt större antal 
medlemsstater kommit att revidera sina ståndpunkter. Numera delar majoriteten av 
medlemsstaterna i Syd-, Central- och Östeuropa uppfattningen om att en formali-
serad europeisk skogspolitik i någon form är önskvärd, trots sina inbördes skilda 
erfarenheter av skog och skogsbruk. Endast ett fåtal medlemsstater i norra Europa 
håller fortfarande fast vid att en gemensam europeisk skogspolitik eller någon 
annan form av formaliserad skogspolitik inom ramen för EU inte är önskvärd 
(Finland, Storbritannien, Sverige och Tyskland).107 Dessa medlemsstater delar vissa 
inbördes likheter, men alla har exempelvis inte ett lika utvecklat skogsbruk, och 
skogstillgångarna i Storbritannien är som vi tidigare noterat begränsade. Sverige och 
Finland är de medlemsstater som i sitt ställningstagande primärt ser till den natio-
nella skogsnäringen och de effekter en gemensam europeisk skogspolitik skulle få 
på denna, medan Storbritannien och Tyskland främst framhåller de ekonomiska 
kostnader och det administrativa merarbete som de befarar att en gemensam euro-
peisk skogspolitik skulle medföra. Vidare har Tyskland och Sverige tydligast marke-
rat sitt ställningstagande i frågan på EU-nivå. Tyskland visade detta i samband med 
arbetet med den nya konstitutionen, och Sverige genom att kräva ett tillägg till Råd-
slutsatserna gällande utarbetandet av EU:s skogshandlingsplan som uttryckligen 
hänvisar till frånvaron av konstitutionellt stöd för interventioner inom området. 
Men då den övervägande majoriteten av medlemsstaterna välkomnar en formali-
sering av EU:s arbete på det skogspolitiska området, tycks integrationsprocessen 
inom området fortskrida. Aktiviteter inom skog och skogsbruk har ännu inte 
formellt stöd av EU:s fördragstexter, men det hindrar inte att det mer informella 
mellanstatliga samarbetet inom ramen för EU:s skogsbruksstrategi fortskrider och 
successivt fördjupas. 

6.6.1 Nästa steg – en studie av svenska aktörer 
I början av det här kapitlet presenterades ett antal frågeställningar, som efter en 
empirisk kartläggning nu har besvarats. Vi vet vilka de medlemsstater är vars rege-
ringar är positivt inställda till en gemensam europeisk skogspolitik, och vi har också 
undersökt de argument som förs fram till varför en gemensam europeisk skogs-
politik bör etableras enligt vissa av dessa medlemsstater. Integrationsteoretiskt 
intressantast är emellertid inte de regeringar och tillika medlemsstater som förordar 
 

                                                        
107 Observera att detta avser situationen vid tidpunkten för undersökningen. Flera av de intervjuade 
aktörerna menar att exempelvis Finland numera i stället är försiktigt positiv till någon form av formali-
serad skogspolitik inom ramen för EU. 
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en gemensam europeisk skogspolitik, det är i stället de regeringar och medlems-
stater som försöker motverka en formalisering av politiken som är intressantast att 
studera närmare. Integration är som tidigare påpekats en process som ofta beskrivs 
som både deterministisk och linjär, utan att egentligen ifrågasättas eller problemati-
seras (se kapitel 2). Men är integration alltid av godo? Och hur skall vi teoretiskt 
hantera de aktörer som försöker bromsa integrationsprocessen? Genom att under-
söka en medlemsstat vars regering motsätter sig en fortsatt eller fördjupad integra-
tion kan vi förhoppningsvis få en fördjupad kunskap om dels hur integrations-
processen av ett nytt område ser ut, dels vilken roll olika aktörer (såväl överstatliga 
som statliga och icke-statliga) har i processen. Redan i inledningskapitlet framgår att 
Sverige och svenska skogspolitiska aktörer utgör ett teoretiskt och empiriskt intres-
sant fall som skall hjälpa oss att kasta ljus på de ovan nämnda aspekter av integra-
tionsprocessen. Det här kapitlet har accentuerat detta genom att visa att Sverige står 
ut bland de övriga medlemsstaterna inte bara vad gäller de fysiska skogstillgångarna 
utan också när det kommer till inställningen till en gemensam europeisk skogs-
politik (se kapitel 3 för en mer ingående diskussion kring val av fall). Sverige marke-
rade redan i anslutning till sina medlemskapsförhandlingar att en gemensam euro-
peisk skogspolitik inte var önskvärd från svenskt håll, och den inställningen håller 
regeringen fortfarande officiellt fast vid. Den inställningen har backats upp av de 
icke-statliga skogsaktörerna i Sverige till 100%. På senare år har de icke-statliga 
skogsaktörerna dock kommit att nyansera sitt ställningstagande, och vissa av dem 
har nu gjort helt om i frågan. Om, och eventuellt hur, det påverkat eller påverkar 
den svenska regeringens ställningstagande skall nu undersökas, liksom varför de 
icke-statliga skogsaktörerna nyanserat och i vissa fall helt ändrat sin uppfattning i 
frågan. Relationerna mellan de statliga och icke-statliga aktörerna har som jag tidi-
gare påpekat inte berörs i det här kapitlet, utan kommer att vara i fokus i de kom-
mande två kapitlen. I Sverige finns, trots statens centrala roll i skogspolitiken, en 
tradition av att involvera organiserade intressen i utformningen av politiken. När 
det gäller skogspolitiska frågor förs vanligtvis en dialog mellan privata skogsägare, 
miljöintressen, skogsindustrin och politikerna (Eckerberg 1995). Hur den relationen 
ser ut i detta specifika fall, samt vilken syn aktörerna har på försöken att skapa en 
gemensam europeisk skogspolitik diskuteras härnäst. I kapitel 7 redogörs för den 
nationella skogspolitiken (i syfte att kontextualisera), varvid skiljelinjer mellan de 
nationella politikerna och tjänstemännen i den här frågan analyseras. Kapitel 8 
undersöker de icke-statliga skogsaktörerna och deras inställning till en gemensam 
europeisk skogspolitik, inklusive deras strategier för att påverka processen både 
nationellt och på Europanivå.  
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– KAPITEL 7 – 

Svensk skogspolitisk kontext 
och den skogliga administrationens 
inställning till försöken att etablera 

en gemensam europeisk skogspolitik 

”I ett scenario där Sverige kan bli i princip ensamma 
om att inte vilja ha någon gemensam skogspolitik 

är det viktigt med en framåtsyftande strategi.” 
(Regeringen 2003: 19) 

7.1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras den svenska skogspolitiska kontexten, för att senare 
analysera vilken roll den statliga skogsförvaltningen spelar samt hur politiker och 
tjänstemän ställer sig till försöken att etablera en gemensam skogspolitik inom 
ramen för EU. Dels redogörs för några av de större skogspolitiska beslut som tagits 
under 1900-talet fram till dags dato, dels ges en kort översikt av den svenska skogs-
administrationen. Därefter undersöks de statliga aktörernas (politiker och tjänste-
män) preferenser och strategier till försöken att skapa en gemensam europeisk 
skogspolitik inom ramen för EU. En analys av de skillnader och likheter dessa 
aktörer uppvisar i frågan rundar av kapitlet.  

7.2 Svensk skogspolitisk lagstiftning  
– en historisk översikt  

Sedan Sveriges inträde i EU 1995 har det funnits ett starkt nationellt motstånd mot 
en gemensam europeisk skogspolitik. Den tidigare socialdemokratiska regeringen 
arbetade uttryckligen för en fortsatt nationell bestämmanderätt vad gäller skogs-
politiken. Dock har möjligheter till samarbete och informationsutbyte kring skogs-
frågor inom EU ansetts som angeläget. Grunden till det svenska motståndet mot en 
gemensam europeisk skogspolitik har som vi sett bland annat stått att finna i den 
stödpolitik som förekommer exempelvis inom EU:s jordbrukspolitik. Från svensk 
sida har det tydligt markerats att man inte vill se en subventionspolitik inom 
skogsområdet i likhet med den inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Många 
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medlemsstater använder emellertid EU-stöd redan i dag som medfinansiering till 
subventioner inom skogsbruket, något som man från svenskt håll aktivt försöker 
motarbeta då det anses förkastligt ur konkurrenssynpunkt. Som kapitlets inledande 
citat antyder arbetade regeringen 2004 med att utveckla en framåtsyftande strategi 
mot ett etablerande av en gemensam europeisk skogspolitik i samband med den 
dåvarande utvärderingen av EU:s skogsbruksstrategi. Formellt stod alltså den tidi-
gare socialdemokratiska regeringen fortfarande fast vid linjen att en gemensam 
europeisk skogspolitik inte var önskvärd.  

För att få en insikt och förståelse för det svenska förhållningssättet är det nöd-
vändigt att översiktligt gå igenom vad som skett nationellt inom skogsområdet 
under det senaste seklet. Detta för att kontextualisera och placera diskussionen om 
en eventuell europeisk skogspolitik i ett nationellt sammanhang. Den historiska 
översikten gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan återspeglar endast några av 
de större förändringarna och principiellt viktiga skogspolitiska beslut under de 
senaste dryga 100 åren (för en mer detaljerad redogörelse av svensk skogspolitisk 
historia se exempelvis Mattsson & Stridsberg 1981; Stjernquist 1997; Ekelund & 
Hamilton 2001; Appelstrand 2007: 25-75). 

7.2.1 1903 års skogspolitiska beslut 
Som en följd av hård exploatering, speciellt under senare delen av 1800-talet, var 
den svenska skogen utarmad vid 1900-talets början och virkesförråden extremt 
låga. Mot bakgrund av det var 1903 års skogspolitiska beslut väl motiverat. 1903 
fick Sverige nämligen den första skogsvårdslagen med ett återväxtkrav som huvud-
sakligt innehåll. Skogsfrågor hade diskuterats i olika utredningar sedan 1850 utan 
resultat, då det funnits motsättningar om hur en politik skulle utformas (Wibe 
1992). En skogskommission utsågs därför 1896 för att utarbeta ett förslag som 
skulle sätta punkt för en utdragen och svårhanterlig process. Sedan länge förelåg 
det enighet bland de centrala myndigheterna och de regionala organen, som lands-
ting, hushållningssällskap och länsstyrelser, om att skogarnas virkesresurser över-
exploaterades. Däremot kunde de inte komma överens om hur en ny skogspolitik 
skulle utformas. Hindren var allt ifrån politiska till organisatoriska, skogsvetenskap-
liga och ekonomiska (Enander 2000). Kommissionen jämkade samman de olika 
aktörernas ståndpunkter och dess förslag utgjorde ett viktigt underlagsmaterial till 
1903 års skogspolitiska beslut. För att underlätta ett riksdagsbeslut i frågan kom 
emellertid flera av skogskommitténs krav att tona ned och urvattnats. Bland annat 
togs ett förslag om betesfred helt bort (Stjernquist 1973: 78-84). Det kanske vikti-
gaste förslaget från 1896 års skogskommitté – att inrätta skogsvårdsstyrelser – fick 
däremot fullt genomslag. Stora förväntningar ställdes på att denna nya skogspoli-
tiska myndighet skulle ta sig an sin uppgift så att skogsvårdsarbetet blev en lång-
siktigt inriktad verksamhet. 1903 års lag föreskrev exempelvis en skyldighet att efter 
avverkning vidta åtgärder för återväxtens tryggande. Påföljden om det inte upp-
fylldes var avverkningsförbud samt att skogsvårdsstyrelsen i sista hand kunde 
utföra återväxtåtgärder på skogsägarens bekostnad. Den nya skogsvårdslagen lade 
även grunden för tillämpning av medel såsom upplysning och rådgivning till 
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skogsägarna. Även i det fallet spelade skogsvårdsstyrelsen en central roll (Ekelund 
& Hamilton 2001: 25-28). 1903 års skogspolitik trädde i kraft den 1 januari 1905, i 
och med det påbörjade även skogsvårdstyrelsen sitt arbete. Ett idogt arbete för att 
återbeskoga och öka skogsarealen genom både sådd och plantering tog därmed vid 
(Kihlblom 2001). 

Sammanfattningsvis kan man säga att 1903 års skogspolitiska beslut innebar att 
den svenska statsmakten tog tydlig ställning mot en fortsatt överexploatering av 
skogen samt att restaureringsarbetet (skogsodlingen) utpekades som angeläget. Så 
småningom kom 1903 års lag att kompletteras 1918 med ett skydd för yngre skog, 
och de båda lagarna förenades i 1923 års skogsvårdslag, vilket nästa avsnitt redogör 
för. 

7.2.2 1923 års skogspolitiska beslut 
1903 års lag fokuserade enbart på återväxt. En ambition att även skydda den 
växande skogen fanns i förarbetena, men av taktiska politiska skäl fick de önske-
målen stå tillbaka i riksdagsbehandlingen (Ekelund & Hamilton 2001: 37). Det dröj-
de emellertid inte länge förrän krav på skydd för den växande skogen åter restes, 
vilket resulterade i att en skogslagstiftningskommitté tillsattes 1911. Dess arbete 
kom att fördröjas på grund av första världskriget. Under den här perioden ökade 
efterfrågan på virke och tillika även priserna, vilket gjorde att trycket på ungskog 
ökade och stora arealer avverkades. Vidare gjorde svårigheterna med stenkols-
importen att Sverige hotades av bränslebrist, vilket i sin tur bidrog till att ytterligare 
stora arealer skogs skövlades. Skogslagstiftningskommittén föreslog därför en till-
fällig lag som skulle skydda ungskogen mot hänsynslösa avverkningar i spekula-
tionssyfte (det vill säga motsvarigheten till dagens skogsklippare). Efter en snabb 
handläggning antog riksdagen de föreslagna riktlinjerna 1918, som sedan kom att 
förnyas varje år fram till 1923 då en ny lag antogs av riksdagen (Stjernquist 1973: 
84-96; Ekelund & Hamilton 2001: 37-39).  

1923 års lag inleds med en principdeklaration, nämligen: ”att skogsmark skall 
användas till skogsbörd”. I och med det fastslås för första gången det statliga intres-
set av skogsproduktion, en princip som därefter tillämpats genom hela 1900-talet 
(Ekelund & Hamilton 2001: 38). Vidare utvidgades och preciserades återväxtbe-
stämmelserna i 1923 års lag, bland annat infördes samma skyldighet att utföra åter-
växtåtgärder då skog skadats genom brand, storm, snöbrott, insektshärjning eller av 
betesdjur. Vad gäller stävjandet av skogsskövling kvarstod reglerna från 1918 års 
provisoriska lag, men bestämmelserna om begränsning av slutavverkningsarealerna 
på nyförvärvade fastigheter togs inte med i den nya lagen. Regeln ansågs inte längre 
vara nödvändig då de spekulativa avverkningarna dämpats i takt med att förhållan-
dena återgick till det normala efter kriget. Beslutet skulle dock visa sig förhastat då 
problemen återkom vid nästa högkonjunktur, vilket gjorde att lagen kompletterades 
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1938 med en klausul om att skog inte får avverkas under de första fem åren efter 
förvärv utan skogsvårdsstyrelsens tillstånd (Stjernquist 1973: 91-92).108 

Under denna period ökade skogsvårdsstyrelserna i antal och fick successivt allt 
fler uppdrag och allt fler anställda. Samarbetet mellan skogsvårdsstyrelserna tog 
dessutom fart, vilket resulterade i att ett centralt skogligt ämbetsverk etableras 1941 
– Skogsstyrelsen. Dess etablerande var inte helt oomtvistat. Det största motståndet 
återfanns bland skogsvårdsstyrelserna som var negativt inställd till en Skogsstyrelse 
då de befarade att en sådan skulle försvåra lokala anpassningar och därmed under-
gräva markägarnas förtroende för skogsvårdsstyrelsen (Ekelund & Hamilton 2001: 
42-44). Jordbruksutskottet tog till sig dessa farhågor och betonade i sitt utlåtande 
att: ”en viss försiktighet måste iakttagas av den blivande Skogsstyrelsen, så att 
skogsvårdsstyrelserna inte onödigtvis hindras i sitt lokalanpassade arbete”. Riksda-
gen kom också att besluta i enlighet med detta utlåtande (Stjernquist 1973: 94-96). 

Under 1930-talet dikades stora skogsområden ut med hjälp av statligt stöd. 
Även byggandet av skogsbilvägar påbörjades i större skala under den här tidsperio-
den, också det med hjälp av statligt stöd. Från mitten av 1920-talet till andra världs-
krigets slut dominerade blädningsliknande109 avverkningsformer det svenska skogs-
bruket. Skogsodlingen låg under hela perioden på en mycket låg nivå då det ansågs 
vara en föråldrad och onödig åtgärd. Under 1940-talet kom dock skogsodlings-
insatser att ses i ett nytt ljus, då allt fler började ifrågasätta de blädningslika ingrep-
pen (Ekelund & Hamilton 2001: 44-50). Den så kallade blädningsepoken, samt 
krigsåren, satte tydliga spår i de svenska skogarna, vilket föranledde ett nytt skogs-
politiskt beslut 1948. 

7.2.3 1948 års skogspolitiska beslut 
På regeringens uppdrag utarbetade Skogsstyrelsen ett betänkande som lades fram 
1946. Här redogjordes för det rådande läget och de problem som kunde identifieras 
mot bakgrund av bland annat aktiviteterna under blädningsepoken. I betänkandet 
fastslogs exempelvis att den dåvarande skogsproduktionen ingalunda var tillfreds-
ställande utan var behäftad med åtskilliga brister. Främst pekades det på att skogs-
beståndet var både kvantitativt och kvalitativt otillfredsställande, samt att virkes-
förrådets minskning måste uppmärksammas. Vad gällde återväxtfrågan efterlystes 
således kraftåtgärder. Betänkandet kom i stora delar att accepteras och låg till grund 
för det riksdagsbeslut som tog våren 1948 om en ny skogsvårdslag, vilken trädde i 
laga kraft den första januari 1949 (Stjernquist 1973: 96-98). 

Den nya skogspolitikens mål summeras i portalparagrafen till 1948 års lag och 
lyder: ”Skogsmark med därå växande skog bör genom utnyttjande på lämpligt sätt 
av markens virkesalstrande förmåga skötas så, att tillfredsställande ekonomiskt 
 

                                                        
108 Problem med osunda spekulationer av skogsfastigheter aktualiserades åter igen under 1990-talet, 
vilket föranledde en ändring i samma syfte 1997 i den då gällande skogsvårdslagstiftningen. 
109 Blädning är en avverkningsform som innebär att avverkning sker i fullskiktad skog utan att dess 
struktur ändras, det vill säga det finns träd i alla diameterklasser (många klena träd och få grova, likaså 
många korta träd och färre långa). Metoden bygger på beståndsföryngring utan några föryngrings-
åtgärder. 
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utrymme vinnes och, såvitt möjligt, i huvudsak jämn avkastning erhålles”. I den nya 
lagen hade alltså ett lönsamhetskriterium införts. Detta måste ses i ljuset av möjlig-
heten att öka virkesproduktionen för att därmed säkra en industriell tillväxt i efter-
krigstiden. Vidare innehöll 1948 års lag bland annat skärpt krav på återväxt och 
skydd för ungskog samt på krav om jämnhet i avverkningarna. Under den här 
perioden fick trakthyggesbruket och skogsodlingen sitt genomslag i hela landet, 
även ungskogsröjningen slog igenom som en normal skogsskötselåtgärd.  

Samtidigt med en ny skogsvårdslag togs också beslut om en ny bidragsförord-
ning samt om en ny skogslånefond. Statligt stöd hade således en given plats i den 
nya skogspolitiken. Tillämpning av skogspolitiska medel var utan tvekan en viktig 
aspekt, särskilt det statliga stödet som ökade från 1960-talet. Liksom under 1923 års 
politik fortsatte och ökade, särskilt under 1970-talet, skogsdikning och vägbyggnad 
understödd med bidrag. Dessutom utfördes röjning genom beredskapsverksamhet 
(Ekelund & Hamilton 2001: 54-55). 

1948 års skogspolitiska beslut stod sig i sina mer principiella delar ända fram till 
1979. Under dessa dryga 30 år kom ändå mycket att hända både vad gäller skogliga 
åtgärder och vad gäller lagstiftningen om skogarna. Under 50-talet rådde det hög-
konjunktur med hög efterfrågan och god prissättning på virke, medan 1960-talet 
präglades av en svag ekonomi inom hela skogsnäringen. Stora kalhyggen blev lös-
ningen på problemet. På 70-talet kom nästa högkonjunktur, vilket medförde en 
starkt förbättrad lönsamhet i skogsbruket. Trots det fortsatte skogsbruket att agera 
som man gjort under 60-talet. Detta gjorde att ett flertal naturvårdsorganisationer 
kom att rikta stark kritik mot hur skogen (miss)brukades. Den här tidsperioden 
präglades också av tvära politiska kast i synen på skogsbrukets långsiktighet (Eke-
lund & Hamilton 2001: 56-64).  

1965 beslutade regeringen om direktiv till vad som i efterhand kommit att kallas 
”Den skogspolitiska utredningen”. Av den framgår det att statsmakten såg skogs-
näringen som en åldrande näring, och att framtiden låg i annan industriell verk-
samhet. Skogsindustrins ekonomiska tillväxt och råvarubehov stod i fokus, vilket 
speglar sig bland annat i förslaget att uthållighetsprincipen skulle överges. Den 
skogspolitiska utredningen ledde emellertid inte till något resultat, den remitterades 
inte ens. Regeringen återgick i stället till att förespråka uthållighetsprincipen (Eke-
lund & Hamilton 2001: 56). 

En kalhyggesutredning tillsattes i juni 1972 med uppgiften att utreda omfatt-
ningen och verkningarna av kalhyggen, samt att föreslå åtgärder som ansågs nöd-
vändiga i sammanhanget. De viktigaste förslagen från arbetsgruppen var att hygges-
storleken skulle begränsas och att allmän hänsyn till naturvården skulle föras in i 
skogsvårdslagen. Riksdagen instämde och beslutade om en anmälningsskyldighet 
för hyggen större än 0,5 hektar, naturvårdshänsyn och samråd om hyggesplöjning. 
Det är värt att påpeka att det var första gången som ett viktigt skogspolitiskt beslut 
togs utan större samstämmighet, anmälningsskyldigheten tillkom nämligen med 
hjälp av lottning i kammaren (Ekelund & Hamilton 2001: 57-58). 

Den offentliga kritiken av den förda skogspolitiken var nästintill obefintlig fram 
till 1960-talets mitt, dock gjorde användningen av kemiska bekämpningsmedel och 
storskaliga kalhyggen att skogspolitiken drog till sig allmänhetens uppmärksamhet. 
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1970-talets första hälft karaktäriseras av en intensiv utredningsperiod, vilken främst 
kännetecknas av att naturvårdsfrågorna gjorde entré i skogspolitiken. Det kommer 
tydligt i uttryck i 1979 års skogspolitiska beslut som redogörs närmare för härnäst. 

7.2.4 1979 års skogspolitiska beslut 
1973 tillsattes en ny skogspolitisk kommitté, vars arbete kom att resultera i 1979 års 
lag. Utgångspunkterna för den nya skogspolitiken kan karaktäriseras av följande 
citat: ”Under senare år har motsättningarna mellan naturvårdens och skogsbrukets 
intressen blivit allt mer vanliga. Några skäl till detta är att naturvårdens och allmän-
hetens medvetenhet om miljön har växt sig starkare, att kraven på högre produk-
tivitet i skogsbruket ökat och att vissa av de i skogsbruket använda skötsel- och 
avverkningsmetoderna har förändrats.” 

I 1979 års lag fanns således krav på naturvårdshänsyn införda, liksom vissa 
skärpningar vad beträffar exempelvis röjningsplikten och återväxtbestämmelserna, 
även nya stadgar om överårigskog infördes, samt nya avverkningsregler. Trakt-
hyggesbruk110 var nu den enda tillåtna avverkningsformen (Wibe 1992). Vidare 
ansåg statsmakten att det, utöver vad som krävdes enligt lag, förelåg stora åtgärds-
behov där statliga bidrag var ändamålsenligt incitament för att få tillstånd en ökad 
verksamhet. Mot bakgrund av det beslutades om betydande ökningar av det statliga 
skogliga stödet (Ekelund & Hamilton 2001: 79). 

Även om naturvårdsbestämmelserna skärptes blev den nya lagen produktions-
inriktad, vilken dess portalparagraf på ett tydligt sätt indikerar: ”Skogsmark med 
dess skog skall genom lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande för-
måga skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning. Vid 
skötseln skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen”. Natur-
vårdsaspekten formaliserades i lagens 21§, men som en studie av Katarina Ecker-
berg visat fanns det stora brister i den hänsyn som avverkningarna borde ta enligt 
skogsvårdslagens föreskrifter (Eckerberg 1987). 

1979 års skogsvårdslag skilde sig i några principiella avseenden från sin före-
gångare. För det första sköts produktionsaspekten i förgrunden, vilket framgår av 
ovanstående. För det andra kom den att omfatta all skogsmark i Sverige. Statens 
och kyrkans skog kom nu även den att lyda under skogsvårdslagen, något som 
tidigare inte varit fallet. Genom 1979 års skogspolitiska beslut kom således ett stort 
ansvar att läggas på Skogsvårdsorganisationen, som nu hade tillsyn över samtliga 
ägarkategoriers skog, för första gången fick vi därmed en enda skogspolitisk myn-
dighet (Ekelund & Hamilton 2001: 76-77).  

1979 års skogspolitik innehöll flera olika kraftfulla initiativ som gett tydliga 
effekter. Under den här tiden kulminerade exempelvis skogsodlingen som under 
1980-talet låg på rekordnivåer, också ungskogsröjning låg på en rekordnivå. Under 
en tioårsperiod på 1980-talet genomfördes även ett restaureringsprogram där gles 
 

                                                        
110 Trakthyggesbruk är ett skogsbrukssätt där skötselåtgärderna under olika utvecklingsfaser hos skogen 
går ut på att skapa likåldriga, större bestånd. Två huvudformer av trakthuggning förekommer, dels 
genom kalavverkning, dels med fröträdsställning. 
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skog med låg tillväxt avverkades och där statliga bidrag utgick till skogsodlingen, 
främst i Norrland. Kritik mot denna var massiv både från naturvårds- och produk-
tionssynpunkt (se bland annat Hultkrantz 1985). Under den här tidsperioden inför-
des också avverkningsanmälan och generell naturvårdshänsyn i skogsvårdslagen 
(Ekelund & Hamilton 2001: 107-108). Naturvårdsarbetet underbyggdes med olika 
utbildningskampanjer som riktade sig både till tjänstemän och skogsägare.111 En 
statlig stödd skogsinventering genomfördes även, liksom skogsdikning och skogs-
bilvägsbyggande understödda av statliga medel. Under senare delen av 1980-talet 
inledde slutligen riksdagen en kraftig nedtrappning av det statliga stödet (Ekelund 
& Hamilton 2001: 82). 

Även om riksdagsbeslutet om en ny skogspolitik 1979 togs i förhållandevis stor 
enighet, satte en politisk verksamhet igång redan i slutet av samma år i syfte att 
utvidga och förändra skogspolitiken. Dylika aktiviteter avlöste varandra nästan 
årligen under hela 1980-talet, en möjlig förklaring är att de relativt många regerings-
byten under denna tid satte avtryck i de skogspolitiska besluten (Ekelund & Hamil-
ton 2001: 82). Klart är att det fanns en spänning mellan virkesproduktion och andra 
intressen. Riksdagen behandlade under den här aktuella tiden ett stort antal pro-
positioner och motioner med förslag på ändringar. Under den här perioden kom 
speciellt miljöfrågor att uppmärksammas allt mer och ges större utrymme. Mot-
sättningarna vad gäller skogsbruket var särskilt hårda under 1980-talets slut mellan 
framför allt svenska naturskyddsföreningen (SNF) och skogsindustrin (Lindahl 
1990). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den nya lagen och de komplette-
ringar som gjordes under 1980-talet innebar en kraftig betoning av skogens möjlig-
heter att producera mer virke. 1980-talets skogs- och naturvårdspolitiska aktiviteter 
kan beskrivas som en kraftmätning mellan produktionsmålets tillgodoseende och 
en växande insikt om att miljöaspekter krävde ett större politiskt utrymme. Under 
1980-talet skärptes och vidgades, genom olika riksdagsbeslut, också de naturvårds-
krav som ställdes på skogsbruket. En fortlöpande förbättring skedde i samband 
med att miljöansvaret kom att bli en allt viktigare del i skogsbruket, något som 
formellt bekräftades 1988 genom riksdagens miljöpolitiska beslut om skogsbrukets 
eget sektorsansvar för miljön. Men det som gjordes bedömdes inte vara tillräckligt. 

7.2.5 1993 års skogspolitiska beslut 
I slutet av 1980-talet ökade alltså kritiken kraftigt mot skogsvårdslagen och dess 
tillämpning. Från de växande och därmed allt starkare miljövårdsorganisationerna 
kritiserades lagen för att i allt för stor utsträckning gynna virkesproduktionen och ta 
för lite hänsyn till skogsbrukets miljöfrågor (Lindahl 1990). Även inom privatskogs-
bruket fanns ett missnöje över hur lagen tillämpades, då skogsägarna ansåg lagen 
vara för detaljreglerande, något som hindrade dem att anpassa verksamheten till de 
lokala förutsättningarna. Mot bakgrund av den här kritiken tillsatte regeringen 1989 
 

                                                        
111 Exempel på kampanjer är Lönsammare Skog (1971), Ny Skog (1974), Stoppa Borrarna (1977) och 
Skog för Framtid (1979). 
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en skogspolitisk kommitté som antog namnet 1990-års skogspolitiska kommitté. 
Kommittén fick i uppdrag att utvärdera effekterna av 1979 års skogspolitik och 
skulle relatera resultatet mot en ny situation där ny miljökunskap hade tillförts. De 
förslag som kommittén utarbetade kom senare att ligga som underlag för den 
skogspolitik som riksdagen beslutade om 1993 (Riksrevisionsverket 1999; Ekelund 
& Hamilton 2001: 105). 

Den nya skogsvårdslag som trädde i kraft 1994 innebar en hel del förändringar, 
där den största förändringen var att miljömålet jämställdes med det tidigare domi-
nerande produktionsmålet. Det innebär konkret att skogsbruket skall vara ekono-
miskt lönsamt samtidigt som skogens biologiska mångfald bevaras. Produktionsmålet 
för skogsbruket går ut på att skogsbruket skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så 
att den ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning skall ge 
handlingsfrihet i fråga om användningen av vad skogen producerar. Miljömålet för 
skogsbruket stadgar att skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall beva-
ras. Biologisk mångfald och genetisk variation i skogen ämnar man därigenom säk-
ra. Vidare skall skogen brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i 
skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga 
bestånd. Hotade arter och naturtyper kommer att skyddas, samtidigt som skogens 
kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden värnas (Kjellin 2001: 8-9). 

I samband med att den nya lagen utarbetades hörsammades den kritik som 
tidigare riktats mot ett allt för regelstyrt skogsbruk. Skogsbrukarnas fria val över 
hur skogen skulle skötas ökade markant. Den tidigare röjnings- och gallringsskyl-
digheten togs bort. De omfattande reglerna om gallringens utförande blev endast 
övergripande regler. Vidare sänktes kraven på skogsägaren att restaurera glesa och 
lågproducerande skogar. Skyldigheten att slutavverka om andelen äldre slutavverk-
ningsbar skog överstiger viss del av skogsmarken togs bort. Även skyldigheten för 
skogsägare att inneha skogsbruksplan togs bort. Samtidigt som den dubbla målsätt-
ningen infördes togs alltså flera regleringar för hur skogsbruket skulle organiseras 
bort (Riksrevisionsverket 1999: 34-37). Detta gav skogsägarna en större frihet men 
också ett större ansvar. Just mottot ”frihet under ansvar” har blivit ett ofta använt 
uttryck för att beskriva den svenska skogspolitiken (Kjellin 2001: 11). 

Sedan 1994 har skogspolitiken utvärderats vart fjärde år, och det är Skogsstyre-
lsen som har regeringens mandat att göra dessa utvärderingar. Skogsstyrelsen och 
Naturvårdsverket har ett gemensamt mandat att utvärdera skogspolitikens effekter 
på biologisk mångfald. En första utvärdering av skogspolitiken redovisades för 
riksdagen våren 1998. Regeringen gjorde då bedömningen att skogspolitikens mål 
skulle ligga fast. En andra utvärdering av skogspolitikens effekter redovisades för 
regeringen i januari 2002. Resultaten från 2001 års utvärdering konstaterar att miljö-
hänsynen i skogsbruket har förbättrats under de senaste tio åren. Bland annat har 
frivilliga skogsavsättningar ökat från 420 000 ha till 810 000 ha sedan 1998 års 
utvärdering. Vad gällde produktionsmålet, identifierades bland annat ett ökat behov 
av röjning.  

Har då skogspolitikens två jämställda mål uppnåtts? Beroende på vem man 
frågar varierar svaret, men det är inte allt för kontroversiellt att påstå att vad gäller 
miljömålet har situationen förbättrats, men att målet ännu inte är nått. Vad gäller 
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produktionsmålet har situationen däremot snarare förvärrats, det är relativt lång väg 
kvar tills målet nås (Miljömålsportalen http://www.miljomal.nu/nar_vi_malen/ 
miljomalen/mal12.php, 2007-08-21). 

Röster höjdes 2003 om att det var lämpligt med en fördjupad utvärdering och 
översyn av den svenska skogspolitiken av en annan aktör än Skogsvårdsorganisatio-
nen, eftersom det var först då som effekterna av de förändringar som genomfördes 
1993 egentligen kunde börja skönjas. 1998 och 2002 var det främst frågan om en 
självutvärdering i syfte att se vart skogspolitiken var på väg, hur den genomfördes 
och hur man låg till i förhållande till de uppsatta målen, i syfte att se om eventuella 
justeringar var nödvändiga. 

Regeringen beslutade i enlighet med detta den 19 maj 2004 om direktiven för 
genomförandet av en extern utvärdering och översyn av skogspolitiken. I juli 2004 
tillsatte regeringen en oberoende skogsutredare, Maggi Mikaelsson. Hennes uppgift 
var att utvärdera och se över skogspolitiken såsom den tillämpats under de senaste 
tio åren samt lämna förslag till anpassningar och förbättrad måluppfyllelse. I över-
synen ingick att särskilt titta på aktiviteter för att förbättra röjningen och återplante-
ringen. Utvärderingen skulle ta som sin utgångspunkt att grunderna för den gällan-
de skogspolitiken borde ligga fast. Det innebar att skogspolitikens två jämställda 
mål, produktionsmålet och miljömålet, skulle kvarstå (Thorén 2004: 11). För att ge 
möjlighet att redan under utredningstiden diskutera olika frågor politiskt, bestäm-
des det att utredaren skulle samråda med en parlamentariskt tillsatt referensgrupp 
som fungerade som ett bollplank. Vidare var utredningen ursprungligen tänkt att 
rapporteras till regeringen senast den 31 december 2005, men fick ett tilläggsdirek-
tiv (dir. 2005:99) den 22 september 2005. Den svåra stormen (Gudrun) i södra 
Sverige i januari 2005 försenade dessutom arbetet, då utredaren önskade ta del av 
bland annat Skogsstyrelsens utvärdering av stormarbetet. Tillsammans innebar det 
att utredningstiden förlängdes till 30 september 2006.  

7.2.6 2004 års skogsutredning 
Skogsutredningen 2004 kom med delbetänkandet, Skog till nytta för alla? (SOU 
2005:39), den 30 april 2005. I det delbetänkandet presenterades en utvärdering och 
översyn av Skogsvårdsorganisationen. För att få en ökad enhetlighet och ett mer 
effektivt arbetssätt föreslogs att Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna skulle 
bilda en gemensam myndighet. I samband med att regeringen kom med sin budget-
proposition hösten 2005 föreslogs förändringar i enlighet med utredningens för-
slag. Förslaget om bildandet av en myndighet godkändes sedermera av riksdagen. 
Effekterna och tillika resultatet av det här beslutet framgår i kommande avsnitt som 
översiktligt redogör för den svenska skogsadministrationen. 

Vid ”The Swedish Forestry Inquiry’s International Symposium” den 29 septem-
ber 2005, presenterades hur man i stora drag resonerat inom ramen för skogsutred-
ningen 2004 vad gäller den framtida svenska skogspolitiken. Det som framstod 
som de stora nyheterna, mot bakgrund av Mikaelssons anförande, var att skog som 
produkt skulle få ett ökat värde, medan miljöintressena skulle tonas ned. Detta 
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skulle dock inte tolkas som ett steg tillbaka för miljömålen, utan handlade mer om 
ett nytt synsätt där man tar mer hänsyn till helheten enligt Mikaelsson.112  

Skogsutredningen överlämnade den 3 oktober 2006 sitt slutbetänkande Mer-
värdesskog (SOU 2006:81) till näringsdepartementet. Denna SOU är nu ute på 
remiss, och ett flertal intressenter (bland annat Riskantikvarieämbetet, Fältbiologer-
na, Naturskyddsföreningen och Skogsindustrierna) har inkommit med sina remiss-
svar. Vad som därefter kommer att hända är i skrivande stund oklart, då översynen 
av skogspolitiken inte finns med i förteckningen över planerade propositioner och 
skrivelser för år 2007. Av reaktionerna i massmedia framgår det att utredningen får 
kritik både från produktions- och bevarandehåll, särskilt från de senare.113  

Summerar vi utvecklingen, ser vi att den svenska skogspolitiken har förändrats 
betydligt under 1900-talet. Politiska beslut har tagits med i huvudsak 20-25 års 
mellanrum. Om vi rekapitulerar de politiska besluten i korthet finner vi att det poli-
tiska beslutet 1903 i huvudsak syftade till att öka återväxten; 1923 till att skydda 
ungskogen; 1948 till att öka timmerproduktionen; 1979 var det en försäkran om 
fortsatt timmertillgång som motiverade beslutet; och 1993 syftade det till att öka 
miljöskyddet. Vad den senaste utredningen konkret kommer att resultera i för 
skogspolitiskt beslut återstår att se, men till dags dato kan utvecklingen sägas ha gått 
från restaurering över skydd och stärkt skydd till ytterligare förstärkt skydd för att 
plötsligt avregleras.  

7.3 Den svenska skogsadministrationen114 

7.3.1 Regeringskansliet och departementen  
Regeringen har det yttersta ansvaret för den förda skogspolitiken på nationell nivå. 
Målsättningen med den svenska skogspolitiken är att ge skogsnäringen goda 
förutsättningar. Regeringen strävar därför efter att stärka samarbetet med industrin 
inom flera områden i syfte att främja den svenska basindustrins konkurrenskraft. 
Detta görs genom ett flertal gemensamma projekt, till exempel inom forskning och 
utveckling, kompetenshöjning och genom utveckling av nya styrmedel. Regeringen 
har som en del i utvecklingen av nya styrmedel utsett en förhandlare med uppgift 
att utarbeta underlag för framtida förhandlingar mellan staten och industrin. Syftet 
är att ingå avtal som på ett kostnadseffektivt sätt ger effektivare användning av 
energi och minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. 

Det dagliga arbetet rörande skogsfrågor skedde tidigare i näringsdepartementet, 
vilket var det departement som fram till och med hösten 2006 hade det huvud-
sakligt ansvaret för den samlade skogspolitiken. Efter valet 2006 ligger nu i stället 

 

                                                        
112 Det här är en personlig tolkning gjord utifrån Mikaelssons anförande, men liknande slutsatser drogs 
även av lokal massmedia, exempelvis Östersundsposten.  
113 Kritiken riktas främst mot att det i utredningen inte ges några förslag om hur målen för en biologisk 
mångfald i skogen skall uppnås. 
114 Framställningen bygger på material hämtat från regeringens officiella hemsida, samt respektive 
departements eller myndighets officiella hemsidor om inte annat anges. 
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ansvaret för skogsbruksfrågorna hos jordbruksdepartementet.115 Ansvarigt statsråd, 
och tillika skogsminister, är Eskil Erlandsson. Ansvaret för skogsindustrifrågorna 
ligger, precis som tidigare, hos näringsdepartementet. Den här uppdelningen av 
skogspolitiken har väckt visst kritik. Från LRF Skogsägarnas håll anser man att en 
helhetssyn hade varit att föredra. Dess ordförande Christer Segerstéen menar att 
det vore en fördel om en och samma minister ansvarat för hela värdekedjan från 
skogen till skogsindustrin och att även energifrågorna samlas på samma ställe 
(Segerstéen 2006: 4). 

 Näringsdepartementets verksamhet syftar precis som tidigare till att främja 
goda villkor för skogsindustrins konkurrenskraft och bidra till att naturresurser tas 
tillvara på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Vidare tar närings-
departementet, tillsammans med jordbruksdepartementet, aktiv del i såväl EU-
samarbete som annat internationellt samarbete rörande skogsfrågor. Vidare ansva-
rar jordbruksdepartementet bland annat för rennäringen, jakt och viltvård samt för 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), vilket både direkt och indirekt påverkar och 
påverkas av skogsnäringen och likaledes förutsättningarna för den förda skogs-
politiken. I och med den ökade emfasen på miljö och det numera jämställda miljö-
målet har även miljödepartementet en given roll i utformningen av den svenska 
skogspolitiken då det departementet ansvarar för naturvård och biologisk mångfald, 
liksom klimatpolitiken och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande (Formas). Utbildningsdepartementet är involverat på så sätt att det ansva-
rar för skogsforskningen generellt. Även kulturdepartementet är en aktör att räkna 
med, såtillvida att det ansvarar för bevarandet av skogens kulturella värden. Finans-
departementet ansvarar för budgetfördelningen till den svenska skogsadministra-
tionen. Sist men inte minst bör justitiedepartementet nämnas med tanke på dess 
roll i lagstiftningsprocessen.  

7.3.2 Skogsvårdsorganisationen/Skogsstyrelsen 
Skogsvårdsorganisationen var från och med 1980 ensam ansvarig skogspolitisk 
myndighet i Sverige. Dessförinnan fanns det två skogspolitiska myndigheter, då 
också Domänverket (Domänstyrelsen) hade ett skogspolitiskt ansvar, främst i sin 
roll som förvaltare av den statligt ägda skogen. Skogsvårdsorganisationen utgjordes 
fram till och med den 1 januari 2006 av Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna. I 
juridisk mening var varje skogsvårdsstyrelse en egen myndighet, men hade Skogs-
styrelsen som chefsmyndighet. Från och med den 1 januari 2006 bildar Skogsstyrel-
sen och skogsvårdsstyrelserna den nya myndigheten Skogsstyrelsen (vilket var ett 
direkt resultat av 2004 års skogsutrednings översyn av Skogsvårdsorganisationen). 
Bildandet av den nya myndigheten innebar alltså att landets fristående skogsvård-
styrelser och den tidigare chefsmyndighet Skogsstyrelsen i stället kom att ingå i den 
nya landsomfattande skogsmyndigheten – Skogsstyrelsen. I samband med bildandet 
av den nya myndigheten bildades också fem regioner med kanslikontor i Luleå, 
 

                                                        
115 Förändringen innebar en återgång till den ordning som rådde före 1995, då skogsfrågorna sköttes av 
jordbruksdepartementet. 
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Söderhamn, Uppsala, Borås och Västervik. Distrikt och lokalkontor tillhörande de 
gamla skogsvårdsstyrelserna finns i stort kvar på samma platser som tidigare, och 
en del av den expertis som funnits placerad centralt på kanslier flyttades ut i distrik-
ten. Det innebar att Skogsstyrelsens samlade kunnande kom närmare både skogs-
ägare och allmänhet.116  

Skogsstyrelsens uppgift är att verkställa den skogspolitik som fastlagts av riks-
dag och regering. En väsentlig del av uppgifterna är utbildning och rådgivning om 
skogsproduktion och miljövård till landets cirka 400 000 enskilda skogsägare. En 
annan del av verksamheten är uppdrag som utförs åt enskilda skogsbruksföretag. 
Uppdrag utförs också åt olika organisationer och myndigheter. Enligt instruktion 
skall uppdragsverksamhet ligga i linje med skogspolitikens mål. Exempel på upp-
dragsverksamhet är utsyning, vägprojektering, skogs- och naturvårdsinventering 
samt skogsbruksplanering. En annan av Skogsstyrelsens uppgifter är tillsynen av 
skogsvårdslagens efterlevnad. Inventering och planering till skydd för känsliga 
miljöer i skogslandskapet är också en viktig del av arbetet. Skogsstyrelsen har även 
till uppgift att informera skolor och allmänhet om skogssektorn. Nedan redogörs 
mer i detalj för Skogsstyrelsen respektive de tidigare skogsvårdsstyrelserna. 

Skogsstyrelsen inrättades ursprungligen 1941. Till en början hade den endast 
en rådgivande funktion, men från och med 1946 och framåt har dess ställning 
stärkts så att dess föreskrifter och meddelanden skall efterföljas av skogsvårds-
styrelserna. Dessutom fick den 1946 i uppdrag att se över skogsvårdslagstiftningen, 
något som konkret resulterade i 1948 års skogsvårdslag (Wibe 1992: 12). Skogs-
styrelsen är en central förvaltningsmyndighet under jordbruksdepartementet som 
tidigare låg över de regionala skogsvårdsstyrelserna och hade som uppgift att leda 
och samordna skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. Som tidigare nämnts utgör de nu 
tillsammans en ny myndighet som verkar för skogsnäringens utveckling samt att 
skogsbruket skall nå skogspolitikens mål – vilket innebär ett ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbart skogsbruk. Vidare är Skogsstyrelsen en nationell expertmyndig-
het med sektorsansvar för det skogliga området inom hela landet. Myndigheten har 
också som uppgift att verka för en rik och varierande skogsmiljö, bedriva skoglig 
prognosverksamhet samt utöva tillsyn över virkesmätningen. Fram till 1975 var 
Skogsstyrelsen placerad i Stockholm, men har sedan dess sitt högsäte i Jönköping.  

Skogsvårdsstyrelserna inrättades som tidigare påpekats som ett resultat av 
landets första skogsvårdslag 1903. De första skogsvårdsstyrelserna startade sin 
verksamhet år 1905. I landets norra del inrättades skogsvårdsstyrelser dock först på 
1920-talet. Förebild var hushållningssällskapen, det vill säga man byggde verksam-
heten på en nära samverkan med skogsägarna och på en lokal anknytning framför 
allt via skogskommittéer. Den här lokala förankringen är ett kännetecken för myn-
digheten än i dag (Gesslein 1992; von Malmborg 1992; Wibe 1992: 12). Tidigare 
skogspolitik hade mest kretsat kring lagstiftning, andra medel hade endast före-
kommit sporadiskt. I och med skogsvårdsstyrelsernas etablerande lyftes för första 

 

                                                        
116 Skogsstyrelsen finns på 120 orter, från Vittangi i norr till Höör i söder, och är därmed en av Sveriges 
mest lokalt förankrade myndigheter. 
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gången rådgivning och utbildning fram som självständiga och viktiga skogspolitiska 
medel (Ekelund 1992).  

Landet var tidigare indelat i 11 regionala skogsvårdsstyrelser.117 Varje region var 
i sin tur indelade i skogsvårdsdistrikt. Totalt fanns 65 skogsvårdsdistrikt. Efter 
omorganiseringen finns det i dag i stället 5 regioner som tillsammans har 58 skogs-
vårdsdistrikt.118 Distrikten svarade för organisationens lokala kontakter med skogs-
ägarna, olika myndigheter och organisationer.  

7.3.3 Andra myndigheter med anknytning till skog  
Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande 
och samlande i arbetet med ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Natur-
vårdsverkets stöd till andra aktörer i deras miljöarbete går i första hand ut på att 
utveckla och förmedla kunskap, formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp 
och utvärdera. Vidare arbetar Naturvårdsverket för att begränsa de areella näringar-
nas (däribland skogsbrukets) miljöeffekter och nå ett långsiktigt hållbart nyttjande 
av de gemensamma naturresurserna. Naturvårdsverket skall vara pådrivande i 
arbetet att nå ekologisk hållbarhet. Verkets insatser koncentreras på utveckling av 
kvalitetsmål för miljön samt uppföljning och utvärdering av skogsbrukets miljö-
effekter, bland annat genom miljöövervakning. Naturvårdsverket har också ansvar 
för att skydda skogen i nationalparker och naturreservat. Det dagliga operativa 
ansvaret för skogsbrukets miljöanpassning på huvuddelen av skogsmarken har 
skogssektorn själv, det vill säga skogsägarna tillsammans med Skogsstyrelsen.  

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsme-
delspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och 
rennäring, som alla har ett antal naturliga berörningspunkter med skogssektorn. 
Exempelvis är det Jordbruksverket som ansvarar och ser över handeln med frö-
material och plantor. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en annan av 
verkets huvuduppgifter. Jordbruksverket förmedlar bland annat visst EU-stöd för 
återbeskogning på jordbruksmark. 

Energimyndigheten bildades 1998, och arbetar för att ställa om det svenska 
energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda 
statens insatser på energiområdet. Det görs i samverkan med näringsliv, energi-
företag, kommuner och forskarsamhälle. Här är användning av bioenergi en viktig 
aspekt som har direkt koppling till skogssektorn. 

Vi har nu fått en överblick av den svenska skogsadministrationens sammansätt-
ning. I de kommande två avsnitten redogörs närmare för svenska politikers och 
centrala tjänstemäns inställning till försöken att skapa en gemensam europeisk 
skogspolitik. 

 

                                                        
117 Norrbotten, Västerbotten, Mellannorrland, Dalarna-Gävleborg, Värmland-Örebro, Mälardalen, 
Västra Götaland, Gotland, Jönköping-Kronoberg och Södra Götaland. 
118 På Gotland hanteras skogsfrågorna av länsstyrelsen. 
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7.4 Officiellt nej, men råder det enighet i frågan?119 
I det här avsnittet redogörs för de svenska partiernas preferenser gällande huruvida 
en skogspolitik inom EU skall etableras eller ej, intervjuer med politiker från samt-
liga partier i riksdagen ligger till grund för genomgången.120 Intervjuer med tjänste-
män inom den svenska skogsadministrationen, det vill säga de centrala departe-
ment, verk och myndigheter som presenteras tidigare i kapitlet, kompletterar 
bilden. 

7.4.1 Synen på en gemensam europeisk skogspolitik 
bland politiker och tjänstemän 

Sveriges regering (och tillika det socialdemokratiska partiet) konstaterade 2004, som 
tidigare nämnts, att Sverige bör arbeta för en fortsatt nationell bestämmanderätt 
vad gäller skogspolitiken. Samtidigt poängteras att vissa möjligheter till samarbete 
inom EU bör utnyttjas. Det är exempelvis angeläget att Sverige deltar i erfarenhets-
utbyte och forskningssamarbete inom EU och med de övriga medlemsländerna 
kring skogsskötselfrågor, natur- och kulturmiljövård, skogens sociala värden, turism 
baserad på natur- och kulturmiljövärden, etcetera. Det är dessutom viktigt att 
förankra Sveriges syn på ett hållbart skogsbruk inom EU med alla berörda parter 
(Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04: MJU16). Det här ställnings-
tagandet har ifrågasatts, och den socialdemokratiska regeringen har kritiserats för 
sin undfallenhet på det europeiska planet, samt för att ge tvetydiga signaler i frågan 
om en gemensam europeisk skogspolitik är önskvärd eller inte. I snabbprotokollet 
från den 27 maj 2005 är det invändningar som bland annat Björn von der Esch (kd) 
och Åsa Domeij (mp) reser: 

”Det lät ju väldigt betryggande tills man upptäckte en mening om att om 
Sverige skulle bli ensamt om att hävda att vi ska vara herrar i vårt hus, att vi 
ska ha nationell bestämmanderätt över våra skogstillgångar, måste vi i så fall 
acceptera en gemensam EU-skogspolitik. Det är en undfallenhet som känns 
igen.” (von der Esch 2005) 

 

                                                        
119 Framställning och analys bygger på intervjuer genomförda utifrån de teman och frågor som framgår 
av studiens intervjumanual, se bilaga 1. Intervjumanualen presenteras och preciseras mer ingående i 
avhandlingens metodkapitel (kapitel 3). Dataprogrammet Hyperresearch har sedan använts för att få en 
överblick över materialet, samt för att kunna identifiera mönster och eventuella avvikelser. Samman-
ställningen av det empiriska materialet har naturligtvis även kunnat göras på traditionellt sätt, men 
genom att koda materialet i Hyperresearch har jag på ett effektivt och inte allt för tidskrävande sätt 
kunnat kontrollera kod för kod, och därigenom försäkra mig om att också uttalanden som avviker på 
något sätt tagits i beaktande i analysen. 
120 Intervjuer har genomförts med representanter från samtliga riksdagspartier förutom miljöpartiet, 
som trots flertalet kontakter och förfrågningar inte stått till förfogande för en intervju. Miljöpartiets 
position har i stället fastställts utifrån Åsa Domeijs anförande 2005-05-27. Intervjuer har även genom-
förts med representanter för junilistan som har mandat i Europaparlamentet men inte i riksdagen. 
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”Vi är också väldigt oroade för att det blir ett gemensamt handlingsprogram 
för skogsfrågor. Egentligen är alla partier i Sverige eniga om att vi inte vill ha 
en skogspolitik inom EU. Men socialdemokraterna tror att om man accep-
terar det här kommer de andra att vara nöjda. Men varför ska de vara nöjda? 
Jag tror att de andra länderna, som vill ha en gemensam skogspolitik, kom-
mer att se detta som ett första steg.” (Domeij 2005) 

Vad indikerar dessa uttalanden? Finns det en partipolitisk splittring i frågan? Som 
Domeij nämner i sitt anförande, säger samtliga partier i riksdagen uttryckligen att 
de inte vill se en skogspolitik inom EU. Efter intervjuer med representanter från 
riksdagspartierna står det också klart att samtliga partier är av uppfattningen att en 
gemensam skogspolitik inte är önskvärd. Det finns således ingen tydlig partipolitisk 
splittring i frågan, däremot framgår att preferenserna bakom ställningstagandet 
skiljer sig åt. Generellt kan sägas att det är subsidiaritet och proportionalitet121 som 
framhålls som centralt av några av politikerna, medan andra politiker i stället fram-
håller vikten av en fri marknad (det vill säga att skogsnäringen inte skall stödjas av 
pengar från skattebetalarna, alltså inte vara bidragsstyrd) och andra ekonomiska 
argument. I många fall förs dessa båda aspekter fram tillsammans, dock ofta med 
en tydlig tonvikt på det ena eller det andra. Nedan följer några exempel på motive-
ringar från politiker som argumenterar mot en gemensam europeisk skogspolitik: 

”… vi vill inte att EU ska syssla med sådant medlemsländer själv klarar 
bäst.” (Intervju 7, politiker) 

”… vi har kommit längre i avregleringar än vad många andra länder har 
gjort, och jag känner nog att man då skulle söka sig till mera jämförelser mot 
jordbrukspolitiken som är sönderreglerad nästan.” (Intervju 1, politiker) 

”… vi vill inte vara med och betala helt enkelt.” (Intervju 11, politiker) 

”… politiken ska egentligen bara in när ingenting annat fungerar för att vi 
ska få ett samhälle som vi eftersträvar och trivs i. Och skogspolitiken står ju 
på egna ben. Det finns en marknadsekonomisk… Ja, en global marknad för 
skog, den fungerar väl påstår jag. Och då är det väldigt onödigt att gå in och 
lägga in den under politikområdet.” (Intervju 6, politiker) 

Samtliga partier är alltså överens om att en gemensam europeisk skogspolitik inte är 
önskvärd, ett ställningstagande som de stått fast vid sedan Sverige blev medlem i 
EU 1995.122 De intervjuade politikerna pekar alla på möjliga negativa konsekvenser 
som ett etablerande av en skogspolitik skulle kunna medföra, endast en av dem 
lyfter också fram möjliga positiva effekter av en eventuell skogspolitik inom ramen 
 

                                                        
121 Med proportionalitet syftas till proportionalitetsprincipen, vilken återfinns i EGF 5.3. Det är en all-
män rättssäkerhetsprincip som har utvecklats av EG-domstolen. Den anger att EU inte skall vidta 
någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördraget (Bernitz & Kjell-
gren 1999: 108). 
122 Vilket verifieras av ett antal motioner, betänkanden och yttranden i riksdagen. 
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för EU. En tydlig fördel med ett legalt mandat skulle vara att det skulle skapa en 
tydlighet, samtidigt som större hänsyn skulle kunna tas till skogen per se i besluts-
fattandet inom EU.  

Tjänstemännen vid den skogliga administrationen skall formellt inte ha en egen 
hållning i frågan, utan lyder under regeringen och verkställer de av politikerna fatta-
de besluten. Som en tjänsteman uttryckte det: ”… vi är lojala tjänstemän, så vad vi 
tycker är väl egentligen en ren återspegling av vad vi i dag har för parlamentariskt 
läge…” (Intervju 18, tjänsteman). Bland tjänstemännen resoneras det därför på 
liknande sätt som bland politikerna när det kommer till frågan om etablerandet av 
en skogspolitik inom EU. Exempelvis framhåller en tjänsteman att: ”Vi vill inte 
underställa vår resurs någon demokratisk process i en massa EU-länder som inte 
förstår vad vi gör här uppe. Det gillar inte vi” (Intervju 18, tjänsteman). Tjänste-
männen bekräftar och verifierar politikernas uttalanden vad gäller argumenten mot 
en gemensam skogspolitik, men till skillnad från politikerna lyfter de samstämt även 
fram potentiella vinster och/eller fördelar med en gemensam skogspolitik. Överlag 
visar därmed tjänstemännen på en mer nyanserad inställning:  

”… vi förlorar delar av makten över den svenska skogen, ja. Men vi vinner 
ju samtidigt delar av makten över skogen i 24 andra länder, är inte det värt 
någonting?” (Intervju 15, tjänsteman) 

”Jag tror att Sverige är sådär mot integrationen utan det är beroende vilka 
former det här tar sig. Är det frågan om precis som vi sa inledningsvis, ett 
samarbete, att bereda vägen för ökat samarbete, utbyte, då tycker jag Sverige 
ska vara väldigt öppen och våga ta chansen för då har vi verkligen möjlighet 
att vara en av de länderna som driver det här…” (Intervju 19, tjänsteman) 

Skillnaden mellan politiker och tjänstemän kan eventuellt förklaras att de senare har 
mer kunskap i ämnet än de förra. Kunskapsnivån bland de intervjuade politikerna 
har i många fall varit låg i sakfrågan, även om det naturligtvis också funnits politiker 
som varit väl insatta. Den bristande insikten är också något politikerna själva 
reflekterat kring: 

”Jag är inte jätte duktig på den frågan, tyvärr, jag skulle vara intresserad av att 
lära mig mer om hur det fungerar och inte fungerar…” (Intervju 4, politiker) 

”… så måste politikerna kunna något om EU. Det kan de inte i dag. Det är 
inget klander eller något sådant, utan det är bara ett faktum att det är ett icke-
tema i huset. Och de som sitter i EU-nämnden, de vet ingenting om EU.” 
(Intervju 2, politiker) 

Som slagits fast redan inledningsvis av studien (se kapitel 1) har en omprövning i 
frågan om huruvida det skall etableras en skogspolitik eller ej inom ramen för EU 
skett bland flera av de icke-statliga aktörerna i Sverige. Motsvarande förändring har 
inte skett bland politikerna, däremot kan en viss uppmjukning eller glidning i frågan 
anas, i varje fall inofficiellt. Flera av de intervjuade tjänstemännen menar att 
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omprövningen av frågan kommer att ske successivt hos de svenska politikerna efter 
påtryckningar från skogsbranschen och skogsägarna. Citaten nedan illustrerar både 
politikernas glidning i frågan, och att det är en gradvis process: 

”Ja, nu är det här så långt gånget så att nu blir vi tvungna att hoppa in i det 
och försöka göra det bästa av det även om vi absolut inte vill ha en 
gemensam skogspolitik, så är vi ändå tvungna att vara med i processen där-
för att Sverige som enskilt land är så pass stor skogsnation…” (Intervju 7, 
politiker) 

”… vi får inte bara sitta på åskådarläktaren och titta på vad andra beslutar, 
utan vi får se till att vi är med i de besluten som kommer att tas.” (Intervju 5, 
politiker) 

”När rätt ledande personer liksom ändrar uppfattning, då följer alla andra 
med.” (Intervju 14, tjänsteman) 

”… politikerna påverkas av opinionsläget om jag uttrycker mig så. Och det 
finns antagligen en viss eftersläpning i det här sammanhanget.” (Intervju 13, 
tjänsteman) 

”… det får nog ta lite tid och jag tror att våra politiker inte är mogna för det 
där [för en formell skogspolitik inom ramen för EU].” (Intervju 18, tjänste-
man) 

”… ibland kan jag tro att politiken inte riktigt har liksom hunnit med 
svängarna och fått insikt i de nya ståndpunkter som skogsindustrin har haft.” 
(Intervju 15, tjänsteman) 

De intervjuade tjänstemännen är i regel mer medvetna om, och insatta i, hur flera 
av de icke-statliga aktörerna argumenterar för sin sak, medan politikerna är mer 
distanserade. Både politiker och tjänstemän lyfter fram skogsägarrörelsen och 
skogsindustrin som starka lobbygrupper, medan miljöintresset framhålls i något 
mindre utsträckning. När det kommer till vilken vikt de intervjuade politikerna och 
tjänstemännen tillskriver lobbyisterna framträder en splittrad bild: 

”… jag är ju också utsatt för lobbying, där de tycker att vi ska bli mer 
proaktiva och så vidare. Nu är det ju så här att politiken… alltså i egenskap 
av lagstiftare så är det ju viktigt att man inte gör någonting förhastat, att det 
som görs är eftertänksamt och står sig i tiden.” (Intervju 6, politiker) 

”Det är ju väldigt få som lobbar. De är jättedåliga på det. Även om vi är 
öppna för det förstås.” (Intervju 14, tjänsteman) 

”Vi lyssnar inte på några lobbyister givetvis.” (Intervju 13, tjänsteman)  
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Som citaten ovan indikerar finns det en kluvenhet bland det intervjuade politikerna 
och tjänstemännen om lobbying eller andra kontakter med intressegrupper är något 
som uppskattas eller ej (i varje fall officiellt). Vissa distanserar sig totalt, medan 
andra välkomnar den input som dessa aktörer kan ge. Oavsett i vad mån politikerna 
och tjänstemännen främjar sig från lobbying som fenomen, menar många para-
doxalt nog att det finns ett behov att se över de svenska strategierna om man i 
framtiden skall kunna bli mer proaktiva på det skogspolitiska planet ute i Europa. 
Nästa stycke redogör för de intervjuade politikernas och tjänstemännens tankar 
kring det. 

7.4.2 Intern organisering – en fråga om resurser? 
Ett ökat behov av en nationell koordinering framträder som en mycket central 
fråga, då flertalet av de intervjuade politikerna och tjänstemännen medvetet eller 
omedvetet lyfter fram det som en brist inom den svenska skogsadministrationen. 
Dels tycks det finnas interna slitningar mellan de olika departementen i regerings-
kansliet (hur allvarliga och djupgående dessa slitningar var, är emellertid svårt att gå 
till botten med då det skett en omorganisering efter regeringsskiftet hösten 2006), 
dels bedöms det huvudansvariga departementet (vid det här tillfället näringsdepar-
tementet) att vara allt för person- och resurssvagt. I uttalandena nedan påtalas dessa 
brister:  

”Det gäller ju att kunna jobba brett, för vi har gemensam beredning, och när 
det kommer till skarpt läge är det som konkurrens om någonting, man ska ha 
en gemensam ståndpunkt. Då ska man ju, det är ju det som är det viktiga, att 
bygga ut en gemensam beredning. Och samarbetet och öppenheten och 
sådant, för det tycker jag nog, man vågar stå för det man gör så att säga. Så 
större öppenhet är vad jag skulle önska. Kanske lite mer tid att jobba aktivt 
och utåtriktat också.” (Intervju 14, tjänsteman)  

”Men problemet, praktiskt, är ju att näringsdepartementet är för personsvagt 
(…) det är förfärligt att det bara är tre tjänstemän som ska hålla koll på alla 
dessa förslag och processer som pågår.” (Intervju 18, tjänsteman) 

En annan problematik som flera av de intervjuade tjänstmännen lyfter fram är den 
svenska förvaltningsmodellen i sig, det vill säga det faktum att myndigheter är själv-
ständiga och ligger utanför departementen. Det är något som potentiellt kan leda 
till att Sverige kommer på efterkälken efter de länder som har ett mer integrerat 
arbetssätt och en betydligt större personalstyrka som hanterar de skogspolitiska 
frågorna. Det faktum att Sverige har ett relativt litet regeringskansli och i jämförelse 
med andra medlemsstater ganska stora självständiga myndigheter gör att man 
generellt sett i allt för stor utsträckning måste förlita sig på att myndigheterna gör 
sitt jobb:  
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”… det är en resursfråga i första hand och sedan är det ju även en organisa-
tionsfråga, där Sverige också organisatoriskt skiljer ut sig på ett sätt som 
kanske inte skulle behöva göra det jobbigare för oss, men det har ju gjort det 
tills vi har hittat formerna för det i alla fall. I och med att vi har myndigheter 
som är utanför departementen, och de flesta andra länderna har ju ett mera 
integrerat arbetssätt med betydligt större rörlig personalstyrka. Så jag tror att 
det tagit oss längre tid för oss än vad det skulle behöva gjort att hitta 
formerna för hur man bedriver ett effektivt EU arbete.” (Intervju 12, tjänste-
man) 

Även mer generella synpunkter på hur EU relaterade frågor handläggs i det svenska 
systemet luftades: 

”… jag kan känna att vi som parlamentariker kommer in i processen väldigt 
sent.” (Intervju 3, politiker) 

”… man har lagt locket på när det gäller EU-politiken, whatsoever. Och du 
får inte upp det, du har EU-nämnden på fredagarna och det sitter sjutton 
personer där, ingen vet egentligen vad de håller på med eller förhoppningsvis 
de själva, men alltså i och med att vi inte tar upp EU-frågorna i respektive 
utskott utan skyfflar ner allting dit så är det ingen fråga…” (Intervju 2, politi-
ker)  

Vidare tycks det, åtminstone bland tjänstemännen, finnas ett behov av att förankra 
och diskutera de skogspolitiska frågorna i någon form av nationellt forum där 
samtliga skogsintressen i Sverige representeras:  

”För att kunna vara proaktiv så behöver man nog göra mer gemensam sak 
generellt sett med många andra aktörer också och skapa någon slags natio-
nell plattform för vart man vill och vad man vill göra snarare än bara fundera 
på vad man inte vill att andra ska göra.” (Intervju 13, tjänsteman) 

”Särskilt i en så känslig fråga som skogspolitiken kunde man ju mycket väl ha 
en rutin där man så att säga hade en referensgrupp som man hade återkom-
mande möten med.” (Intervju 14, tjänsteman) 

”… så skulle jag vilja se en mer livlig debatt kring [skogs]frågor och här 
handlar det om att få till en väldigt bra förankringsprocess och var ska den 
ligga någonstans.” (Intervju 19, tjänsteman) 

En potentiell plattform, eller ett forum för dialog, kan i det här sammanhanget det 
sektorsråd som Skogsstyrelsen sammankallat möjligen utgöra. Dock tryckte flera av 
de intervjuade på vikten av ett tillskapande av ett politiskt forum för den här frågan. 
Det tycks dessutom finnas ett intresse från skogsadministrationens håll att känna av 
hur vindarna blåser nationellt bland skogsaktörerna i frågan om en gemensam euro-
peisk skogspolitik skall etableras eller inte. Detta har gjorts dels via det ovan nämn-
da sektorsrådet, dels genom två seminarier (våren 2004 och hösten 2005) på det här 
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temat där Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien stått som värd. Klart är att det 
finns en önskan bland de intervjuade om att formalisera, utveckla och strukturera 
samråd på en mer regelbunden basis. 

Det är inte bara en översyn av strategier och organiseringen inom skogsadmi-
nistrationen nationellt som efterfrågas, utan i många fall efterfrågas också en över-
syn av strategier och aktiviteter även på Europanivå. Vikten av att finnas på plats i 
Bryssel och etablera ingångar till relevanta aktörer inom EU i syfte att påverka den 
förda politiken, framhålls som centralt för att Sverige i framtiden skall kunna inta 
ett mer proaktivt förhållningssätt i frågan: 

”… vi har inte från svensk sida heller någon samlad kraft där nere som 
liksom håller ihop det för vår del. Vi borde förstärka den.” (Intervju 11, poli-
tiker) 

 ”… vi är ju svaga på att vi har väldigt lite personal i Bryssel.” (Intervju 18, 
tjänsteman)123  

”… vi skulle behöva satsa väldigt mycket mera på förhandlingsarbete helt 
enkelt, på att vara drivande inom den frågan på ett sätt som vi ju inte gör 
inom EU politiken egentligen över huvud taget annat än kanske med några 
få undantag som inte jag har sett i alla fall, utan vi är ju reaktiva gentemot 
EU-politiken.” (Intervju 12, tjänsteman) 

”… vi stannar inte kvar en extra dag i, därför att vi ska vara så effektiva så vi 
stannar inte kvar en extra dag och går upp på Kommissionen och pratar med 
folk, som vi absolut borde göra.” (Intervju 18, tjänsteman) 

Det svenska arbetet med skogsfrågor inom EU tar i dag sikte på och prioriterar de 
aspekter av de skogspolitiska frågorna som lyfts fram i formella sammanhang. Tid 
och resurser finns helt enkelt inte för att även engagera sig och driva frågor som 
formellt inte är uppe för diskussion och beslut inom EU. Som framgår av citaten 
ovan kan det svenska agerandet i skogspolitiska frågor karaktäriseras som reaktivt. 
För att Sverige skall kunna bli en mer proaktiv aktör i framtiden pekar nästan samt-
liga av de intervjuade politikerna på vikten av att Sverige allierar sig med andra 
skogsnationer, och då främst med Finland. Medan tjänstemännen i större utsträck-
ning framhåller vikten av att ha en stark nationell plattform att utgå ifrån i arbetet 
med de skogspolitiska frågorna på Europanivå. 

I avhandlingens fjärde kapitel presenterades hur skogsfrågor hanteras i EU. 
Härnäst beskrivs hur aktörer inom den svenska statsförvaltningen uppfattar att 
skogsrelaterade frågor i praktiken handläggs inom EU. Vilka institutioner framhålls 
som centrala och inflytelserika ur ett svenskt perspektiv?  

 

                                                        
123 Syftar till systemet av sekondering som i nuläget drabbar den myndighet som skickar personen. Ofta 
försvinner per automatik en tjänst från den berörda myndigheten, då det inte finns extra pengar 
avsatta/budgeterade för tjänster vid EU:s institutioner. 
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7.4.3 Synen på EU:s hantering av skogsrelaterade frågor 
När det gäller var och hur skogsrelaterade frågor hanteras inom EU, lyfter de inter-
vjuade aktörerna inom statsförvaltningen primärt fram tre av Kommissionens gene-
raldirektorat som viktiga. Generaldirektoratet för miljö framhålls av många som det 
starkaste, eller det mest centrala generaldirektoratet i dagsläget, när det gäller hand-
läggningen av frågor med direkt och indirekt påverkan på skog och skogsbruk. 
Även generaldirektoratet för jordbruk anses viktigt i det här sammanhanget, pri-
märt från tjänstemannahåll, då det har samordningsansvar för skogsfrågorna. Kritik 
riktas dock mot att direktoratet för jordbruk inte tar några större initiativ inom det 
skogliga området, utan att dessa i stället tas inom generaldirektoratet för miljö. Att 
det förhåller sig på det här sättet tycks dels vara en resursfråga, dels en personfråga. 
Generaldirektoratet för jordbruk har till skillnad från generaldirektoratet för miljö i 
dagsläget ingen person som är drivande, utan den person som handlägger skogs-
frågor där beskrivs som citat: ”… han är… där är natt alltså!” (Intervju 12, tjänste-
man). Generaldirektoratet för näringsliv är det tredje generaldirektoratet som lyfts 
fram, och som flera av tjänstemännen, men kanske framför allt politikerna, menar 
har för lite inflytande inom de skogsrelaterade frågorna, sett ur ett svenskt perspek-
tiv. De bedömer emellertid att man där arbetar för att få större inflytande på det 
skogliga området. Paradoxalt nog gick som vi tidigare sett (se kapitel 4) omorga-
niseringen av enheterna i detta DG i direkt motsatt riktning, då skogsindustrin 
numera samsas med bland annat textilindustrin. Intressant är att den svenska skogs-
administrationen inte tycktes vara medvetna om den planerade omorganisering vid 
tiden för intervjuerna. 

När det gäller EU:s skogsbruksstrategi och vilket inflytande den har haft på det 
europeiska arbetet med skogsrelaterade frågor, men även på den nationella skogs-
politiken, bedömer samtliga intervjuade politiker och tjänstemän att den i realiteten 
spelat en ytterst marginell roll. Skogsbruksstrategin beskrivs som ett tämligen tand-
löst dokument, eller som en politiker uttrycker det: ”Det var en förfärlig massa text 
men väldigt lite åtgärder” (Intervju 10, politiker). De flesta av de intervjuade menar 
dock att det inte är att se som något negativt, utan att det ur ett svenskt perspektiv 
måste ses som en framgång att skogsbruksstrategin blev så pass urvattnad som den 
blev. Skogsbruksstrategin lyfts alltså fram som ett exempel på en svensk framgång, 
ett uttryck för att man kunnat påverka hur skogsfrågor hanteras inom EU. Så länge 
skog och skogsbruk formellt inte finns med i fördragstexterna är det enhällighet 
som gället, vilket gör att Sverige de facto kan utöva inflytande. Ett par av de inter-
vjuade resonerade på följande sätt kring det svenska inflytandet på det europeiska 
planet: 

”Vi har väl lyckats bra i att stoppa det vi inte gillar, sedan är det väl frågan 
om… det ligger ju i sakens natur att så länge vi inte har en gemensam politik 
så är grunden konsensus och samsyn som gäller, och då har man hyfsade 
möjligheter att ändå blockera det man absolut inte vill ha.” (Intervju 12, 
tjänsteman) 
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”De har ju lyssnat, i annat fall så hade vi nog haft det [en formell skogs-
politik] här.” (Intervju 11, politiker) 

Några andra av de intervjuade har en annan, mer nyanserad syn på det svenska 
inflytandet: 

”… jag uppfattar inte att Sverige är ett väldigt tungt land i frågan, däremot 
uppfattar jag att svensk industri är väldigt tunga och framgångsrika och enga-
gerade i frågan…” (Intervju 4, politiker) 

”… egentligen handlar det om hur man agerar inom de möjligheter som 
finns. Och då tycker jag nog att vi har varit både reaktiva och väldigt försik-
tiga, tillbakahållna och så.” (Intervju 14, tjänsteman) 

”Men det är klart att som vanligt så vill man väl som svensk tro att vi påver-
kar mer än vad vi kanske gör i praktiken.” (Intervju 7, politiker) 

”Ja, jag har för min del väldigt svårt att tänka mig att man klarar av att ta en 
ledande roll om man inte bejakar en gemensam politik först.” (Intervju 15, 
tjänsteman) 

”… man lyssnar ganska mycket på Sverige och Finland, vi är ju i särklass 
störst när det gäller skog.” (Intervju 18, tjänsteman) 

Som framgår av citaten ovan varierar uppfattningen om hur stort genomslag Sveri-
ge faktiskt har på hanteringen av de skogsrelaterade frågorna inom EU ganska 
kraftig mellan aktörerna. Finland är däremot en medlemsstat som framhålls som en 
tung och inflytelserik aktör när det kommer till skogsfrågor av nästintill samtliga 
intervjuade inom skogsadministrationen. Finland är också ett av de länder som Sve-
rige enligt de intervjuade mer frekvent samarbetar med i skogspolitiska frågor på 
Europanivå. Även England är ett land som Sverige allierar sig med. Skälet till det är 
enligt en tjänsteman: 

”… vi är båda på marginalen till EU, vi är EU-skeptiska i grunden och för-
står inte varför vi ska ha för mycket inblandning av andra i våra angelägen-
heter.” (Intervju 18, tjänsteman) 

Just möjligheten att forma olika allianser förs fram som en gångbar strategi för att 
stärka Sveriges position och bli mer proaktiva i framtiden. Utvidgningen i maj 2004 
utökade enligt de intervjuade tjänstemännen potentiella samarbetspartners för 
Sverige då skogsnäringen är en viktig sektor i bland annat Baltänderna, men viss 
oro finns att dessa länder kommer att arbeta aktivt för att få bidrag till sina natio-
nella skogsadministrationer och/eller sina näringar. Politikerna framhöll i stället 
samarbetet med Finland som det mest centrala. De tycks till skillnad från tjänste-
männen inte riktigt vara införstådda i att Finland kommit att ompröva sin tidigare 
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inställning gentemot en formaliserad skogspolitik inom ramen för EU, och att 
Finland numera tycks vara försiktigt positiva till en sådan.  

7.4.4 Processens fortskridande 
När det gäller politikernas och tjänstemännens syn på försöken att etablera en 
gemensam europeisk skogspolitik upplever nästintill samtliga att det är en process 
som initierats och drivs uppifrån, det vill säga från det europeiska planet. Många av 
de intervjuade politikerna lyfter också fram medlemsstaterna i Sydeuropa som på-
hejare av processen i sin strävan att erhålla ekonomiskt stöd. Bland de överstatliga 
aktörer som utpekas som drivande i frågan framhålls särskilt Kommissionen, fram-
för allt när det gäller arbetet med den nya skogshandlingsplanen. En av de inter-
vjuade tjänstemännen menar att det finnas en dynamik inom Kommissionen, på 
grund av konkurrensen mellan de olika generaldirektoraten och deras tendens att 
”muta” in områden, som gör att processen fortlever och successivt formaliseras. 
Det är också ett fenomen som uppmärksammats inom den neofunktionalistiska 
teoribildningen. Ett flertal neofunktionalistiska studier har exempelvis pekat ut 
Kommissionen och andra av EU:s institutioner som central pådrivare av integra-
tionen, så kallade ”policyentreprenörer”, ett tema som flertalet av de intervjuade 
tjänstemännen och politikerna också återkommer till:  

”Jag ser samma institutionella expansion här alltså med drivkraft mer inifrån 
än utifrån.” (Intervju 19, tjänsteman) 

”Det finns dynamik inbunden i EU-systemet, att EU vill ha mer att säga till 
om i alla fall. Och naturligtvis vill parlamentet det, men det vill också minis-
terrådet och Kommissionen. Kommissionen slår vakt om styrkan, och den 
tar mer och mer.” (Intervju 3, politiker) 

”… Kommissionen ser måhända ett ansvar att försöka fånga upp alla skog-
liga frågor så att de inte ligger lite här och lite där.” (Intervju 6, politiker) 

Bland tjänstemännen finns det emellertid även de som ger uttryck för att Kommis-
sionen på senare tid tappat lite av intresset för skogsfrågorna och att processen 
numera drivs av en mängd aktörer på olika nivåer i det politiska systemet: 

”… nu är ju inte Kommissionen längre särskilt drivande för en gemensam 
skogspolitik, det var de ju, också tidigare har de jobbat för att, ska man säga 
utöka sin kompetens, men det tror jag, det är också generellt, jag tror inte 
Kommissionen, de tycker nog att de har tillräckligt nu så att de är inte expan-
siva rent allmänt längre, det var de för några år sedan.” (Intervju 12, tjänste-
man) 

”Det är väl inte så att det finns en primus motor utan det är ett antal spelare 
som har visat ett intresse i det här.” (Intervju 16, tjänsteman) 
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Det är inte enbart Kommissionen som pekas ut som en policyentreprenör, utan 
också Europaparlamentet tillskrivs dessa egenskaper av de intervjuade: 

”Europaparlamentet vill i princip bestämma om allting. Det får inte lämna 
något område orört liksom, för då har man misslyckats.” (Intervju 10, politi-
ker) 

Bland medlemsstaterna pekas Österrike124 ut av flertalet av tjänstemännen som den 
medlemsstat som på senare tid utmärkt sig som drivande i försöken att etablera 
någon form av europeisk skogspolitik. Tidigare var det länderna främst i Sydeuropa 
som var drivande, något som politikerna fortfarande framhåller i sin analys av läget. 
Orsaken till dessa länders intresse i frågan är de intervjuade ense om, nämligen att 
länderna i Sydeuropa ville komma åt EU:s stödsystem. Denna nord–syd-dimension 
är dock mindre framträdande i dag enligt tjänstemännen, då man från EU:s håll 
gjort klart att en eventuell skogspolitik inte skulle få samma ekonomiska inslag som 
återfinns inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Ett annat land, som inte är 
drivande vad gäller att etablera en gemensam europeisk skogspolitik, men som är 
mycket inflytelserikt på det skogspolitiska området är som tidigare framgått Fin-
land. Vidare pekar samtliga av de intervjuade ut skogsägarrörelsens europaorgani-
sation och industrins motsvarighet, i nämnd ordning, som de mest inflytelserika 
och tillika drivande intressegrupperna på Europanivå.  

Hur ser då processen och interaktionen ut mellan olika aktörer på Europanivå? 
De intervjuade är överens om att det råder ett annat politiskt klimat i Europa, vilket 
skiljer sig från den svenska samförståndskulturen. Som en av de intervjuade politi-
kerna uttrycker: 

”… Sverige har en ganska försiktig hållning, jag vet inte om det beror på det 
svenska sättet eller svensk förhandlingskultur, men det tror jag kan vara… 
Italienare eller spanjorer är ju mycket tuffare och roffar åt sig och svenskar är 
mer försiktiga, det tror jag.” (Intervju 9, politiker) 

I Sverige kan representanter för näring och miljö mötas och diskutera skogspoli-
tiska frågor, och båda dessa perspektiv kommer till uttryck i den svenska skogs-
politiken genom den dubbla målsättningen. På Europaplanet bedöms konfliktlinjen 
vara tydligare mellan produktions- och miljöintressen. Även de styrmedel som 
används och förespråkas skiljer sig från de som tillämpas i den svenska skogspoli-
tiska kontexten: 

”… nackdelen med EU är att de skickar på dig direktiv som du är tvungen 
att anpassa dig till. FN och alla de här, de kommer med rekommendationer 
och vill du göra det så är det bra och vill du inte, men EU tvingar dig, tving-
ande lagstiftning, och mer tvingande än vi någonsin varit med om…” (Inter-
vju 2, politiker) 

 

                                                        
124 Österrike var det land som i samband med konventsförhandlingarna lyfte frågan, och hävdade att 
skog och skogsbruk borde föras in i fördragstexten, se kapitel 6. 
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”I Sverige har man ju mera anslag mot att övertyga, stimulera och entusias-
mera folk. Så jobbar inte EU. Utan EU jobbar ju ganska krasst med att få 
igenom sin policy med hjälp av ekonomiska styrmedel.” (Intervju 18, tjänste-
man) 

Vidare menar flera av de intervjuade att det från medlemsstaternas håll handlar om 
att göra sin röst hörd i processen i konkurrens med övriga länder, då det är den 
som skriker högst som får störst utdelning. Men är Sverige ett land som skriker 
högt? Som vi såg tidigare bedömer flera av de intervjuade politikerna och några av 
tjänstemännen att Sverige rönt framgång i sina försök att påverka hanteringen av 
skogsfrågorna inom EU. Men samtidigt finns en uppgivenhet om hur länge Sverige 
skall kunna hålla emot en tillsynes oåterkallelig process, ett citat från en tjänsteman 
får illustrera den här paradoxen: 

”… vi är ju motvalls så då tar det ju längre tid, men det här är ju en process 
som rullar, jag menar det måste ju hända något fundamentalt för att EU ska 
ändra, jag menar vi kommer ju att gå mot mer och mer gemensam politik, så 
måste det ju bli på något sätt, tills det kraschar…” (Intervju 12, tjänsteman) 

Även politikerna ger uttryck för en uppfattning om att processen är nästintill omöj-
lig att stoppa, annat än om EU-samarbetet i stort skulle haverera. Några av politi-
kerna exemplifierar resonemanget på följande sätt: 

”Men hela systemet bygger ju på, ja du kan det här med cykel som inte får 
stanna, då välter den.” (Intervju 2, politiker) 

”Men om man tittar på andra områden som EU jobbar med, så är det ju 
alltid så att man börjar på den lägsta nivån, så tar man för sig mer och mer… 
erfarenheten säger att man ska förvänta sig det värsta. Det jobbar tusentals 
tjänstemän där och när saker och ting är gjorda, måste de ha nya arbetsupp-
gifter, så då fördjupar man sig i olika frågor. Det här är ju så pass viktig fråga 
ekonomiskt också så det kommer man inte bara att låta passera på lägsta 
nivån, det tror jag inte.” (Intervju 8, politiker) 

”För naturligtvis är det så också, att ju längre tid processen har pågått, desto 
svårare är det ju att ändra den. Alltså man kan justera lite grann men man 
kan liksom inte få bort sakerna då.” (Intervju 1, politiker) 

Summerar vi vad som framkommit i det här avsnittet framgår det att samtliga 
partier är överens om att en gemensam europeisk skogspolitik inte är önskvärd, 
däremot skiljer sig preferenserna bakom ställningstagandet sig åt. Vidare tycks det 
från den tidigare socialdemokratiska regeringens sida ha skett en viss uppmjukning i 
frågan över tid. Från tjänstemannahåll finns det en insikt att det mot bakgrund av 
det kommer att krävas mer proaktiva strategier från Sveriges sida i arbetet med 
skogsrelaterade frågor på EU-nivå, men för att det skall vara möjligt måste den 
interna organisationen ses över, koordineringen bli bättre, samtidigt som ytterligare 
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resurser tillförs. En vilja att påverka processen tycks alltså finnas, även om proces-
sen ibland beskrivs som på förhand determinerad.  

7.5 Summerande iakttagelser 
I analysen av svenska politikers och tjänstemäns syn på försöken att etablera någon 
form av skogspolitik inom ramen för EU visade sig de största skillnaderna inte vara 
inom respektive kategori utan mellan kategorierna. Som grupp är politikerna, trots 
sina skilda ideologiska utgångspunkter, ense i frågan om att en formell skogspolitik 
inte skall etableras inom ramen för EU. Även tjänstemännen visar sig vara en 
tämligen homogen grupp. Trots att tjänstemännen i samtliga fall inledde respektive 
intervju med att redogöra för regeringens och tillika den formella hållningen i 
frågan, gled de i många fall rätt snabbt över till att ge en mer nyanserad bild av de 
för- och nackdelar som de förknippade med en gemensam europeisk skogspolitik 
(eller någon annan form av skogligt initiativ inom EU). Några av tjänstemännen 
gick så långt som att om inte välkomna en gemensam politik, ändå ge uttryck för att 
det inte vore någon större katastrof om en skogspolitik mot förmodan skulle eta-
bleras inom EU. Vidare visade det sig att kunskapsnivån bland de svenska politiker-
na i sakfrågan var anmärkningsvärt låg, såtillvida att de inte hade någon mer djup-
gående uppfattning om de initiativ som tidigare tagits på det skogliga området inom 
EU, eller hur skogsfrågorna drivits och drivs inom unionen (särskilt i samband med 
utvärderingen av skogsbruksstrategin och utformningen av skogshandlingsplanen). 
Exempelvis refererar politikerna i stor utsträckning fortfarande till en nord–syd-
dimension (där de sydliga medlemsstaterna vill ha subsidier) i skogsfrågorna, en 
uppdelning som enligt tjänstemännen inte längre är giltig i samma utsträckning som 
den tidigare varit. Tjänstemännen menar i stället att det numera är mer relevant att 
tala om en öst–väst-dimension. Likaså är bilden bland politikerna att Finland och 
Sverige fortfarande är av samma uppfattning i frågan om det skall etableras en 
gemensam skogspolitik eller inte. Men även i den här frågan menar tjänstemännen 
att det skett en viss förändring, då man från finskt håll kommit att revidera sina 
preferenser något. När det gäller hanteringen av skogsfrågorna inom EU är det 
ingen av politikerna som ger uttryck för att de skulle ha varit medvetna om den 
omstrukturering som skett inom Kommissionen med avseende på skogsfrågorna, 
bland tjänstemännen indikerade vissa att något sådant kunde vara att vänta. Överlag 
framstår tjänstemännen som de med kunskap om, och insyn i, de aktiviteter som 
sker inom EU med direkt bäring på skog och skogsbruk. De tycks följa med i 
utvecklingen och hålla sig – och politikerna (i den mån de är intresserade) – 
uppdaterade i frågan. En frustration kan dock anas att man resursmässigt och 
organisatoriskt inte känner sig tillfreds med sina möjligheter att bevaka området. En 
tjänsteman uttryckte det helt krasst att denne: ”bevakar en väldigt viktig näring 
väldigt taffligt” (Intervju 12, tjänsteman). Vikten av att se över hur man i framtiden 
kan förbättra hanteringen och koordineringen av skogsfrågan är också något som 
tjänstemännen framhåller för att Sverige som medlemsland skall kunna agera mer 
proaktivt i frågan. Det intressanta är att se om det verkligen finns en vilja från 
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politikernas håll att agera mer proaktivt i framtiden. En av politikerna ger nämligen 
uttryck för strategin att medvetet välja att inte agera: ”Alltså ju mer man ger sig in i 
det, ju större risk det ju då att det blir en gemensam politik som man inte vill ha” 
(Intervju 7, politiker). Nästa kapitel redogör för de icke-statliga aktörernas inställ-
ning i frågan. 
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– KAPITEL 8 – 

Skogliga intressenter och deras inställning 
till försöken att etablera en gemensam 

europeisk skogspolitik 

”Oavsett vad man tycker så finns skogsfrågorna i EU 
och det är lika bra att engagera sig, påverka och 

dra nytta av de möjligheter som ges.” 
(Fornling 2005: 5) 

8.1 Inledning 
Som framgick av föregående kapitel stod den tidigare socialdemokratiska regering-
en fortfarande officiellt fast vid linjen att en gemensam europeisk skogspolitik inte 
är önskvärd. Det har även varit ståndpunkten bland många av de svenska bransch- 
och intresseorganisationerna (Andersson 2001). Men som framgår av den här 
studien kan en uppmjukning i frågan anas, åtminstone bland några av de skogliga 
intressenterna. Ett tydligt uttryck för det nya förhållningssättet gav LRF:s vice vd 
Ulf Österblom i en krönika i tidningen Vi Skogsägare våren 2004. I krönikan hävdar 
Österblom att skogsägarnas och skogsindustrins förändrade preferenser i frågan 
beror på en ökad insikt om att skogen och skogsbruket via andra politikområden – 
miljö, jordbruk med flera – blir allt mer påverkat och ibland även överkört utan att 
hänsyn tas till näringens legitima intressen. Därför är det enligt honom angeläget att 
skogsbruksfrågorna ses i ett helhetsperspektiv och koordineras av Kommissionen. 
Ett sätt att ge ett sådant formellt mandat skulle enligt Österblom vara att föra in en 
ny artikel om skog i EU-fördraget (Österblom 2004: 54). Enligt Österblom har den 
skogspolitiska diskussionen initierats av skogsägarnas och skogsindustrins europe-
iska organisationer, intressenter som tidigare bestämt motsatt sig ett EU engage-
mang i skogsbruket (se kapitel 5). Vad beror den här helomvändningen på? Kan det 
vara så att aktörerna sett integrationens fördelar? Eller finns det andra förklaringar? 

I det här kapitlet undersöker jag hur olika svenska organiserade intressen inom 
skogsområdet verkar i relation till varandra och till EU. Hur ser de på försöken att 
etablera en gemensam europeisk skogspolitik (vilka preferenser ger de uttryck för)? 
Hur ser länkarna och interaktionerna ut? Vilka strategier använder sig aktörerna av i 
syfte att påverka processen? Samt hur relaterar detta till det tidigare presenterade 
integrationsteoretiska ramverket? Genom att besvara dessa frågor kan en pusselbit 
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fogas till vilken roll icke-statliga aktörer har i det dagliga policyskapandet i EU, och 
tillika i integrationsprocessen av skog och skogsbruk. 

8.2 Skogliga intressenter 
Sveriges demokratiska system har en lång tradition av att involvera olika intresse-
grupper och organisationer i den politiska processen. Dessa intressegrupper och 
organisationer spelar en viktig roll både vad gäller politikens utformning och dess 
genomförande. Den väletablerade svenska konsensusorienterade tillvägagångssättet 
i utformningen av politiken är ett resultat av en ständigt pågående process i vilken 
diskussioner och gemensamma upplevelser resulterar (i bästa fall) både i delade 
värderingar och attityder. En sådan dialog är möjlig inom skogsområdet: privata 
skogsägare är organiserade i ett riksförbund, skogsarbetare i fackföreningar, företag 
inom skogsnäringen samarbetar inom ramen för exempelvis Föreningen Sveriges 
Skogsindustrier, människor med intresse för naturvård och miljö, friluftsliv, jakt 
och så vidare samarbetar inom en rad olika intresseorganisationer, och samerna har 
en egen organisation. Dessa olika intressegrupper fungerar som mer eller mindre 
permanenta remissinstanser eller referenspunkter i utarbetandet och genomföran-
det av den svenska skogspolitiken. Frågan är om så även är fallet när det gäller den 
svenska inställningen till försöken att skapa en gemensam europeisk skogspolitik?  

Intervjuer med representanter från de mest tongivande bransch- och intresse-
organisationerna inom skogsområdet ligger till grund för det här kapitlet. Intressen-
terna har delats in i fyra kategorier: 1) industriföreträdare; 2) skogsägare; 3) miljö-
representanter; samt 4) övriga skogsintressenter. En kort beskrivning av de olika 
kategorierna av skogsaktörer ges nedan. Presentationen bygger på respektive 
sammanslutnings officiella hemsida om inte annat anges. 

8.2.1 Skogsnäringen 
Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Swedish Forest Industries Federation), eller i 
dagligt tal Skogsindustrierna, är massa-, pappers- samt den trämekaniska indu-
strins centrala bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna har till upp-
gift att i Sverige och internationellt främja medlemmarnas gemensamma intressen 
när det gäller konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Skogsindustrierna före-
träder ca 60 massa och pappersföretag samt ca 175 sågverksföretag, som tillsam-
mans har över 40 000 medarbetare. Organisationens näringspolitiska verksamhet 
består av lobbying, opinionsbildning och information till målgrupper i och utanför 
branschen. Skogsindustriernas prioriterade områden är skogspolitik, transportpoli-
tik, återvinningsfrågor samt miljö- och energipolitik. Dessutom verkar föreningen 
för ökad träanvändning och en vidareutveckling av trä som material. En annan 
huvuduppgift är kompetensförsörjning till skogsindustrin. Vidare lyfter Skogsindu-
strierna fram branschens framtidsmöjligheter, främst på grund av kretsloppsför-
delarna med en förnyelsebar råvara och återvinning av produkterna. Skogsindustri-
erna arbetar även för att visa på branschens betydelse för Sveriges ekonomi. Skogs-
industrierna verkar inte bara nationellt i sina försök att bevaka och påverka skogs-
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politiken, utan är exempelvis även medlem i Europaorganisationen CEPI.125 Några 
av de mer tongivande medlemsföretagen inom organisationen är Stora Enso, SCA, 
Sveaskog och Holmen.126  

8.2.2 Skogsägare 
De privata skogsägarna företräds av Skogsägarnas riksförbund, vilket är en riks-
organisation för landets fem skogsägarföreningar med nära 90 000 medlemmar som 
i sin tur samverkar i LRF Skogsägarna.127 LRF Skogsägarna bevakar de enskilda 
skogsägarnas näringspolitiska intressen och arbetar för ett fritt, lönsamt och uthål-
ligt familjeskogsbruk. LRF Skogsägarna verkar också aktivt för att utveckla och 
främja marknaden för skogens produkter. Organisationen bidrar även med mark-
nadsanalys och information för LRF och skogsägarrörelsen. LRF Skogsägarna arbe-
tar dessutom utåtriktat, exempelvis bevakar organisationen sina medlemmars intres-
sen inom EU. LRF Skogsägarnas EU-aktiviteter har två huvudmål, dels att skapa 
en positiv bild av och attityd till svensk/nordiskt skogsbruk och främst då familje-
skogsbruket, dels få tillstånd effektivast möjliga påverkan i enskilda frågor av bety-
delse för svenska skogsägare, vilket sker genom lobbyarbete. Påverkan av beslut 
och processer inom EU görs inte bara i Bryssel utan även i direktkontakter med 
andra länder. En stor del av organisationens arbete utförs dock på hemmaplan i 
täta kontakter med regeringen, myndigheter och övriga organisationer inom skogs-
näringen.128 

8.2.3 Miljöintresset 
Miljöintresset representeras i den här studien av Naturskyddsföreningen129 och 
Världsnaturfonden (WWF).  

Naturskyddsföreningen grundades 1909. I dag har föreningen 166 000 med-
lemmar och 275 lokala grupper. Naturskyddsföreningen kämpar för att rädda 
skogar med höga naturvärden. De vill åstadkomma ett hållbart skogsbruk som var-
ken utarmar naturen eller människors livsvillkor. Naturskyddsföreningens största 
kampanj över tid är ”Rädda skogen” som sträckte sig från maj 1999 till februari 
2000 med målet att stoppa avverkningen i Sveriges kvarvarande urskogar. Under 
dessa tre år räddades 98 kampanjskogar. Naturskyddsföreningens arbetar fortfaran-
de med att bevaka skyddsvärda skogsområden mot avverkningar och annan exploa-
 

                                                        
125 The Confederation of European Paper Industries (CEPI) representerar den europeiska industrin för 
papper och pappersmassa, med medlemmar från både EU och Efta-länderna, se kapitel 5 för mer 
information. 
126 Intervjuer har genomförts med personer på ledande positioner inom flertalet av dessa enskilda före-
tag. 
127 De skogsägarföreningar som ingår i Skogsägarnas riksförbund är: Norrbottens läns skogsägare, 
Norra skogsägarna, Skogsägarna Norrskog, Mellanskog och Södra. 
128 Intervjuer har även genomförts med enskilda individer i egenskap av skogsägare. 
129 Naturskyddsföreningen hette tidigare officiellt Svenska Naturskyddsföreningen, men bytte namn i 
början av år 2007 till enbart Naturskyddsföreningen. 
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tering, både i Sverige och internationellt genom olika samarbetsorganisationer runt 
om i världen, exempelvis Taiga Rescue Network. 

WWF (världsnaturfonden) har funnits i Sverige sedan 1971 och arbetar för att 
bevara och återställa jordens skogar och deras biologiska mångfald enligt en strategi 
med fem målsättningar, de är att: skapa ett representativt nätverk av skyddade 
skogsområden; vidareutveckla ett skogsbruk som är ekonomiskt lönsamt, ekolo-
giskt hållbart och samtidigt tar hänsyn till kultur och sociala frågor; restaurera 
utvalda skogsområden; minska skadorna på skogen orsakade av klimatförändringar 
och föroreningar; samt att endast utnyttja räntan av skogsprodukterna, det vill säga 
endast så mycket att skogens produktivitet består. Ett konkret exempel på vad 
WWF gjort nationellt i Sverige är organisationens arbete för att kvalitetssäkra en 
metod att säkra naturvärden i naturvärdes täta områden, det gjordes inom ramen 
för Skogsstyrelsens projekt ”Landskapsekologiska kärnområden”. Metoden syftade 
till att få de tidigare skogsvårdsstyrelserna och länsstyrelserna att samverka och på 
bästa sätt utnyttja de redan existerande naturvårdsverktygen såsom naturvårdsavtal, 
naturreservat, biotopskydd, certifiering, Nokåsbidrag130 och grön fastighetsplan. 
WWF bevakar även hur arbetet framskrider inom Natura 2000 – EU:s naturvårds-
nätverk. Nya ekonomiska resurser tilldelades naturskyddet under 2000 och åren 
framöver. I samband med det utvecklades skötselrekommendationer för de om-
råden som skall ingå i nätverket. Bristanalys av hur de nuvarande förslagen från 
Sveriges regering täcker behoven på nätverket har gjorts av WWF, liksom ett 
pågående arbete med att se till att tillräckligt stora och representativa arealer av 
olika skogshabitat ingår i nätverket. 

8.2.4 Övriga skogsintressenter 
Inom ramen för den här kategorin har representanter för Skogs- och Träfacket, 
Svenska Samernas Riksförbund (SSR) samt en skogsexpert intervjuas. 

Skogs- och Träfacket är ett ungt fackförbund som bildades 1998 genom en 
sammanslagning av Skogsarbetareförbundet och Träindustriarbetareförbundet. 
Skogs- och Träfacket har ungefär 60 000 medlemmar som arbetar inom trä-, skogs- 
och sågverksindustrin, och är därmed det största fackförbundet inom skogsnäring-
en. Skogs- och Träfackets viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas intres-
sen på arbetsmarknaden och i samhället, samt att verka för ökad användning av trä 
som råvara. Förbundet är också medlem i Europeiska byggnads- och träfedera-
tionen (EBTF). EBTF arbetar med frågor som i första hand rör EU-området. 

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) bildades 1950. Riksförbundet är en 
sammanslutning av samebyar och sameföreningar, vars uppgift är att främja samer-
nas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen. Medlem-
mar är landets nästan alla fjäll- och skogssamebyar samt 14 sameföreningar. Ren-
betesland utgör ca 1/3 av den totala ytan av Sverige, varav 60% är produktiv skogs-
mark. Utan tvekan är rennäringen och skogsbruk två areella näringar som påverkar 
varandra. De är två sektorer som nyttjar samma resurs vilket leder till konflikter. 
 

                                                        
130 Nokås är en förkortning för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen. 
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Det finns emellertid regler om ömsesidigt hänsynstagande både i rennäringslagen 
och i skogsvårdslagen. Utöver detta förekommer det på flera håll ett vidgat hän-
synstagande genom frivilliga åtaganden (Sandberg 2001: 77-79).  

8.3 Skogliga intressenter och deras preferenser 
– varför ett lappkast?131  

8.3.1 Synen på en gemensam europeisk skogspolitik  
Från att tidigare intagit en skeptisk inställning till en formalisering av en skogs-
politik inom EU har många av de organiserade skogsintressena i Sverige på senare 
tid reviderat sina preferenser. Varför? De intervjuade aktörerna som ändrat inställ-
ning, företrädande representanter från skogsindustrin och skogsägare, ger följande 
förklaringar till sin förändrade inställning:  

”… varför vi som sagt bytte fot, det var den definitiva övertygelsen om att 
nu drivs alltså en politik som egentligen inte har ett skogsbruksperspektiv 
och det är en politik som kan få väldigt stor betydelse för skogsbruket, inte 
minst de länders skogsbruk där skogsbruket är viktigt.” (Intervju 30, skogs-
ägare) 

”… insikten att det inte blev som vi trodde att det skulle bli, utan det visade 
sig att även om vi försökte hålla undan skogspolitiken så kom den in bak-
vägen, och det tror vi är en sämre strategi eller lösning än om man hade haft 
ett tydligt mandat på en viss nivå i Europa.” (Intervju 27, industriföreträdare) 

”I den ena vågskålen ligger ju att det här kan vi, låt oss sköta det själva. 
Ungefär som man resonerade 1995. Och i andra vågskålen ligger den mer 
pragmatiska inställningen att det blir ju ändå så här, vi är ju ändå påverkade.” 
(Intervju 23, industriföreträdare)  

”För mig var det som så självklart att om svensk skogsägarrörelse har kom-
mit fram till en annan uppfattning, och Finland har kommit fram till en an-
nan uppfattning, då måste man ju snabbt fundera på det här, är det faktiskt 
bara så att det är vi som har rätt och alla de andra som har fel?” (Intervju 20, 
industriföreträdare) 

 

                                                        
131 Framställning och analys bygger på intervjuer genomförda utifrån de teman och frågor som framgår 
av studiens intervjumanual, se bilaga 1. Intervjumanualen presenteras och preciseras mer ingående i 
avhandlingens metodkapitel (kapitel 3). Dataprogrammet Hyperresearch har sedan använts för att få en 
överblick över materialet, samt för att kunna identifiera mönster och eventuella avvikelser. Samman-
ställningen av det empiriska materialet har naturligtvis även kunnat göras på traditionellt sätt, men 
genom att koda materialet i Hyperresearch har jag på ett effektivt och inte allt för tidskrävande sätt 
kunnat kontrollera kod för kod, och därigenom försäkra mig om att också uttalanden som avviker på 
något sätt tagits i beaktande i analysen. 

••



  

 193

Det tycks alltså vara som Österblom nämner i sin krönika, att en insikt infunnit sig 
bland de intervjuade representanterna från skogsindustrin och skogsägarhåll att de 
skogspolitiska frågorna påverkas både indirekt och direkt av en rad andra politik-
områden inom EU (en funktionell spillover som påverkar dem vare sig de vill eller 
inte). Inför det upplevda hotet att miljöintressen skall ta över och leda diskussionen 
på det skogliga området bedöms det vara en bättre strategi att lyfta in skog som en 
egen fråga, där fokus ligger på näringen. Det som de intervjuade representanterna 
för skogsindustrin menar talar för en skogspolitik inom ramen för EU, är således 
primärt det faktum att man därmed kan få en skogspolitik som beaktar skogs-
näringen och dess ekonomiska intressen, snarare än en miljöpolitik som hanterar 
skog. De framhåller även att det med en formell skogspolitik skulle finnas en tydlig 
ansvarsfördelning och ett helhetsansvar inom Kommissionen, vilket inte finns i 
dagsläget. Det skulle ge intressenterna en chans att i tid kunna följa med och 
bevaka vad som sker inom området, samt ge en möjlighet att utkräva ansvar. I 
dagsläget är det en mycket resurskrävande uppgift, då skogsfrågorna återfinns och 
hanteras i ett flertal av Kommissionens generaldirektorat, vilket även resulterar i en 
oklar beslutsgång. Ytterligare ett argument som förs fram av de intervjuade repre-
sentanterna från industrin är den mer affärsmässiga eller konkurrensmässiga aspek-
ten. De menar att den europeiska industrins konkurrenskraft globalt sett skulle 
kunna stärkas genom att en skogspolitik etablerades inom EU då en sådan för-
hoppningsvis skulle medföra att liknande regler gäller i samtliga medlemsstater. Det 
skulle i sin tur underlätta verksamheten för de skogsbaserade företag som verkar i 
flera av medlemsländerna. Från skogsägarhåll framhåller man också att en skogs-
politik i EU skulle stärka EU:s ställning internationellt, samtidigt som EU får ett 
tydligare mandat i olika internationella skogssammanhang såsom exempelvis 
MCPFE och UNFF. Det som däremot talar emot en skogspolitik inom ramen för 
EU, och som lyfts fram som den uppenbara nackdelen från industrins sida, är att 
majoriteten av medlemsstaterna i unionen inte är skogsnationer. Skogsbruket är en 
marginell företeelse i de flesta medlemsstater, och det finns därför en risk att det 
etableras en skogspolitik som inte alls passar de stora skogsnationerna. Den här 
argumentationen tar sin grund i att det finns stora skillnader mellan medlems-
staterna med avseende på deras fysiska skogsresurser och därmed vilka förutsätt-
ningar och intresse länderna har i frågan (se kapitel 6 för en översikt av medlems-
staternas skogstillgångar). Detta är ett faktum som även berörs av de intervjuade 
skogsägarrepresentanterna, men de pekar också på risken att de fria marknads-
krafterna sätts ur spel, samt att subsidiaritetsprincipen frångås. Samtliga företrädare 
från skogsindustrin och skogsägarna som intervjuats är emellertid överens om att 
de potentiella fördelarna överväger möjliga nackdelar. 

Från miljörörelsens och från samernas132 håll är man dock fortfarande skeptiska 
till att försöka formalisera och utöka EU:s kompetens på det skogpolitiska området. 
 

                                                        
132 Samerna, eller mer korrekt Svenska Samers Riksförbund (SSR), ingår i kategorin ”övriga skogs-
intressenter” men redovisas i den här frågan separat eftersom deras ståndpunkt skiljer sig från de övriga 
aktörerna inom denna kategori. De övriga aktörerna i den här kategorin ställer sig nämligen mer 
positiva till någon form av skogspolitik inom ramen för EU än vad samerna gör. 
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Primärt avskräcks representanterna från miljörörelsen av de två andra marknaderna 
som blivit reglerade som gemensamma politikområden (jordbruk och fiske). Man 
anser att utvecklingen inom dessa områden är illavarslande för ytterligare gemen-
samma politikområden, eller som en representant för miljörörelsen uttrycker det 
”spåren förskräcker” (Intervju 37, miljörepresentant). En annan miljörepresentant 
menar dock att de i princip välkomnar en utveckling mot någon form av gemensam 
skogspolitik: ”vi är alltså positiva till idén om en gemensam skogspolitik” (Intervju 
39, miljörepresentant). För att en stund senare tillstå: ”alltså jag tror inte du kan 
hitta något uttalande att vi varit emot det, men däremot har vi sett den ganska 
mycket som en icke-fråga och vi har definitivt inte drivit på för att man ska ha en 
gemensam skogspolitik, vi har kanske inte sett några stora vinster med det” 
(Intervju 39, miljörepresentant). Det gör att bilden av miljörörelsens inställning i 
frågan blir något kluven.  

Vidare framhålls från samernas och miljörörelsens håll att både den ekologiska 
och den sociala frågan i skogen, som den uppfattas i norra Europa, eventuellt skulle 
kunna förlora ganska mycket på det arbete som det skulle innebära att skapa en 
gemensam europeisk skogspolitik. Risken finns enligt flera av de intervjuade att en 
skogspolitik inom ramen för EU skulle bli allt för produktions- och näringsinriktad. 
I stället lyfter några av dessa intressenter fram internationella konventioner som en 
lämplig form för att hantera och samarbeta kring olika former av skogsfrågor 
globalt. En av de intervjuade miljörepresentanterna menar däremot: 

”… vi har tillsammans med nästan hela världens miljörörelse varit väldigt 
kritiska till idén om en skogskonvention därför att vi helt enkelt inte trott på 
att en skogskonvention skulle medföra någonting positivt, tvärtom skulle det 
kunna ha en bromsande effekt när det gäller positiv utveckling som certifie-
ring och sånt.” (Intervju 39, miljörepresentant) 

Innan vi går vidare är det på sin plats att klargöra en viktig begreppsmässig fråga i 
det här sammanhanget. På frågan om det skall etableras en gemensam europeisk 
skogspolitik svarade flera av de intervjuade skogsintressenterna ett rungande nej, 
och pekade på vikten av att rätt begrepp används när man talar om en eventuell 
skogspolitik inom ramen för EU:  

”Det ska det definitivt inte finnas! Definitivt inte! Det här är en begrepps-
fråga, gemensam skogspolitik, common policy, på EU-språk, det ska inte 
finnas, men däremot en skogspolitik i EU. Det är två olika saker.” (Intervju 
30, skogsägare) 

”… det ska finnas ett politikområde inom fördraget som handlar om skog, 
och att det i sådana fall skulle få en liknande status som till exempel turism.” 
(Intervju 26, industriföreträdare)  

”… vi skulle ju gärna se att skogspolitiken infördes som en gemensam, eller 
ett självständigt politikområde på den här lägsta samarbetsnivån.” (Intervju 
27, industriföreträdare) 
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”… jag tycker det ska skapas en skogspolitik på så vis, kan man säga ungefär 
som med miljön, jag vill inte ha en skogspolitik som får någon form av EU:s 
jordbrukspolitik.” (Intervju 40, övrig skogsintressent)  

Citaten ovan implicerar att det finns en mer nyanserad diskussion bland de icke-
statliga skogsintressenterna än bland de svenska politikerna (och till viss del tjänste-
männen), vad gäller formen för hur skogsfrågor skall hanteras inom EU. Från både 
skogsägarrörelsen och skogsindustrin finns en önskan om en skogspolitik på en 
lägre nivå än vad en gemensam skogspolitik innebär. Från skogsägarnas och skogs-
industrins håll framhåller man ”supporting and coordinating actions” som lämplig 
nivå och form för en skogspolitik inom EU (se figur 1.1, samt avsnitt 1.3.1 för 
innebörden av dessa olika samarbetsformer). Få av de intervjuade intressenterna 
från de båda kategorierna verkar emellertid veta vad ett sådant samarbete mer kon-
kret skulle innebära, eller vad en sådan skogspolitik skulle omfatta:  

”… vi har kommit så långt att vi tror det vore bra med en sammanhållen 
skogspolitik eller ett ramverk eller vad man nu ska kalla det för. Men sedan 
är ju nästa steg vad vill vi fylla den med? Och så långt har vi inte kommit i 
Sverige…” (Intervju 27, industriföreträdare) 

”… skogsbolagen var emot och nu är de för, men de vet inte riktigt vad de 
är för…” (Intervju 38, miljörepresentant) 

Vi har nu sett varför och på vilket sätt skogintressenterna ändrat inställning i 
frågan. Nästa steg bli att se hur de mer konkret kom fram till den ”nya” preferens-
ordningen. Att skogsägarnas och skogsindustrins relativt sett tvära kast i frågan 
kom plötsligt bekräftas av flera av de intervjuade intressenterna. Några få, och 
mycket centrala personer, beskrivs som drivande i frågan att se över och ändra det 
tidigare ställningstagandet. I princip resulterade det i att en förändrad inställning 
antogs utan att frågan över huvud taget debatterades på bred front inom skogssek-
torn. Som några av de intervjuade beskriver det: 

”… vi var några stycken som internt kom överens om, nu är det dags att 
göra ett lappkast!” (Intervju 30, skogsägare) 

”Det är ju inget som kommer underifrån, utan det är ju människor på ledan-
de nivå som inser och fattar att vi ska ändra vår inställning.” (Intervju 20, 
industriföreträdare) 

Skogsägarrörelsen var först ut att ändra sina preferenser, och det resulterade ganska 
omgående i en förändrad inställning även hos skogsindustrin centralt. Av intervju-
erna framgår att det också är dessa organisationer som i dagsläget är drivande natio-
nellt. De försöker nu påverka politikerna och regeringen: 
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”Jag tror nog att industrin och skogsägarna i dag har en mer öppen attityd till 
någon form av skogspolitiskt ramverk i Europa än vad den svenska regering-
en har.” (Intervju 27, industriföreträdare) 

”Om skogsägarna och skogsindustrin är enade inför den här frågan så kan 
jag inte tänka mig något annat än att regeringen är ytterst lyhörd.” (Intervju 
34, skogsägare) 

”Vi har i alla våra kontakter med politiker, och vi har ju regelbundna kontak-
ter med de politiker som sitter i miljö- och jordbruksutskottet och närings-
utskottet och så vidare sedan ett par år tillbaka redovisat att vi har ändrat 
uppfattning och motiven för det.” (Intervju 30, skogsägare) 

De svenska politikerna har dock inte tagit till sig budskapet att näringen i stort 
ändrat inställning i frågan. En av de intervjuade representanterna från branschen 
anser att det är överraskande att det finns borgerliga politiker som är helt mot 
någon form av skogspolitik inom EU, särskilt inom centern och moderaterna, då 
många av dessa är markägare med försänkningar inom skogsägarorganisationen. De 
intervjuades syn på hur de svenska politikerna (med särskilt fokus på den tidigare 
socialdemokratiska regeringen) och tjänstemännen inom den svenska skogsadmi-
nistrationen hanterat skogsfrågan utvecklas närmare i nästa avsnitt. 

8.3.2 Regeringens och skogsadministrationens hantering  
av skogsfrågan 

Som framgick av kapitel 7 finns det bland de intervjuade politikerna en samsyn om 
att en gemensam skogspolitik inom ramen för EU inte är önskvärd. Skälen till 
ställningstagandet skiljer sig åt, men inte i så stor utsträckning att det bedömdes 
som om den svenska inställningen i frågan skulle ändras om en borgerlig regering 
skulle komma till makten efter riksdagsvalet hösten 2006. Det är däremot något 
som flertalet av de intervjuade representanterna från skogsägarhåll, men kanske 
framför allt från industrin, framhåller som en möjlighet eller en förhoppning: 

”… jag tror att man kommer att se en förändring i Sveriges position inom 
något år.” (Intervju 22, industriföreträdare) 

”… jag hoppas nu att nya regeringen ska kunna sätta lite fart på det här 
svenska EU-arbetet.” (Intervju 32, skogsägare) 

Det finns även en uppfattning bland de intervjuade företrädarna för industrin och 
skogsägarna att den tidigare socialdemokratiska regeringen skulle ha kunnat vara 
mer drivande i frågan. Från miljörörelsens håll är kritiken mildare på den punkten, 
eller i varje fall mer nyanserad. Företrädare från industrin och skogsägarna tror att 
regeringen eventuellt skulle ha reviderat sin inställning om den inte samarbetat med 
miljöpartiet och vänsterpartiet, vilket framgår av citaten nedan: 
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”Socialdemokraterna har tror jag i dag ingen möjlighet att på något sätt vara 
mer aktiva i EU, så länge man har miljöpartiet och vänstern med sig i båten 
är det inte möjligt.” (Intervju 20, industriföreträdare) 

”… sossarna har varit så otroligt lösa i köttet mot miljöpartiet.” (Intervju 34, 
skogsägare) 

Trots att den tidigare socialdemokratiska regeringen officiellt stod fast vid att en 
gemensam europeisk skogspolitik inte är önskvärd, menar en representant från 
kategorin skogsägare att: 

”Officiellt så finns ju egentligen inte någon förändring av ståndpunkt, reellt 
så var det faktiskt officiellt även om det ligger på gränsen till inofficiellt. Det 
vill säga de här slutdiskussionerna som föregick då det förslag som Österrike 
lade till framtidskonventet till Rådet. För en diskussion, så kan vi väl säga att 
det då ändå hade skett i reality en omsvängning, baserat på att man hade 
noterat att branschen, näringen i sin helhet hade en annan ståndpunkt. Och 
också hade man noterat det här att man genom att ha skygglapparna på här 
så lät man egentligen en utveckling av hanteringen av skogsfrågorna som inte 
gagnade Sverige i fortsättningen… Och hur djupgående den attitydföränd-
ringen är, det kan diskuteras. Därför att rent formellt så har inte regeringen 
tagit någon ny ställning, å andra sidan kan man konstatera att det inom rege-
ringen säkert fortfarande finns delade meningar när det gäller synen på det 
här, mellan till exempel näringsdepartementet och miljödepartementet…” 
(Intervju 30, skogsägare) 

Det finns alltså ett tryck från skogssektorn att regeringen (oavsett färg) skall 
revidera sin inställning, men som någon av de intervjuade uttryckte det så är politi-
kerna kanske inte ”mogna” för det ännu. Vidare verkar det finnas en intern splitt-
ring mellan de närmast berörda departementen i frågan, speciellt mellan närings-
departementet och miljödepartementet. Trots det framhålls att tjänstemännen vid 
departementen haft en bra kontakt med näringen i den här frågan. Andra tjänste-
män som lyfts fram i det här sammanhanget är de tjänstemän som är verksamma 
vid Skogsstyrelsen. Framför allt representanterna för industrin anser Skogsstyrelsen 
och dess tjänstemän är de med bäst beredskap och kunskap i dagsläget, då det: 
”finns kunnigt folk inom området där” (Intervju 20, industriföreträdare). Från 
skogsägarnas håll anser man dock att Skogsstyrelsen borde ha en mer ledande och 
samordnande roll inom området. En representant för skogsägarna undrar helt 
enkelt: ”vart har Skogsstyrelsen tagit vägen?” (Intervju 33, skogsägare). Den över-
vägande majoriteten av de intervjuade skogsintressenterna är överens om att politi-
kerna generellt sett är relativt okunniga och i många fall hel ointresserade av hur 
skogsfrågan hanteras i Bryssel, samt vilka effekter det får för de olika skogsaktö-
rerna nationellt. Citaten nedan från intervjuade representanter från kategorierna 
skogsägarna, miljörepresentanter samt övriga skogsintressenter visar på detta: 

 ”… politiska partierna har väldigt låg kompetens inom det skogliga områ-
det.” (Intervju 31, skogsägare) 
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”… det känns lite tråkigt att vi är så pass ointresserade från myndigheterna 
och från regering och riksdag i frågan.” (Intervju 37, miljörepresentant) 

”… inget ont sagt om de personer som jobbar där [regeringskansliet] i dag, 
men det är inte en tillräcklig kompetens för att Sverige skulle kunna driva en 
hög profil i de här frågorna, och det är väl något som bevisas av sakernas 
tillstånd i dag.” (Intervju 39, miljörepresentant) 

”… det är det som är det underliga när vi är ett sådant stort skogsland, 
skogsnäringen och skogsbruket har så stor betydelse för landet, att vi hante-
rar det på ett sådant dåligt sätt, och det är ju som jag sa förut att jag tycker 
det är för dålig kompetens och kunskap om de här frågorna i riskdag och 
regeringskansliet.” (Intervju 40, övrig skogsintressent) 

”… det finns väldigt stor okunskap upplever jag på regeringsnivå.” (Intervju 
41, övrig skogsintressent) 

Flera av de intervjuade representanterna från industrin pekar på vikten av att de 
svenska Europaparlamentarikerna är kunniga och insatta i frågan. De menar att 
partierna nationellt har ett ansvar för vilka politiker de nominerar och för fram som 
kandidater vid valen till Europaparlamentet: 

”De svenska partierna måste fundera över hur de samverkar med sina EU-
parlamentariker. Och också se till vilka personer som man lanserar som EU-
parlamentariker, det finns väldigt många som är duktiga, men här måste man 
verkligen tänka igenom så att man får rätt folk ner till EU. Väldigt stor del av 
vår lagstiftning initieras ju här.” (Intervju 26, industriföreträdare) 

”Det går ju inte att skicka ner en massa människor som inte tycker att EU 
ska finnas.” (Intervju 25, industriföreträdare) 

”Jag vill ju inte på något sätt idiotförklara de svenska EU-parlamentarikerna 
som är väldigt emot det här, för de ser ju sin bild och ser vad skulle det här 
kunna leda till? Men jag menar, det är ju inget… kanske att vi har varit för 
dåliga att uttrycka vår sak.” (Intervju 23, industriföreträdare) 

”I Sverige tycker jag inte att vi själva har, om vi ska vara självkritiska, ägnat 
oss speciellt mycket åt frågorna. Vi klagar på att politikerna inte har ägnat sig, 
men vi har ju inte gjort något själva heller.” (Intervju 20, industriföreträdare) 

Som framgår av de två sista citaten finns det bland de intervjuade ett mått av 
självkritik, de menar att de själva i många fall borde ha varit bättre att föra fram sina 
ståndpunkter och sin förändrade inställning till politikerna. Vidare riktar flera av de 
skogliga intressenterna en viss kritik mot det svenska systemet och förvaltnings-
modellen i stort. Exempelvis upplevs regeringskansliets förmåga att bereda EU 
relaterade frågor som knapphändig. Det konstateras av en av de intervjuade repre-
sentanterna från industrikategorin att de helt enkelt är för få på departementsnivå 
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som arbetar med de skogliga frågorna. Denne menar att det i stor utsträckning är 
en resursfråga, och att tjänstemännen mer eller mindre är tvungna att lämna det till 
branschorganisationerna att bevaka och följa utvecklingen. Ett annat potentiellt 
problem som lyfts fram är det faktum att svenska politiker kommer in så sent i den 
politiska processen: 

”… med våra svaga departement och allt detta med att de har taskig kapaci-
tet att bereda frågor.” (Intervju 37, miljörepresentant) 

”… man förstår inte i Sverige hur den här politiska processen fungerar. Att 
man måste nästan fånga frågorna när de bereds i Kommissionen. För när det 
går till första läsningen i Parlamentet då är det nästan kört.” (Intervju 26, 
industriföreträdare)  

Det sista citatet indikerar kanske inte så mycket en kritik mot den svenska förvalt-
ningsmodellen i sig, utan pekar snarare på att det råder en bristande insikt. Bristan-
de insikt kan i förlängningen leda till att det svenska systemet inte anpassats till, och 
integrerats med, den politiska arenan i Bryssel. Den svenska politiska processen och 
dess motsvarighet i EU kan inte längre separeras, då de i dag utgör en samman-
flätad helhet (se Blomgren & Bergman 2005). Det är något vi får anledning att 
återkomma till i samband med att de skogliga aktörernas strategier diskuteras 
närmare i avsnitt 8.3.4, samt i samband med att studiens slutsatser utvecklas i 
kapitel 9. 

8.3.3 EU:s hantering av skogsrelaterade frågor 
Kunskapen bland de organiserade skogsintressena varierar när det gäller hur och 
var skogsrelaterade frågor handläggs inom EU. Vissa är väl pålästa och insatta, 
medan andra i stället hänvisar till sina paraplyorganisationer på Europanivå. En av 
de intervjuade från miljörörelsen menar exempelvis att sådana praktiska saker inte 
är något de behöver tänka på i någon större utsträckning nationellt, eftersom orga-
nisationen har ett väl fungerande samarbete i Bryssel som sköter allt deras arbete 
mot EU i den här frågan (mer om det i avsnitt 8.3.4). I likhet med de intervjuade 
politikerna och tjänstemännen i föregående kapitel pekar de flesta av skogsintres-
senterna ut generaldirektoratet för miljö som drivande i de skogsrelaterade frågor-
na, och som det direktorat som ständigt försöker vinna mark inom skogsområdet: 

”… miljödirektoratet har fått vissa befogenheter och dom tenderar ju att 
utvidga dem utifrån sina egna sätt att arbeta…” (Intervju 28, industriföre-
trädare) 

”… miljödirektoratet tog sitt uppdrag på största allvar och drev på och 
driver på.” (Intervju 30, skogsägare) 
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”… orsaken till varför mycket flyttades till miljö var att förra kommissionä-
ren, hans personliga intresse av skogen var inte så stort och det ledde till att 
DG Miljö liksom roffade åt sig kompetensen…” (Intervju 32, skogsägare) 

Den här insikten har också (som framgick av avsnitt 8.3.1), lett till att framför allt 
skogsägarna och skogsindustrin reviderat sin inställning gällande frågan om en 
skogspolitik på Europanivå. De vill inte att skog och skogsbruk skall handläggas 
som en miljöfråga, utan i stället med ett näringsperspektiv. Generaldirektoratet för 
jordbruk är det andra direktoratet som lyfts fram som viktigt när det gäller hante-
ringen av skogspolitiska frågor i EU, då det direktoratet i många fall delar huvud-
mannaskap för de skogliga frågorna med generaldirektoratet för miljö. En stark 
kritik riktas dock mot jordbruksdirektoratets handläggning av de skogliga frågorna:  

”Det har alltså inte funnits och finns ingen vilja inom generaldirektoratet för 
jordbruk att egentligen hantera skogsfrågorna.” (Intervju 30, skogsägare) 

Flera av de intervjuade intressenterna menar att det bland annat finns för lite resur-
ser inom generaldirektoratet för jordbruk som är vikta specifikt för de skogliga 
frågorna. Resurserna återfinns i stället inom generaldirektoratet för miljö som har 
flera skogsakademiker anställda och en helt annan kompetens inom området, men 
som då anlägger ett miljöperspektiv snarare än ett näringsperspektiv på sitt arbete. 
Men det finns också en motbild. En representant från miljörörelsen menar nämli-
gen att generaldirektoratet för miljö i dagsläget är svagt vad gäller de skogspolitiska 
frågorna:  

”… miljödirektoratet i Bryssel är ganska svagt för närvarande.” (Intervju 37, 
miljörepresentant) 

Representanterna för skogsägarna och industrin uppfattar även generaldirektoratet 
för näringsliv som viktigt för de skogsrelaterade frågorna. Det är ett generaldirek-
torat som flera av de intervjuade uppfattar vara på uppåtgående vid tidpunkten för 
intervjuerna, vilket välkomnas av företrädarna för skogsägarna och skogsindustrin. 
De menar att det är det direktorat som borde vara närmast berört och tillika det 
som rimligtvis bör handlägga skogsbruksfrågor. Om de fick önska skulle general-
direktoratet för näringsliv vara det direktorat som formellt ansvarade för skog och 
skogsbruksfrågor inom EU. Från miljörörelsens håll anser man i stället att general-
direktoratet för miljö borde ha huvudansvaret för dessa frågor. Att generaldirekto-
ratet för näringsliv skulle få mer inflytande på området är inget de välkomnar då de 
inte upplever att de har några upparbetade kanaler dit.  

De intervjuade aktörerna lyfter även fram ytterligare några andra generaldirekto-
rat som de upplever har inflytande på skogsrelaterade frågor, exempelvis generaldi-
rektoraten som hanterar områden såsom energi, transport, konkurrens samt forsk-
ning. Men de skogliga intressenterna verkar inte vara medvetna om den planerade 
och sedan även genomförda omstruktureringen som skedde inom generaldirekto-
ratet för näringsliv i samband med att skogsindustri enheten fusionerades med 
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bland annat textilområdet (se kapitel 4, avsnitt 4.4.2). De enda som hade kunskap 
om den här förändringen var företrädare från industrikategorin, och då endast en 
handfull av dem. En av dessa beskriver förändringen som ”ett rejält bakslag” 
(Intervju 28, industriföreträdare). 

Förutom Kommissionen och dess generaldirektorat lyfts Europaparlamentet 
fram som en viktig aktör vad gäller hanteringen av skogsfrågorna, speciellt med 
tanke på att Parlamentet har medbeslutande i miljöpolitiska frågor. Dessutom lyfts 
Ekonomiska och sociala kommittén fram som ett viktigt organ. En av de intervju-
ade representanterna från kategorin skogsägarna menar:  

”… trots att många inte vill erkänna det så har de en hel del makt i och med 
att vi liksom från skogssektorns sida har lyft fram de här yttrandena ganska 
mycket.” (Intervju 32, skogsägare) 

Från skogsägarnas håll noteras även att Rådets arbetsgrupp för skog har blivit 
betydligt aktivare på senare tid, främst på grund av aktiviteter såsom exempelvis 
Forest Focus och FLEGT-processen. Det är också initiativ som de flesta av de 
intervjuade skogsintressenterna har kännedom om och insikt i. Översynen av 
skogsbruksstrategin och framtagandet av skogshandlingsplanen är däremot aktivite-
ter som de inte är lika insatta i. Representanter från samliga kategorier beskriver 
skogsbruksstrategin, i den mån de känner till den, som ett ”tandlöst” eller ”udd-
löst” dokument som de inte tillmäter någon större betydelse.  

Vad gäller EU:s skogshandlingsplan framträder en mer splittrad bild. En repre-
sentant från kategorin skogsägare menar att EU tar ett: 

 ”… ganska intressant och enligt oss nu positivt steg med den här EU:s 
handlingsplan för skog.” (Intervju 32, skogsägare) 

Både från skogsägarhåll och från industrins sida finns en förhoppning om att 
skogshandlingsplanen skall leda till någon form av formaliserad och koordinerad 
skogspolitik inom ramen för EU. Men en representant från kategorin skogsägare är 
mer tveksam till skogshandlingsplanen, och menar att det kanske inte är det bästa 
sättet att skapa en grundstruktur för den skogsbaserade näringen i EU. Även en 
representant från industrins sida ställer sig frågande till vilken roll skoghandlings-
planen kan komma att spela: 

 ”… hur stor roll den kommer att få i praktiken, det är väl rätt tveksamt…” 
(Intervju 26, industriföreträdare) 

Efter den här genomgången tycks det som om de skogliga intressenterna, i jäm-
förelse med framför allt politikerna, har mer kunskap om de initiativ och aktiviteter 
som tagits på det skogliga området inom ramen för EU. Dock skiljer sig den verk-
liga bilden av hur skogsfrågor hanteras (se kapitel 4) något från hur de svenska 
skogsaktörerna uppfattar att de handläggs. Exempelvis tillmäts generaldirektoratet 
för miljö större betydelse än vad det rimligtvis bör ha mot bakgrund av att general-
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direktoratet för jordbruk är det direktorat som ansvarar för skogsbruksfrågorna. 
Det är exempelvis jordbruksdirektoratet som håller i arbetet med översynen av 
skogsbruksstrategin och skogshandlingsplanen. Närmast skall vi se vilken betydelse 
detta får för de olika aktörernas arbete med skogsfrågor, både nationellt och i EU.  

8.3.4 Skogsaktörernas strategier nationellt och i EU 
Hur arbetar de olika grupperna av skogsaktörer med att föra fram sina ståndpunk-
ter, såväl nationellt som inom EU? Generellt kan sägas att majoriteten av aktörerna 
primärt riktar sina insatser mot hemmaarenan. Det vill säga att de arbetar nationellt 
i sina försök att påverka, även om fokus med åren allt mer kommit att riktas mot 
Europa och mot det skogspolitiska arbetet som pågår internationellt. Vi inleder det 
här avsnittet med att se hur de olika aktörerna valt att arbeta nationellt, för att 
sedan se om, och i så fall hur, de arbetar gentemot EU. 

Arbetet nationellt 
De flesta av de intervjuade skogsaktörerna ser Sverige som den främsta arenan för 
sitt arbete. De riktar de mesta av sina insatser, som i de allra flesta fall går via de 
formella sammanslutningarna de är medlemmar i, gentemot svenska politiker och 
den samlade skogsadministrationen. Som sin viktigaste uppgift i dagsläget lyfter 
många fram behovet av att informera berörda politiker och tjänstemän om sin 
organisations inställning i frågan och motiven bakom den förändrade inställningen:  

”Men sedan framför allt att förse politikerna med information i förväg. Och 
det har man ju slagits av hur, de ropar ju efter detta. De vill veta, de vill ha 
kontakten. De vill ju att vi ska tala om vad som är viktigt, och vad som är 
mindre viktigt. Så är det.” (Intervju 23, industriföreträdare) 

”… de vet att vi sitter på den information de behöver, de är urstressade och 
har hur mycket som helst att göra, så de ringer till oss, det är inte så att vi 
behöver ringa till dem och fråga vad håller ni på med, utan de som verkligen 
liksom har med skogsfrågor att göra alltså, de vet att vi är här och att vi är 
pålitliga partners.” (Intervju 32, skogsägare) 

”… på politisk nivå finns det väldigt få som tar kontakt och initiativ utan det 
är vi som får ligga på.” (Intervju 41, övrig skogsintressent) 

I det här avseendet kan branschen och skogsägarna dessutom göra gemensam sak 
och samarbeta i sin strävan att påverka och informera, vilket också flera av de inter-
vjuade lyfter fram som en möjlighet. En enad front från skogsägarna och skogs-
industrins sida skulle dessutom ge budskapet en större tyngd. Förhoppningen är att 
genom en dialog med den statliga skogsadministrationen och berörda politiker 
utmejsla en ny officiell inställning i frågan. Eller åtminstone få igång en debatt i 
Sverige kring EU:s roll på det skogspolitiska området, något som enligt flera av de 
intervjuade hitintills saknats. Ett potentiellt fora eller plattform för en sådan debatt 
skulle Skogsstyrelsens nationella sektorsråd kunna utgöra.  
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Som framgick av avsnitt 8.3.2 riktar skogsintressenterna en hel del kritik mot politi-
kernas och tjänstemännens kunskap och hantering av skogsfrågan. Flera av skogs-
aktörerna är också självkritiska, ett exempel på sådan själkritik återfinns nedan: 

”… jag är väldigt dåligt insatt i det och förmodligen är det en brist i vårt eget 
arbete, det ska man väl vara krass och säga.” (Intervju 41, övrig skogsintres-
sent) 

En viktig fråga för flertalet skogsaktörer är att se över sitt interna arbete i syfte att 
bättre kunna påverka processen i önskad riktning. Flera av de intervjuade från 
kategorin industriföreträdare menar exempelvis att kunskapen centralt inom För-
eningen Sveriges Skogsindustrier, men även bland några av de större skogsföre-
tagen, i många fall både kan och bör bli bättre. Resurser bör också skjutas till eller 
omallokeras i syfte att följa utvecklingen på området i Bryssel. En annan viktig 
fråga för de skogliga intressenterna är att fundera över vilken form, men kanske 
framför allt vilket innehåll de vill att en eventuell skogspolitik inom ramen för EU 
skall ha: 

”Det finns mycket folk som förstår de tekniska frågorna, men det finns inte 
så hiskeligt många som förstår processen i Bryssel, hur de här frågorna 
hanteras och vilken tidpunkt man måste in och behovet och vikten av att 
komma med rätt folk i rätt tillfälle.” (Intervju 26, industriföreträdare) 

”… vi måste se till att själva vara mer aktiva, måste ha frågorna på vårt eget 
bord, vi måste fundera vad vi vill och vad vill vi inte, och det kanske senare 
är väl så viktigt, vad vill vi inte att en skogspolitik ska hantera?” (Intervju 20, 
industriföreträdare) 

”… vi kan påverka om vi kan samla oss kring en gemensam målsättning och 
gemensamma idéer vad man ska göra med en europeisk skogspolitik. Och då 
är det i första hand i Sverige vi måste samla oss, vad vill vi för någonting?” 
(Intervju 20, industriföreträdare) 

Flera av de intervjuade menar dock att det inte räcker att arbeta enbart nationellt:  

”Det är ganska naivt att tro att det räcker med att lobba mot svenska politi-
ker i Sverige. Utan vi måste ju lobba mer mot svenska politiker som jobbar i 
EU.” (Intervju 22, industriföreträdare) 

”… vi har successivt insett att vi måste ägna unionen och europeisk skogs-
politik mer tid och kraft, och därmed så har vi naturligtvis uppgraderat vårt 
engagemang i europeiska frågor.” (Intervju 27, industriföreträdare) 

”… jag kan ju bara bekräfta att jag har prioriterat EU och sättet att arbeta 
parallellt Sverige/EU.” (Intervju 28, industriföreträdare) 
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Som framgår av citaten ovan ger representanter från industrisektorn ett tydligt 
uttryck för att de med tiden kommit att se över sina sätt att arbeta med frågan, och 
att de successivt kommit att komplettera sina insatser nationellt med aktiviteter 
även i Bryssel. För det arbetet redogörs närmare härnäst. 

Arbetet på Europanivå 
Flera av de intervjuade inom industrikategorin har insett att de hittills varit för 
nationellt fokuserade och att de måste ändra sitt tillvägagångssätt och bli mer 
Europafokuserade. Ett led i det arbetet är att de numera anammat dubbla strategier, 
det vill säga att de arbetar aktivt med skogsfrågan både nationellt och inom EU, 
samt att arbetet sker både självständigt och via olika transnationella sammanslut-
ningar. Den dubbla strategin blir särskilt tydlig när man talar med företrädare från 
några av de större skogsföretagen som har verksamhet i flera av medlemsstaterna. 
De arbetar då dels via företagets representanter gentemot respektive lands politiker 
och myndigheter, dels via företagets medlemskap i respektive lands skogsindustri-
organisation. Dessa nationella organisationer är i sin tur medlemmar i transnatio-
nella samarbeten (exempelvis CEPI) som verkar direkt gentemot EU:s institutioner. 
Företaget kan dessutom indirekt ha ett relativt starkt inflytande i den transnationella 
organisationen om företaget ingår som medlem i nationella skogsindustrisamman-
slutningar i flera av medlemsstaterna. Det innebär att företaget, förutsatt att det är 
inflytelserikt i de nationella organisationerna, får flera möjligheter att påverka i den 
transnationella sammanslutningen. Genom att företaget är etablerat i flera länder 
har det dessutom chans att påverka politiker och myndigheter (tjänstemän) i flera 
av medlemsstaterna, vilket ökar dess utsikter att påverka diskussionerna i exempel-
vis Rådets skogsarbetsgrupp. Bland de skogsaktörer som organisatoriskt sett är 
mindre, eller inte har någon transnationell sammanslutning att vända sig till, finns 
en frustration över att inte ha kunskap om och länkar in i beslutsprocesserna i 
Bryssel: 

”… man upplever att det är svårt att påverka och liksom svårt att veta var 
man ska lägga krutet riktigt också.” (Intervju 41, övrig skogsintressent) 

De transnationella sammanslutningarna (vilka dessa är, och vilken roll de spelar, 
utvecklas närmare i kapitel 5) framhålls alltså av nästintill samtliga av de intervjuade 
skogsintressenterna som mycket viktiga eftersom: 

”… det är ju de som finns närvarande nere i Bryssel och det är de som har 
daglig kontakt med Kommissionen framför allt.” (Intervju 27, industriföre-
trädare) 

”… vi har ju mer eller mindre i vårt företag bestämt oss för att vi ska 
använda de här organisationerna och vi ska snarare lägga tid i dem för att 
driva via dem i stället för att ha egen personal. Vi har ju tidigare i något 
skede haft egen personal nere i Bryssel och vi känner att det bli på något vis 

••



  

 205

dubbelt, det är bättre att verkligen gå in och jobba i organisationerna.” 
(Intervju 22, industriföreträdare)  

En av de intervjuade representanterna från industrikategorin menar att det är en 
huggsexa om kontakter och lämpliga ingångar nere i Bryssel. Därför gäller det att 
noggrant välja den form som är mest effektiv för att kommunicera sitt budskap. 
Denne menar vidare att i de fall man kan komma som en representant för en 
branschorganisation och säga att ”vi företräder branschen”, är det en stor styrka. 
Samma respondent höjer dock ett varningens finger för att det finns en allt för stor 
tilltro till de transnationella branschorganisationerna och vad de kan åstadkomma. 
Det finns en mentalitet bland vissa av de svenska skogsaktörerna, som enligt den 
intervjuade, gör att de anser att: 

”… vi kan luta oss tillbaks för vi har våra branschorganisationer på Europa-
plan, och de sköter det här, att det finns en slags tilltro till att man servas via 
dem hela tiden utan att själv faktiskt vara engagerad.” (Intervju 26, industri-
företrädare) 

Det finns en risk med att förlita sig allt för mycket på de transnationella organisa-
tionerna, enligt den intervjuade, eftersom de i många fall för fram ståndpunkter 
som baseras på en minsta gemensam nämnare. Det kan ibland missgynna skogs-
näringen, sett ur ett svenskt perspektiv. De skogsintressenter som är något mindre 
rent organisatoriskt eller medlemsmässigt och därmed även mindre resursstarka har 
emellertid inte något annat val. Eller så har de medvetet valt att inte engagera sig på 
Europaplanet eller i någon form av transnationellt samarbete, vilket illustreras 
nedan: 

”… vi har inte försökt bedriva någonting egentligen för vi har varit ganska 
skeptiska till att engagera oss, vi har definierat att det här kostar för mycket 
för vad det ger.” (Intervju 37, miljörepresentant) 

”Ja, om jag säger vi själva borde ju skogligt sett ha haft en bättre bevakning i 
de här frågorna men har ju inte i och med att vi inte tyckt det varit så viktigt 
eller att de här frågorna inte över huvud taget ska handläggas där nere så har 
det ju varit med automatik som vi inte brytt oss om det.” (Intervju 20, 
industriföreträdare) 

Det sista citatet påminner oss om att det formellt inte finns någon skogspolitik 
inom EU. Det kan vara svårt för de svenska aktörerna att bevaka och avsätta resur-
ser för något som egentligen inte finns i formell mening (även om det i realiteten 
finns en informell skogspolitik inom ramen för EU). Men samtidigt menar flera av 
de intervjuade representanterna från skogsägarhåll att orsaken till att de själva har 
kunnat ha en relativt stor påverkan på den skogspolitiska debatten (både nationellt 
och i EU) beror dels på att de ställer relativt sett stora resurser till förfogande i 
Bryssel om man jämför med många andra länder, dels att de har en eller flera egna 
representanter i Bryssel som följer utvecklingen på plats (och som dessutom verkar 
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tillsammans med CEPF i många frågor). Eller som en av de intervjuade repre-
sentanterna för skogsägarna uttryckte det: ”skogsägarna är superbt uppdaterade 
hela tiden, och det betalar sig tillbaks mångfalt” (Intervju 32, skogsägare). Detta 
bekräftar även flera av de intervjuade industriföreträdarna: 

 ”Jag har ju noterat att skogsägarna var snabbare med att identifiera det här 
potentiella problemet än vad industrin har varit. Och möjligen beror detta på 
att skogsägarna har ett mycket väl fungerade samarbete på Europanivå.” 
(Intervju 27, industriföreträdare) 

”… ja, jag anser att de är duktigare än oss själva att jobba med politisk 
lobbying.” (Intervju 20, industriföreträdare) 

Skogsägarrörelsens medvetna satsning och fokusering framhålls som något efter-
strävansvärt av företrädarna från branschen. De menar att de egna tillkortakom-
mandena som finns inom området skulle kunna lösas om mer resurser tillfördes, 
och om de hade egna representanter i Bryssel som bevakar aktuella frågor för deras 
räkning. Det är även något som en representant från kategorin övriga skogsintres-
senter tangerar då denne pekar på vikten av att rätt personer bevakar frågan: 

”När vi var mer emot spelade det inte så stor roll vem vi skickade. Vem som 
helst kan vara emot, men ska vi vara med och spela och ta hem pengar så 
krävs det att resurserna är de rätta och att de vi skickar ned väljs med större 
omsorg.” (Intervju 42, övrig skogsintressent) 

Den aktör som lyckats bäst i sitt arbete att slå vakt om sina intressen och göra sin 
röst hörd tycks vara skogsägarna. Samtliga aktörer lyfter fram dessa som en mycket 
stark intressegrupp både nationellt och inom EU. Därefter framhålls skogsindustrin 
som en inflytelserik lobbygrupp. Den stora skillnaden mellan de båda arenorna är 
att miljörörelsen inte bedöms som särskilt framgångsrik nationellt, men däremot 
inom ramen för EU. Det är en bild som främst förs fram från skogsnäringen och 
skogsägarnas sida, men som inte bekräftas av miljörörelsen själv. De upplever inte 
att de har det genomslag som de tillskrivs av de andra aktörerna. Däremot upplever 
man bland skogsägarna att man i många avseenden är just så framgångsrika som de 
andra aktörerna menar att de är, men att man naturligtvis kan bli bättre i många 
avseenden. 

När det gäller skogsintressenternas påverkan inom EU sker mycket av arbetet 
informellt, genom personliga kontakter och nätverk. Deras mer formella deltagande 
i den politiska processen begränsar sig primärt till den rådgivande gruppen för skog 
och kork. Både skogsindustrin och skogsägarna deltar i dess arbete. I de allra flesta 
fall deltar, eller representeras, de av sina respektive Europaorganisationer (CEPI 
och CEPF), snarare än som företrädare från Sverige och en specifik intressegrupp: 

”… i den grupperingen så finns ju skogsindustrin och skogsägarna företräd-
da, och det är väl vår sätt att påverka unionen i mer formell mening.” (Inter-
vju 27, industriföreträdare) 
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Genom den rådgivande gruppen för skog och kork inbjuds de organiserade skogs-
intressena att ge synpunkter och reagera på aktuella skogsfrågor. Ett sätt att bli mer 
proaktiva i frågan är enligt de intervjuade att på eget initiativ sätta sig ned och 
skriva olika förslag eller positionspapper. Arbetet bör dessutom ske tillsammans 
med andra intressenter eller transnationella sammanslutningar för att få ett verkligt 
genomslag. Eller som en intervjuad skogsägare uttrycker det:  

”Det är ett ansvar hos oss inom skogsektorn att lära oss uppträda på ett 
enhetligt snöre, för annars får vi inte igenom nåt.” (Intervju 31, skogsägare) 

Citatet ovan berör hur det svenska inflytandet ser ut, eller snarare hur det upplevs 
från de skogliga aktörernas sida. Det är något som analyseras vidare i nästa stycke. 

Svenskt inflytande 
Hur bedömer de skogliga intressenterna att det svenska inflytande är i de skogspoli-
tiska frågorna inom EU? Samtliga är eniga om att Sverige (den tidigare socialdemo-
kratiska regeringen) generellt sett varit alltför reaktiv, och inte haft något större 
inflytande på processen. Några exempel på detta framgår nedan: 

”… vi är ganska svaga i deltagandet över huvud taget på den internationella 
sidan och definitivt inom EU.” (Intervju 37, miljörepresentant) 

”Svenska regeringen har ju varit dålig…” (Intervju 34, skogsägare) 

”Inte tror jag det är speciellt starkt inte.” (Intervju 25, industriföreträdare) 

”Vi är oerhört dåliga trots att vi betraktar oss som väldigt duktiga och har 
varit väldigt duktiga så är vi väldigt dåliga på att föra fram vår syn och vårt 
arbetssätt.” (Intervju 37, miljörepresentant) 

”… vår röst hörs inte ett dyft i EU.” (Intervju 31, skogsägare ) 

”… man har varit frånvarande på ganska mycket möten och man har inte 
gått in och liksom gett proaktiva bidrag.” (Intervju 32, skogsägare) 

”Jag tror det är noll och ingenting alltså. Utan i sådana här frågor kommer 
upp blir det ju finnarna man prata med och de får fixa, dra hela lasset.” 
(Intervju 20, industriföreträdare) 

Det konstateras bland flera av de intervjuade skogsintressenterna att man från 
regeringens håll varit inaktiva, samt att svenskar ofta helt enkelt saknar ingångar att 
påverka inom EU. Ett exempel på det är att de svenska departementen, till skillnad 
från de finska, inte gör några uppvaktningar. Vidare hävdas att Sverige i många fall 
gömmer sig bakom Finland som skickar stora delegationer på tiotalet personer, 
medan Sverige:  
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”… skickar någon, nått litet… någon departementssekreterare…” (Intervju 
37, miljörepresentant) 

Finlands relativt sett framgångsrika agerande på det skogspolitiska området ses 
dock som en potentiell resurs, då man från svenskt håll ofta ingår i allianser med 
Finland och finska aktörer. En representant från branschen uttrycker det på 
följande sätt:   

”Jag är helt övertygad om att man skulle åstadkomma lite eller ingenting om 
man är själv. För mig är det som självklart att vi ska samarbeta med finnarna. 
Självklart! Dessutom är de före oss. Det stör inte mig, jag bryr mig inte om 
de är duktigare än oss eller före oss, man ska ju… det är väl bra då, då åker 
man snålskjuts.” (Intervju 20, industriföreträdare) 

Även allianser med Baltstaterna framhålls som en bra strategi för att arbeta med de 
skogliga frågorna. När dessa länder gick med i EU 2004 ökade möjligheten för de 
länder som har ett skogsbruk och en skogsnäring att göra sin röst hörd inom EU. 
Som en representant från branschen uttrycker det:  

”Risken för att de som inget begriper utav skogsbruk och skogsnäringen 
hittar på en massa stolligheter blir ju mindre ju fler vi är som kan frågan.” 
(Intervju 20, industriföreträdare) 

8.3.5 Processens fortskridande 
De flesta upplever att försöken att etablera någon form av skogspolitik inom ramen 
för EU initierats och drivits parallellt på två nivåer dels nationellt, dels inom EU. I 
likhet med politikerna och tjänstemännen i föregående kapitel framhåller skogs-
intressenterna överlag att den europeiska skogsägarrörelsen ligger i framkant och 
driver processen när det gäller att skapa någon form av skogspolitik för EU. Flera 
nämner också den europeiska skogsindustrin, eller närmare bestämt CEPI, som en 
drivande aktör, liksom enskilda medlemsstater såsom Österrike och Finland. Till 
skillnad från politikerna och tjänstemännen, vilka lyfter fram EU:s institutioner som 
drivande aktörer i frågan samt ger uttryck för att det finns en inre dynamik i syste-
met som driver på processen, är det en uppfattning som skogsintressenterna inte ger 
uttryck för i någon större utsträckning. En representant för miljörörelsen menar 
emellertid att: ”… det finns ändå en inneboende kraft att lägga större och större 
områden under EU-paraplyet” (Intervju 38, miljörepresentant). En annan före-
trädare från miljörörelsen säger: ”jag tror mer att det kanske är enskilda personer 
inom EU mer än länder [som driver processen]” (Intervju 39, miljörepresentant). 
Men de övriga aktörerna upplever i stället att försöken att etablera någon form av 
skogspolitik primärt är något som initierats och drivs av olika intresseorganisa-
tioner: 

”… tror det är intresseorganisationer som driver.” (Intervju 33, skogsägare) 
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”… bortsett ifrån att det finns ett intresse från näringens organisationer att 
driva det här vidare kan jag även tänka mig att det finns från en del med-
lemsstaters sida också ett intresse av att faktiskt fortsätta att driva på gent-
emot Kommissionen för att få den att ta ett ansvar för det här även om det 
nu inte finns det här juridiska mandatet.” (Intervju 30, skogsägare) 

Skogsintressenterna anser sig både vara delaktiga och i många fall även ledande i 
försöken att etablera någon form av europeisk skogspolitik. Eller som en respon-
dent från industrikategorin uttryckte det: ”om alla känner att vi verkligen vill 
någonting, då blir det någonting” (Intervju 20, industriföreträdare). Det tycks 
således finnas ett självförtroende bland aktörerna, de upplever att de har en reell 
chans att påverka processen. Men samtidigt kan man fråga sig hur självvalt deras 
engagemang egentligen är och vilken möjlighet de har som aktörer att faktiskt styra 
utvecklingen. Flera av de intervjuade skogsintressenterna ger uttryck för att de mer 
eller mindre är tvungna att agera. Trycket från närliggande politikområden (främst 
miljö och energi) driver dem att reagera på något sätt för att värna sina intressen, 
allt enligt logiken i neofuktionalismens funktionella spillover mekanism: 

”Ja, processen är ju redan i rullning, och om det är så att man inte gör något 
åt den här, då ser vi bara att det kan utvecklas i en enda riktning…” (Intervju 
30, skogsägare) 

”… EU-politiken är ju tyvärr sådan att man liksom fyller håligheter, alltså om 
inte du är där så gör ju någon annan det och då blir det inte som du vill ha.” 
(Intervju 32, skogsägare) 

Av citaten ovan framgår att de intervjuade skogsintressenterna i de allra flesta fall 
redan ser loppet förlorat, så till vida att processen när den väl har startat anses 
mycket svår – för att inte säga helt omöjlig – att stoppa. Däremot finns en stark 
tilltro bland några av de intervjuade aktörerna (företrädande bland skogsägare och 
industrin) att de skall lyckas styra processen i en riktning som ligger i linje med 
deras egna intressen och önskningar. För: ”är man ute i tid så är EU:s institutioner 
öppna för synpunkter” (Intervju 26, industriföreträdare). Dessutom pekar skogs-
intressenterna genomgående på vikten av att försöka få till stånd en genomarbetad 
och tydlig ståndpunkt som förankrats på bred front nationell, detta för att Sverige i 
framtiden skall kunna vara slagkraftig internationellt – och inte minst inom EU. 

8.4 Summerande iakttagelser 

8.4.1 Vilka centrala skillnader och likheter kan identifieras? 
Vilka slutsatser kan vi dra om vi jämför de olika grupperna av skogsaktörer som 
presenterats i kapitel 7 och 8 vad gäller deras preferenser, strategier och sätt att 
agera i frågan? För det första framgår det att de allra flesta av de intervjuade skogs-
intressenterna, till skillnad från politikerna i föregående kapitel, välkomnar någon 
form av skogspolitik inom ramen för EU. De vill dock inte se en gemensam skogs-
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politik, utan poängterar att skog och skogsbruk bör hanteras på den lägsta nivån för 
EU samarbetet, det vill säga inom ramen för ”supporting and coordination actions” 
(för skillnaden däremellan se avsnitt 1.3.1 och figur 1.1). Bland skogsintressenterna 
finns det dock en tydlig skillnad mellan kategorierna av aktörer vad gäller deras pre-
ferenser. Från miljörörelsens håll är man fortfarande tveksamma till att formalisera 
en skogspolitik inom ramen för EU, medan skogsägarna och skogsindustrin menar 
att det är vägen att gå. För det andra framträder en bild av att motiveringarna 
bakom aktörernas inställning till om det skall skapas en gemensam europeisk skogs-
politik eller inte skiljer sig åt. Bland politikerna och tjänstemännen tycks principiella 
ståndpunkter såsom nationell bestämmanderätt – subsidiaritet och proportionalitet 
– vara mer framträdande än hos de skogliga intressenterna. Motiven bakom de 
skogliga intressenternas inställning (oavsett om den är för eller mot en skogspolitik 
inom EU) är i stället ofta baserade på ett konkret egenintresse i en specifik fråga 
eller område. När det gäller sättet att arbeta, är det i många fall från politikernas håll 
en medveten strategi att inte agera då man därigenom riskerar att bidra till att struk-
turer formaliseras, samt att man genom att agera indirekt tillskriver skogsområdet 
en status som det inte har. Bland de organiserade skogsintressena (främst bland 
skogsägarna och industrin) har man gått från sporadiska, reaktiva insatser i syfte att 
motverka att en gemensam skogspolitik formaliseras, till mer proaktiva strategier i 
syfte att se om sitt hus. Nu värnar och skyddar de sina intressen genom att efterlysa 
någon form av skogspolitik inom ramen för EU. Ett konkret exempel på aktö-
rernas förändrade strategier är att de inte endast arbetar nationellt i sin strävan att 
påverka processen. De har i allt större utsträckning kommit att rikta sina insatser 
direkt mot EU:s institutioner, samtidigt som de samarbetar med andra aktörer inom 
ramen för olika transnationella organisationer. Även om inställningen i frågan 
nyanserats menar representanterna från skogsindustrin och skogsägarna att deras 
grundläggande preferenser och motiv med sin verksamhet inte har förändrats, utan 
att: ”det är strategierna som har förändrats” (Intervju 30, skogsägare).  

Nära förknippat med de olika aktörernas möjligheter och vilja att försöka 
påverka processen och dess inriktning, är vilken kunskap de har om handläggning-
en av skogsrelaterade frågor inom EU. Ett antal av de intervjuade aktörerna (preli-
minärt tjänstemän vid den svenska skogsadministrationen och de som är för någon 
form av europeisk skogspolitik, det vill säga representanter från skogsägarna och 
industrikategorin) tycks ha en relativt god insyn i hur skogsrelaterade frågor hand-
läggs inom EU, då de har kontakter med personer verksamma vid de olika institu-
tionerna, och/eller själva ingår i olika former av nätverk eller arbets- och expert-
grupper. Majoriteten av aktörerna (och då särskilt politikerna) har emellertid endast 
begränsade kunskaper om hur och var skogsfrågor handläggs inom EU. Orsaken 
till att flera av de skogliga intressenterna har bristande insikter och kunskaper i 
frågan menar de själva beror på att det är deras europeiska organisationer som 
bedriver lobbyarbetet gentemot EU:s institutioner och organ. Detta framstår som 
något motsägelsefullt då skogsägarnas insikter i dessa frågor i stället hänvisas just 
till det faktum att de har ett väl fungerande samarbete med sina transnationella 
sammanslutningar på Europanivå. Det mönster som framträder är att ju större kun-
skap aktörerna har om EU systemets uppbyggnad och tillika förståelse för besluts-
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processerna, desto mindre kritiska tycks de vara till att någon form av skogspolitik 
etableras.  

Skogsägarna är den intressegrupp som framhålls som starkast och mest inflytel-
serik i frågan, både nationellt och inom EU. Det var också skogsägarna som först 
reviderade sin inställning och började förespråka någon form av skogspolitik. 
Skogsindustrierna tog därefter beslutet att även de aktivt verka för att en koordine-
rad skogspolitik skall etableras inom ramen för EU. Det intressanta med den här 
omsvängningen är att den inte kom som ett resultat av en intern debatt och förank-
ringsprocess inom respektive organisation, utan att ett par centralt placerade perso-
ner drev igenom den (utifrån de impulser och diskussioner som de i sin tur fått från 
samarbetet i de transnationella sammanslutningarna). Det tycks alltså finnas en 
skoglig ”elit” som driver frågan nationellt, helt i enlighet med den tidiga neo-
funktionalismens antaganden (se kapitel 2). Det är en insikt som vuxit sig starkare i 
samband med att de intervjuer som ligger till grund för den här studien genomförts. 
Samtidigt som Sverige är en stor skogsnation sett till de fysiska skogstillgångarna, är 
skogsvärlden synnerligen liten. Det är samma människor som träffas i olika sam-
manhang och ingår i olika konstellationer. Grovt generaliserat kan den här gruppen 
av människor beskrivas som ett antal medelålders män med jägmästarutbildning, 
som känner varandra väl oavsett om det är skogsägarna, näringen eller miljöintres-
sen de företräder. Flera av de intervjuade refererar till det här fenomenet i termer 
av ett ”kluster” eller ”skrå”, vilket kritiseras av vissa för att både vara konservativt 
och slutet till sin karaktär. Andra menar däremot att det bidrar till en kollegial 
gemenskap som i sin tur leder till ett samförståndsklimat där det finns en förståelse 
och respekt för varandras ståndpunkter. 

När det gäller vem eller vilka som driver försöken att inlemma skog och skogs-
bruk i EU-samarbetet skiljer sig uppfattningarna åt mellan de olika aktörerna. De 
intervjuade politikerna och tjänstemännen lyfter i stor utsträckning fram EU:s insti-
tutioner som drivande, och då särskilt Kommissionen som en ledande policyentre-
prenör. De skogliga intressenterna pekar i stället på de organiserade intressenas roll 
i processen, samt allianser av medlemsstater. Det är tydligt att det inte är en aktör, 
eller en grupp av aktörer som driver processen, utan att det är en mångfald av 
aktörer som genom sina interaktioner håller processen levande.  

Om punkten ovan är en sådan som aktörerna skiljer sig åt i sina uppfattningar, 
så är nästa en punkt som de är rörande överens om. Bland samtliga kategorier av 
aktörer finns nämligen en självinsikt och en självkritik gällande det egna agerandet i 
frågan. Speciellt inom den statliga skogsadministrationen pekas på ett ökat behov 
av att koordinera frågorna internt, men även att diskutera och förankra den svenska 
officiella ståndpunkten på bred front med olika intressegrupper nationellt, för att 
därigenom bli mer proaktiva i frågan. Också bland de skogliga intressenterna finns 
en önskan om att bli mer proaktiva, vilket de hoppas uppnå genom att skjuta till 
mer resurser och utöka sin närvaro i Bryssel. Vidare framgår det att det finns en 
önskan bland de flesta av de skogliga intressenterna att de skall involveras i den 
nationella debatten kring en gemensam europeisk skogspolitik i högre utsträckning 
än vad hitintills skett. 
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När det gäller hur de olika aktörerna upplever det svenska inflytande i de skogsrela-
terade frågorna i Bryssel, framhåller aktörerna inom den svenska skogsadministra-
tionen generellt sett i högre utsträckning än de skogliga intressenterna, att Sverige 
de facto har ett inflytande. Paradoxalt nog är det ändå de statliga aktörerna som i 
störst utsträckning är motståndare till en gemensam europeisk skogspolitik. De 
icke-statliga aktörerna, som framhåller att det svenska inflytandet hitintills varit 
mycket marginellt eller rent av obefintligt inom det skogspolitiska området i EU, 
välkomnar i stället någon form av skogspolitik inom EU, dock inte en gemensam 
skogspolitik. Det är en iakttagelse som vi får anledning att återkomma till i kapitel 
9.  

Den här studien kartlägger och analyserar de svenska aktörernas inställning till 
försöken att etablera någon form av skogspolitik inom ramen för EU, men illustre-
rar också en generell problematik – det faktum att Sverige och EU inte längre 
kanske kan eller bör hanteras som två separata arenor. Det svenska och europeiska 
systemet är numera sammanflätat, de politiska processerna hänger ihop. Politikerna 
och några av de skogliga intressenterna tycks emellertid fortfarande se den nationel-
la och europeiska arenan som två separata spelplaner, till skillnad från den ”skogliga 
eliten” som är medvetna om detta faktum och som därför anpassat sina strategier. 
Vilka teoretiska implikationer dessa iakttagelser får diskuteras mer ingående i nästa 
kapitel. 
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– KAPITEL 9 – 

Ingen gemensam europeisk skogspolitik 
– men gärna en skogspolitik i EU 

”Mot bakgrund av det faktum att nya initiativ är på väg, 
vare vi önskar det eller inte, så har nu många börjat inse 

att en fortsatt negativ och enbart reaktiv inställning 
till frågor som rör skogspolitik på EU-nivå 

inte längre är önskvärd eller kan förväntas leda till 
några fördelar för Sverige och svenskt skogsbruk. 

En proaktiv inställning som bygger på kunskap och 
djupa insikter och på väl definierade målsättningar 

om vad vi vill åstadkomma måste utvecklas.”  
(Utdrag ur Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens 

inbjudan till konferensen Synpunkter på en framtida skogspolitik i EU 
– Vilken väg bör svenskt skogsbruk välja? den 29 april 2004) 

9.1 Inledning 
I det här kapitlet summeras och utvecklas avhandlingens empiriska och teoretiska 
konklusioner. Inledningsvis presenteras och analyseras de olika aktörernas inställ-
ning till en gemensam europeisk skogspolitik och tillika deras roll i processen. Där-
efter redogörs för de för- och nackdelar som svenska aktörer förknippar med en 
gemensam europeisk skogspolitik, men även vilka implikationer dessa insikter får 
för aktörernas agerande i frågan. Har de svenska aktörerna förändrat sina preferen-
ser och strategier, och om så är fallet varför? Därefter diskuteras vilka teoretiska 
slutsatser som kan dras. Mitt fokus på aktörsdriven spillover, nationella aktörer (i 
kontext) och mikronivå, vad tillför det? Hjälper det oss att förstå de svenska aktö-
rernas roll i integrationsprocessen? Efter det följer ett avsnitt där jag gör en utblick 
mot framtida forskning. Ett slutord rundar av kapitlet. 

9.2 En mångfacetterad process 
En mängd aktörer och nivåer har hanterats inom ramen för studien. I det här 
avsnittet summeras översiktligt hur de olika aktörerna ställer sig till försöken att 
etablera en gemensam europeisk skogspolitik i EU och tillika deras roll i denna pro-
cess.  
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Kapitel 4 redogjorde för de aktiviteter och initiativ som tagits på senare tid inom 
det skogspolitiska området inom ramen för EU, samt för vilka av EU:s institutioner 
och organ som varit och är drivande i de skogsrelaterade frågorna. Av framställ-
ningen framgick att det primärt är Kommissionen och Europaparlamentet som är 
tongivande i processen, och att deras agerande i frågan gör att de kan karaktäriseras 
som ”policy entreprenörer”. De har exempelvis gång på annan uppmärksammat 
och lyft skogsfrågorna på EU:s agenda i syfte att få till stånd någon form av sam-
ordning kring de skogsrelaterade frågorna. Inledningsvis skedde dessa aktiviteter 
inom ramen för den befintliga jordbrukspolitiken, men har över tid allt oftare 
kommit att ske utifrån miljöpolitiska motiveringar. En förklaring till det kan vara att 
Europaparlamentet är medbeslutande i miljöpolitiska frågor, men inte i jordbruks-
relaterade frågor i samma utsträckning. Vidare tycks det som om institutionerna, 
och då framför allt Kommissionen, medvetet knyter till sig skogliga intressegrupper 
(exempelvis skogsägare, skogsindustrin och miljörörelsen) i sitt arbete med de 
skogsrelaterade frågorna, dels för att få input i termer av den expertis och sakkun-
skap dessa intressegrupper besitter, dels för att redan på ett tidigt stadium involvera 
dem i sin politik (genom deltagande i olika expert- och arbetskommittéer) och där-
igenom underlätta implementeringen.  

De tongivande aktörerna bland de transnationella bransch- och intresseorgani-
sationerna presenterades i kapitel 5. Den slutsats man kan dra är att de transnatio-
nella organisationerna gått från att vara skeptiska till att i dag vara överlag positivt 
inställda till någon form av skogspolitik för EU, dock inte till en gemensam skogs-
politik. Skogsägarnas och skogsindustrins Europaorganisationer arbetar numera 
aktivt för att skog och skogsbruk skall föras in i EU:s fördragstexter. Miljörörelsen 
håller en lägre profil och bevakar utvecklingen då politikens innehåll snarare än 
dess form framhålls som viktig. De intressegrupper som primärt har ett ekonomiskt 
intresse i skogsfrågan fungerar som påtryckningsgrupper för integrationsprocessens 
fortskridande i nära samverkan med EU:s institutioner, men är också verktyg på 
nationell nivå i termer av att en nationell elit skapas som för fram de organiserade 
intressenas ståndpunkter gentemot de statliga aktörerna. 

Kapitel 6 redogjorde för regeringarnas (medlemsstaternas) inställningar till för-
söken att etablera en gemensam skogspolitik inom ramen för EU. Som framgick 
skiljer sig medlemsstaternas skogtillgångar åt, och därmed också vilket ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt värde skogen tillskrivs. Detta får i sin tur konsekvenser för 
vilken inställning medlemsstaterna har till en eventuell gemensam skogspolitik inom 
ramen för EU. Traditionellt har man kunnat se en nord–syd-uppdelning, där med-
lemsstaterna i Sydeuropa efterfrågat en gemensam skogspolitik medan medlems-
staterna i Nordeuropa varit mer tveksamma. Numera framträder emellertid en mer 
splittrad bild. Flera länder har kommit att ompröva sin hållning i frågan, och en 
majoritet av medlemsländer kan nu tänka sig en formaliserad skogspolitik inom 
ramen för EU på den lägsta nivån av samarbete där skog är ett ”area for suppor-
ting, coordinating or complimentary action” (alltså inte en gemensam skogspolitik). 
Endast ett fåtal medlemsstater tar tydligt avstånd ifrån att en skogspolitik skall 
formaliseras inom ramen för EU. Bland dessa är Sverige det land som kanske 
tydligast markerat sitt ställningstagande mot en gemensam skogspolitik. En skogs-
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politik (oavsett form) kan inte fördragsfästas och formaliseras utan att samliga 
medlemsstater godkänt en sådan förändring, vilket gör att medlemsstaterna fäller 
avgörandet. Men som studien visar fortgår ändå integrationen av skog och skogs-
bruk informellt via andra politikområden och på initiativ av en mängd aktörer. Allt-
ifrån EU:s institutioner och organ till vissa av medlemsstaterna och organiserade 
skogsintressen driver på denna utveckling utifrån sina olika intressen. 

I studien fokuseras särskilt på svenska skogsaktörer och deras inställning till för-
söken att etablera en gemensam europeisk skogspolitik. I kapitlet 7 och 8 analyseras 
de svenska skogsaktörernas (såväl statliga som icke-statliga) inställning till försöken 
att etablera en gemensam europeisk skogspolitik. Resultatet av denna analys, när-
mare bestämt om och i sådana fall varför vissa av dessa aktörers preferenser och 
strategier förändrats över tid, diskuteras nedan. 

9.3 Svenska skogsintressenter och deras inställning 
När denna studie påbörjades var samtliga svenska skogsaktörer emot ett etableran-
de av någon form av skogspolitik inom ramen för EU. Svenska politiker står fort-
farande fast vid denna ståndpunkt, medan företrädarna för svenska skogsägare och 
svensk skogsindustri har ändrat hållning i frågan sedan ett par år tillbaka. Hur detta 
gick till och orsakerna bakom den förändrade inställningen diskuteras mer ingående 
i avsnitt 9.4 och 9.5. Vi börjar med att sammanfatta de fyra vanligaste argumenten 
som förts fram av de intervjuade till varför, respektive varför inte, en skogspolitik 
bör etableras inom ramen för EU. Andra argument förekom också, men inte i sam-
ma omfattning som de som redogörs för här. Argumenten presenteras utan inbör-
des rangordning. 

9.3.1 Argument för och emot en gemensam skogspolitik 
Som framgår av kapitel 7 och 8 presenterar de intervjuade aktörerna en mängd 
argument till varför, eller varför inte, det bör etableras en gemensam europeisk 
skogspolitik inom ramen för EU.  

Argument mot 
De huvudsakliga argumenten emot ett etablerade av en gemensam europeisk skogs-
politik är: 

Skog är en nationell tillgång. Flera av de svenska aktörerna pekar på att skog 
är en nationell tillgång, och tillika till stor del privatägd, som inte bör delas med 
övriga Europa. Vidare spelar skog och skogsbruk en betydande roll för den svenska 
ekonomin, vilket gör att man anser att den sköts bästa nationellt. Vikten av sub-
sidiaritet och proportionalitet framhålls mot bakgrund av detta som centralt. 
Främst politiker för fram dessa argument. 

Sverige är en stor skogsnation, men ett litet land röstmässigt i EU. Vissa 
menar att det talar för att Sverige potentiellt inte skulle kunna påverka skogspoliti-
kens inriktning i någon större utsträckning. Men många andra menar att okej, 
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Sverige är ett litet land men det är många andra medlemsstater också, och då bör 
man samverka. Det är så politik fungerar – att skapa allianser med likasinnade. 
Även om Sverige är litet i EU-sammanhang bedöms Sverige vara stort nog vad 
gäller skogsbruk och skogsindustri för att Sverige skall kunna skapa en styrkeposi-
tion tillsammans med övriga skogsländer (och då är det primärt Finland som de 
intervjuade hänvisar till). Således är detta ett argument som används både för och 
emot ett etablerande av en gemensam europeisk skogspolitik. 

Risk för bidragsskogsbruk, marknadskrafter skall råda! Flera av de inter-
vjuade vill inte att det etableras bidragssystem för skogsbruk, såsom det gjorts för 
jordbruket. De menar att det är nog så illa att bidrag betalas ut till skogsbruksåtgär-
der via exempelvis landsbygdsutvecklingsprogrammen. I stället anser de att Sverige 
skall verka för att skogsbruk inte skall bli någon bidragsnäring, vilket skulle kosta 
mycket pengar samtidigt som det skulle snedvrida konkurrensen. 

Man har en annan syn på skog och skogsbruk inom stora delar av EU. 
Kunskapen om skog och skogsbruk anses vara dålig i stora delar av övriga Europa, 
vilket till viss del hänger samman med föregående punkter. En av de intervjuade 
uttryckte sitt misstroende på följande sätt: ”Vi vill inte underställa vår resurs någon 
demokratisk process i en massa EU-länder som inte förstår vad vi gör här uppe. 
Det gillar inte vi” (Intervju 18, tjänsteman). Vidare uppfattas skog och skogsbruk i 
många medlemsstater som något tärande i stället för närande, enligt några av de 
intervjuade. De hänvisar också till de faktiska skillnader och förutsättningar som 
råder mellan medlemsstaterna, då alltifrån borealskog till medelhavsskog samsas 
inom EU (se kapitel 6).  

Argument för 
Huvudsakliga argumenten för ett etablerande av en gemensam europeisk skogs-
politik är:  

Skog och skogsbruk påverkas av många andra närliggande politikområ-
den. Många, för att inte säga samtliga av de intervjuade aktörerna, är medvetna om 
detta. De menar att frågor som påverkar skogsbruket har gått andra vägar och att 
de därför i många fall inte har kunnat påverka eller bromsa i tid. Inför denna insikt 
menar flera att det är bättre att skog handläggs som ett eget politikområde inom 
EU än att det kopplas till andra närliggande politikområden. Skog som eget område 
skulle motivera ett helhetsgrepp, vilket bör leda till en bättre koordinering av in-
satser och aktiviteter inom skogsområdet. Samtidigt finns förhoppningar om att 
skogsområdets status höjs och att resurser tillförs. Hur aktörerna kan rikta sina 
insatser och utkräva ansvar antas också bli tydligare om någon form av formell 
skogspolitik etableras inom ramen för EU.  

Skogsbruk lyfts fram som en bärkraftig ekonomisk näring. Perspektivet på 
skog som en bärkraftig näring är enligt de intervjuade inte lika vanligt ute i Europa 
jämfört med Sverige eftersom skogen har en relativt sett mindre betydelse. Men när 
EU växer, med nya medlemsländer där skogsbruket betyder mer, framstår en for-
mell skogspolitik som ett sätt att stärka skogen som näring. Vidare finns det en för-
hoppning från svenskt håll att man kan bidra med kunskap för att lyfta lönsam-
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heten i skogsbruket för dessa nya länder utan att det innebär att EU behöver skapa 
nya former av bidrag. En skogspolitik inom EU erbjuder även möjligheter att 
marknadsföra den nordiska skogsbruksmodellen, det vill säga att det går att kombi-
nera ett aktivt skogsbruk med miljöhänsyn samtidigt som det exempelvis finns 
möjligheter till rekreation, jakt, fiske samt svamp- och bärplockning. Det här är 
aspekter som främst förs fram från intervjuade representanter från skogsägarna och 
industrin. 

Andra tunga aktörer har sagt ja till en skogspolitik i EU. Flera av de inter-
vjuade framhåller nödvändigheten av att Sverige och Finland kommer till en 
gemensam uppfattning. Oavsett vilken inställning man har – för eller emot – blir 
påverkansmöjligheterna mindre med olika uppfattningar och utan en enad linje 
inom EU. Att stora och tunga transnationella intresseorganisationer som skogsägar-
na och -industrin ställer sig positiva till någon form av politik inom EU används 
också som ett argument. Framför allt representanter från industrin ger uttryck för 
det här resonemanget.  

Miljö- och energiområdets inflytande på skogsfrågorna. Ett annat argu-
ment för att etablera någon form av skogspolitik inom EU är att det finns en stor 
potential ute i Europa när det gäller produktion av skog, både för bioenergi och för 
industri. Blir det i framtiden så att jordbruksmark skall tas i anspråk för andra 
ändamål (då det troligtvis kommer en avreglering av jordbruksstöden så småning-
om) menar flera av de intervjuade att någon form av energiodling eller virkespro-
duktion kommer i stället. Skog och skogsbruk har dessutom många miljömässiga 
plusvärden, exempelvis som koldioxidsänka och för rekreation, som är av samhälle-
ligt intresse. De intervjuade tror därför att politikerna i framtiden kommer att vilja 
utveckla mer tydlig politik kring skog och skogsbruk. 

Intressant att notera är att de aktörer som uttryckligen inte säger sig vilja se 
någon form av skogspolitik inom EU ändå i många fall bemödar sig om att lyfta 
fram och ge exempel på potentiella fördelar med en gemensam skogspolitik (fram-
för allt tjänstemännen), medan de som säger sig välkomna någon form av skogs-
politik inom EU inte lyfter fram tänkbara nackdelar med en skogspolitik i mot-
svarande omfattning. En annan iakttagelse är att de politiker som intervjuats, oav-
sett partitillhörighet, är enade i frågan. De fokuserar främst på de negativa aspekter-
na av en skogspolitik inom ramen för EU. De intervjuade tjänstemännen är där-
emot mer nyanserade och redogör för såväl negativa som positiva sidor av en 
eventuell skogspolitik. Vidare framstår tjänstemännen som mer kunniga och insatta 
i ämnet än politikerna. De olika skogsintressenterna (skogsägarna, skogsindustrin, 
miljörörelsen och övriga skogsintressenter) är överlag mer välinformerade än både 
politikerna och tjänstemännen. Genom sina olika kanaler har de ofta tillgång till 
material från EU:s institutioner och organ innan detta officiellt nått den svenska 
skogsadministrationen. 

9.3.2 Tre förhållningssätt  
Ett sätt att analysera de svenska skogsintressenterna (såväl statliga som icke-statliga) 
och deras agerande är att dela in dem utifrån olika förhållningssätt som identifierats 
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i det empiriska materialet. Jag har funnit tre sådana som jag valt att kalla det 
”nationella”, det ”pragmatiska” samt det ”taktiska” förhållningssättet. Dessa bygger 
på aktörernas preferenser och vidhängande strategier.  

De aktörer som företräder det nationella förhållningssättet har en princip-
inställning till EU och samarbetet där, samt till vilken roll nationalstaten bör spela i 
det här sammanhanget. De ger uttryck för att ju mindre EU lägger sig i, desto 
bättre. Dessa aktörer agerar oftast inte alls på det europeiska planet, vilket är ett 
medvetet val. Åsikten att skog och skogsbruk är frågor som bäst sköts nationellt 
gör att de inriktar sina aktiviteter enbart till den nationella arenan. Flera av de inter-
vjuade politikerna framhåller ett sådant förhållningssätt. 

Aktörer med ett mer pragmatisk förhållningssätt är de som argumenterar 
enligt devisen ”har man inte så mycket att välja på så måste man göra det bästa av 
situationen.” Hit hör majoriteten av de intervjuade aktörerna. De karaktäriseras 
som primärt reaktiva i sitt agerande gentemot EU. 

De aktörer som i stället ger uttryck för ett taktiskt förhållningssätt är med-
vetna om EU-debatten på området och ser till sina egna intressen. De menar att det 
handlar om att vinna eller förlora. De försöker medvetet påverka utvecklingen i 
önskad riktning, och tror på sig själva och sin förmåga att påverka. En skoglig 
”elit”, både transnationell och nationell, inom kategorierna skogsägare och industri-
företrädare ger uttryck för det här förhållningssättet, och det var också de som via 
sina transnationella sammanslutningar kom att lyfta frågan i samband med arbetet 
med den nya konstitutionen (även om det var Österrike som formellt förde fram 
förslaget), vilket resulterade i att de nationella organisationerna reviderade sin tidi-
gare inställning i frågan. Dessa aktörer försöker vara proaktiva i sitt agerande både 
nationellt och inom EU. Vidare är de medvetna om att den nationella nivån och 
EU varken kan eller bör hållas isär längre, då de utgör ett sammanflätat politiskt 
system. 

I praktiken är det svårt att säga att en specifik aktör och dennes organisation 
enbart tillämpar ett av dessa förhållningssätt, då var och en av aktörerna i de allra 
flesta fall ger uttryck för flera av förhållningssätten. Det finns dock ett tydligt sam-
band mellan preferenser och strategier; de aktörer som anammar det nationella för-
hållningssättet är primärt också de som i högsta grad är motståndare till försöken 
att etablera en gemensam europeisk skogspolitik (politiker); de som väljer det prag-
matiska förhållningssättet är de som i stor utsträckning också är skeptiska till en 
gemensam europeisk skogspolitik, men som är mer nyanserade i sin inställning då 
de även kan se och lyfta fram potentiella fördelar med en gemensam europeisk 
skogspolitik (tjänstemän och delar av miljörörelsen samt övriga skogsintressenter); 
slutligen, de som ger uttryck för det taktiska förhållningssättet är de som i stor 
utsträckning ställer sig positiva till någon form av formaliserad skogspolitik inom 
EU (primärt skogsägare och industriföreträdare). 

Gemensamt för de svenska skogsintressenterna är att de i sina försök att mot-
arbeta att en gemensam europeisk skogspolitik etableras inom ramen för EU i allt 
större utsträckning har engagerat sig i frågan både nationellt och inom EU. Genom 
sitt deltagande i olika transnationella bransch- och intresseorganisationer har flera 
av de skogliga aktörerna vunnit insikt om hur skog och skogsbruksfrågor påverkas 
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av aktiviteter inom andra närliggande politikområden, men även hur man ser på 
skog och skogsbruk i de övriga medlemsländerna (samtidigt har de via sitt ökade 
deltagande paradoxalt nog bidragit till att strukturer byggts upp och att politiken 
successivt formaliserats). Från att ha motsatt sig en fortsatt integration av området, 
har flera av aktörerna reviderat sin inställning i takt med att dessa insikter vuxit sig 
allt starkare. Samtidigt har de insett att skogsfrågorna kommer att hanteras inom 
ramen för EU vare sig de vill eller inte, och då ansett det vara en bättre strategi att 
aktivt arbeta för att formalisera en skogspolitik inom ramen för EU och försöka 
påverka den i önskad riktning, än att stå utanför och låta andra aktörer styra 
processen. En skoglig ”elit” i Sverige deltar aktivt i arbetet via sina transnationella 
sammanslutningar. Samma elit har också lett arbetet nationellt med att revidera och 
nyansera sina respektive organisationers inställning i frågan. Det är således en grupp 
av aktörer som har möjlighet att påverka processens inriktning och innehåll både 
via nationella kanaler och direkt gentemot EU via sina europeiska samarbetsorgani-
sationer. I dagsläget är större delen av skogsäringen positivt inställda till en formali-
serad skogspolitik inom EU, medan politiker i både riksdag och regering är mer 
tveksamma. Framtiden får utvisa i vad mån politikerna kommer att nyansera sin 
inställning som en eftergift till skogselitens påtryckningar. Det går inte att besvara 
inom ramen för denna studie, men enligt den neofunktionalistiska teoribildningen 
är det rimligt att anta att så kommer att ske.  

I frågan om ett reaktivt eller proaktivt förhållningssätt – oavsett om det är i 
syfte att främja eller motarbeta ett skapande av en gemensam europeisk skogs-
politik – tror dock ingen av de skogliga intressenterna att en reaktiv hållning i EU-
frågor vinner i längden. En proaktiv hållning ger fler möjligheter. En central fråga 
för de svenska skogsaktörerna är därmed om de är beredda att tillsätta de resurser 
detta skulle kräva. Flera har pekat på brister i den interna organisationen, samt att 
det finns för lite resurser för att driva skogsfrågor inom EU. Är det så att de inte är 
beredda att avsätta resurser och påverka, då kan säkerligen många av de potentiella 
riskerna som identifierats infrias. Säger de däremot ja till en formalisering och en 
samordning av skogspolitiken inom EU, säger de också ja till att bidra med resurser 
(något som gäller både för den statliga skogsadministrationen och bransch- och 
intresseorganisationerna). Detta är kanske den mest uppenbara konsekvensen av att 
bejaka en skogspolitik i EU, samtidigt som möjligheterna att påverka processens 
inriktning och politikens innehåll ökar.  

9.4 Förändrade preferenser? 
Inställningen bland de svenska skogsintressenterna till hur skogsfrågor kan och bör 
hanteras inom ramen för EU skiljer sig alltså åt, både i termer av om politikområdet 
skall formaliseras och föras in i fördragstexten och i termer av vilken nivå besluts-
fattandet för ett skogspolitiskt samarbete skall ligga på och vilken form samarbetet 
skall ha. Det har dock, som vi sett, inte alltid varit så.  
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9.4.1 Vilka svenska skogsintressenter har ändrat inställning? 
När arbetet med avhandlingen tog sin början var samtliga svenska skogsaktörer 
uttalat emot att någon form av skogspolitik skulle etableras inom ramen för EU 
(samtliga befann sig då i det nedre vänstra hörnet i figur 9.1), men som framgått av 
kartläggningen av området och aktörerna har bilden successivt förändrats. Ett tyd-
ligt uttryck för det är att man hösten 2006 återfinner flera rubriker i några av de 
större skogliga tidskrifterna i Sverige som efterlyser någon form av skogspolitik i 
EU. ”Utnyttja EU:s möjligheter”, ”Industrin efterlyser skogspolitik i EU” samt 
”Samordna skogsfrågorna i EU!” är bara några exempel.133 Dessa hade varit otänk-
bara bara för ett par år sedan. De intressenter som gjort den här helomvändningen, 
och som tillika står bakom flera av uppmaningarna ovan, är representanter från 
skogsägarna och från skogsindustrin. Från att ha motsatt sig en formalisering av 
aktiviteterna inom skogsområdet, välkomnar de nu i stället en skogspolitik inom 
EU. Men vad är det de egentligen efterfrågar inom det skogliga området? Är det en 
gemensam skogspolitik eller en skogspolitik inom ramen för EU? Vad är skill-
naden? Här kommer vi till en mycket viktig definitionsfråga när man diskuterar 
skogspolitik i EU. Det är av stor vikt att hålla isär de båda begreppen, då ingen av 
de intervjuade svenska aktörerna vill se en gemensam skogspolitik i EU. Däremot 
välkomnar flera av representanterna från skogsägarna och industriföreträdarna en 
skogspolitik för EU. De menar att skogspolitiken bör inlemmas i den samarbets-
form som benämns ”supporting and coordinating actions”, vilket är den lägsta 
graden av formaliserat samarbete inom EU (vilket gör att de numera återfinns i det 
övre högra hörnet i figur 9.1). Men vad en sådan skogspolitik skall omfatta tycks de 
inte ha någon åsikt om, däremot redogörs för vad den inte skall omfatta. Den skall 
exempelvis inte inbegripa ekonomiska bidrag, och inte heller ha ett miljö- eller 
energiperspektiv på skogsfrågorna. Det primära skälet till att skogsägarna och 
skogsindustrin kommit att förespråka en skogspolitik inom ramen för EU är att de 
vill skydda sina egna intressen gentemot andra närliggande politikområden och 
gentemot de aktörer som är verksamma inom dessa.  

De intervjuade representanterna från miljörörelsen och övriga skogsintressenter 
ger inte en helt entydig bild, men är överlag skeptiskt inställda till en formalisering 
av skogspolitiken inom ramen för EU (till skillnad från sina paraplyorganisationer 
på europeisk nivå, se kapitel 5). De öppnar emellertid upp för någon form av inter-
nationellt samarbete på området förutsatt att det siktar högt nog på det miljöpoli-
tiska området. Exakt vilken form av samarbete de efterfrågar är oklart, men det 
nämns någon form av mellanstatliga överenskommelser, vilket gör att de placerats 
in i figur 9.1 nedre högra hörn, om än med ett frågetecken. 

När det gäller de statliga aktörerna (politiker och tjänstemän) är det den grupp 
av skogsintressenter som i minst utsträckning kommit att ompröva sin inställning i 
frågan. Samtliga av de intervjuade politikerna står fast vid den tidigare inställningen 
om att skogspolitik bör vara en strikt nationell fråga (de återfinns således fortfaran-
de i figur 9.1 nedre vänstra hörn). Tjänstemännen ger också uttryck för denna åsikt, 
 

                                                        
133 Det här är ett axplock av rubriker ur Skogsland, Vi Skogsägare och Skogen – Den obundna skogstidningen. 
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men är mer nyanserade i sitt resonemang. De är i högre grad än politikerna medvet-
na om sammanflätningen av den nationella och överstatliga nivån, samt det faktum 
att skogsägarna och skogsindustrin ändrat inställning i frågan. De artikulerar också 
en önskan om att kunna agera mer proaktivt på det skogspolitiska området. Denna 
skillnad mellan de statliga aktörerna gör att tjänstemännen till skillnad från politi-
kerna placeras både högre upp och mer till höger på skalan, om än fortfarande 
inom ramen för nedre vänstra fältet i figur 9.1.  

 

 

Figur 9.1 Svenska aktörers inställning till en skogspolitik inom ramen för EU 

Försöken att formalisera en skogspolitik inom EU kan liknas med ett ”fångarnas 
dilemma” där de olika aktörerna i sin strävan att undvika det ”sämsta” utfallet (en 
nationell skogspolitik enligt vissa aktörer, en gemensam europeisk skogspolitik 
enligt andra) ändå kan enas om en skogspolitik som ligger någonstans däremellan 
på en glidande skala, i det här fallet som ett område för ”supporting, coordinating 
or complimentary action” (övre högra hörnet i figur 9.1, se även kapitel 1 figur 1.1). 
Detta spel och tillika maktkamp mellan olika grupper av aktörer kan förklara varför 
aktörer som tidigare uttryckligen varit emot en gemensam skogspolitik, nu ändå 
välkomnar en skogspolitik för EU. Likaledes kan vi förstå varför aktörer som tidi-
gare verkat för en gemensam skogspolitik kan tänka sig nöjas med en skogspolitik 
för EU.  

Granskar man de olika formerna av samarbete som diskuterats i kapitel 1 i 
anslutning till figur 1.1 framgår det att samtliga av dem – förutom de som återfinns 
i det övre högra hörnet – baseras på idén om representativ demokrati. En gemen-
sam skogspolitik (övre vänstra hörnet) implicerar ett överstatligt beslutsfattande, 
där ansvar kan utkrävas dels via de valda Europaparlamentarikerna, dels via rege-
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ringsrepresentanterna i Rådet. När det gäller ett mellanstatligt samarbete (nedre 
högra hörnet) oavsett om det sker via Rådet och länderna har veto eller är mer 
informellt till sin karaktär (exempelvis i form av den öppna samordningsmetoden) 
kan medborgarna utkräva ansvar av ”sin” regering. Det är också fallet vid en strikt 
nationell skogspolitik (nedre vänstra hörnet). Ansvarfrågan är betydligt oklarare om 
någon variant av samarbete inom ramen för det övre vänstra hörnet tillämpas. 
Hand i hand med denna iakttagelse går särintressenas inflytande över politiken. Att 
skogsägare och skogsindustrin föreslår ett samarbete på den här nivån och av 
denna karaktär hänger troligtvis samman med att de bedömer att de därmed har 
störst möjlighet till ett fortsatt inflytande över politikens utformning. Det reser 
frågan om hur demokratiskt och legitimt det egentligen är att särintressen tillåts att 
vara med i utformningen av politiken? Ger det en politik som är anpassad till verk-
liga förhållanden, eller en politik med större legitimitet då fler aktörer involveras? 
Eller är det snarare så att det får motsatt effekt, nämligen att särintressenas involve-
ring i stället bidrar till det så kallade demokratiska underskottet? Det är något som 
problematiseras i samband med att förslag om framtida forskning diskuteras (se 
avsnitt 9.7). 

Hur processen har sett ut, samt om och varför skogsintressenterna ändrat 
inställning i frågan om en skogspolitik för EU är frågor som har besvarats inom 
ramen för denna studie och vars teoretiska implikationer det är dags att reflektera 
närmare över.  

9.5 En aktörsdriven spillover?  
Processens utfall eller resultat har inte varit i fokus för avhandlingen. Det är i stället 
aktörernas roll i processen som varit i centrum, och då särskilt vilken roll de natio-
nella skogsintressenterna kan ha i termer av en aktörsdriven (cultivated) spillover.  
Utgångspunkten är att integrationsprocessen primärt drivs av rationella aktörer som 
strävar efter att tillgodose sina intressen (som kan vara alltifrån ekonomiska till 
ideologiska). Aktörernas intressen, preferenser och strategier har således setts som 
centrala för hur de väljer att agera. Hur de uppfattar kontexten, det vill säga andra 
aktörer och deras förväntade agerande, tillgänglig information och kunskap samt 
förändrade maktförhållanden och funktionell spillover från andra politikområden 
påverkar deras överväganden. Givet allt detta antas att de tar rationella beslut om 
lämpliga strategier för att uppfylla eller så lång möjligt uppfylla sina preferenser. Allt 
i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt för den egna verksamheten.  

Man kan ändå fråga sig om den förändrade inställningen till någon form av 
politik inom ramen för EU är ett resultat av en medveten aktörsdriven (cultivated) 
spillover, eller om det är ett resultat av en funktionell spillover där beslut inom när-
liggande politikområden ”tvingat” aktörerna att revidera sina preferenser och 
strategier. Jag menar att försöken att integrera skog och skogsbruk i EU främst är 
ett exempel på en aktörsdriven spillover, där den funktionella spillovern begränsar, 
eller utgör en del av, det handlingsutrymme som de intressedrivna aktörerna har att 
förhålla sig till. Det går inte att bortse ifrån att beslut inom närliggande politik-
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områden (exempelvis jordbruk, miljö, energi och landsbygdsutveckling) både 
indirekt och direkt påverkar skog och skogsbruk. Men förekomsten av (enbart) en 
funktionell spillover resulterar inte med automatik i att EU etablerar en skogs-
politik. Om någon form av skogspolitik etableras sker det snarare på initiativ av 
intressedrivna aktörer som anser det vara bästa sättet att fortsätta att värna sina 
intressen efter någon form av kalkyltänkande (vilket i sig kan tänkas motiverats av 
funktionell spillover). Vidare bestäms processens innehåll och form i stor utsträck-
ning av hur maktförhållandena ser ut mellan de olika aktörerna i den specifika 
frågan. När det gäller skogsfrågan är skogsägarna och skogsindustrin två tunga 
intressegrupper, medan miljörörelsen (åtminstone för tillfället) tycks ha mindre 
tyngd (eller intresse) av att sätta dagordningen och påverka processen.  

Integration har ofta framställs som något som sker mer eller mindre per auto-
matik och utan större problem, samtidigt som det ofta setts som det ”bästa” ut-
fallet. Så behöver det dock inte alltid vara. Vi har sett att det finns rationella aktörer 
som utifrån sitt egenintresse motsätter sig en fördjupning av samarbetet inom 
skogsområdet. Således bör integrationsprocessens ibland både oförutsedda och 
negativa konsekvenser lyftas fram i den vetenskapliga debatten i större utsträckning 
än vad som tidigare gjorts. Som studien visat upplever vissa av de svenska skogs-
intressenterna att de varit mer eller mindre ”tvingade” att anpassa sina strategier till 
en pågående process för att ”rädda det som räddas kan”. Det finns en inbyggd 
dynamik i systemet enligt flera av de intervjuade aktörerna. Denna dynamik be-
skrivs inom neofunktionalismen i termer av funktionell spillover. Men är integratio-
nen av skog en process som de nationella aktörerna tror sig kunna påverka, eller är 
den på förhand determinerad? De intervjuade politikerna uttrycker en skepticism 
på den punkten, och pekar på Kommissionen som en stark policyentreprenör som 
styr utvecklingen inom området. Intervjuade representanter från skogsägar- och 
industrikategorierna upplever däremot att de kan påverka processens innehåll. 
Studien styrker därmed slutsatsen att organiserade intressen, i det här fallet icke-
statliga skogsintressenter i Sverige, kan fungera som påtryckningsgrupper för vidare 
samordning (om de kan hålla ett politikområde utanför EU-samarbetet är däremot 
inte klarlagt).  

9.6 Neofunktionalism som angreppssätt 
Enligt Haas (1964a, 2004) har vissa politikområden större spilloverpotential än 
andra. De utmärks av att de är ekonomiskt viktiga, berör folks dagliga liv samt att 
det finns ett upplevt behov av någon slags överstatlig samordning. Denna studie 
bekräftar att skog och skogsbruk utgör ett sådant politikområde. Den empiriska 
kartläggningen visar att utvecklingen inom skogsområdet på många punkter kan 
förstås och förklaras mot bakgrund av neofunktionalistisk teori. Försöken att 
etablera skog och skogsbruk som ett eget politikområde är ett uttryck för spillover 
(både funktionell och aktörsdriven). Det faktum att skogsfrågorna gått från att 
ursprungligen främst hanterats i jordbruksdirektoratet till att numera handläggas 
och beröras i det dagliga arbetet i ett flertal generaldirektorat är ett uttryck för detta. 
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Att skogsbrukstrategin har resulterat i en handlingsplan för skog är ett annat 
exempel på, och ett uttryck för, både funktionell spillover och aktörsdriven spill-
over. Det har bedömts vara nödvändigt med ytterligare aktiviteter för att revitali-
sera och implementera de intentioner som slogs fast i och med att skogsbruks-
strategin en gång i tiden antogs. Sammantaget visar detta att neofunktionalismen 
fortfarande är en relevant teoribildning i studiet av hur och varför ny politik skapas i 
EU.  

Det neofunktionalistiska ramverket bör emellertid kompletteras med influenser 
från intergovernmentalistiska studier. Detta är ett konkret handgrepp för att 
utveckla neofunktionalismen, samtidigt som teorin förs ned på mikronivå. Det som 
på ytan, eller vid en första anblick, ser ut som funktionell spillover kan nämligen 
som vi sett mycket väl vara ett uttryck för ”krassa” egenintressen (en aktörsdriven 
spillover). Rationella aktörer har en viktig roll och ett inflytande i processen. Frågan 
är bara hur stort? Som vi sett beskrivs framför allt Kommissionen, men även 
Europaparlamentet, som drivande policyentreprenörer av de intervjuade, vilket till 
viss del bekräftar den ”institutionella” aspekten av neofunktionalismen (något som 
tidigare neofunktionalistiska forskare i stor utsträckning också belagt i sina studier). 
Men de intervjuade lyfter även fram enskilda personer och bransch- och intresse-
organisationer som viktiga aktörer. Således konstitueras spillovermekanismen dels 
av den institutionella aspekten som man inom ramen för tidigare neofunktiona-
listisk forskning ofta lyft fram, dels av rationella aktörer i termer av en aktörsdriven 
spillover. Detta är ett begrepp som ursprungligen utvecklats inom den neofunk-
tionalistiska teoribildningen, men som man inom intergovernmentalismen genom 
sitt antagande om rationella aktörer fångat i större utsträckning. Problemet med 
intergovernmentalismen är att ”fel”, eller snarare för få aktörer studeras, då fokus 
enbart ligger på medlemsstaterna och deras regeringar (för en liknande kritik se 
även Johansson 2002). Som framgick av kapitel 6, i samband med att medlems-
staternas inställning till Österrikes förslag att föra in skog och skogsbruk i fördrags-
texten diskuterades, är allt fler medlemsstater positiva till någon form av skogs-
politik för EU, dock inte till att en gemensam skogspolitik etableras. Det finns även 
ett antal länder som helt tar avstånd från någon form av skogspolitik inom ramen 
för EU. Det gjorde att förslaget formellt föll, och därmed skulle man ur ett inter-
governmentalistiskt perspektiv kunna säga att frågan var utagerad. Men processen 
fortgår informellt via andra närliggande politikområden, och inte minst genom den 
förestående implementeringen av skogshandlingsplanen. Hur kan en sådan utveck-
ling förklaras? Enligt neofunktionalismens sätt att se är det ett uttryck för de orga-
niserade intressenas önskan om att etablera någon form av skogspolitik inom 
ramen för EU i syfte att bättre värna sina intressen, vilket i sin tur kommer till 
uttryck i deras olika aktörsstrategier som tillsammans utgör delkomponenterna i en 
aktörsdriven spillover. En styrka med neofunktionalismen (till skillnad från inter-
governmentalismen) är att den informella integrationen både kan förstås och 
förklaras. Försöket att förklara framväxten av en skogspolitik inom ramen för EU 
kan således förstås bättre mot bakgrund av neofunktionalistiska tankegångar (både 
äldre och nyare) än om andra konkurrerande teorier skulle ha använts. Neofunk-
tionalismen är fortfarande i högsta grad en aktuell teori som är utmärkt lämpad för 
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studiet av sektoriell integration, men det krävs då att det sker en förflyttning bort 
från den tidiga tolkningen av neofunktionalism som tenderar att vara både tekno-
kratiskt och institutionellt centrerad till förmån för en version som är mer aktörs- 
och marknadsfokuserad. 

Den vanliga bilden av integrationsprocessen som en relativt oproblematisk och 
på förhand determinerad process måste nyanseras i och med insikten om att 
rationella aktörer påverkar både dess form och innehåll. Neofunktionalismen ser på 
samhälliga eliters aktiviteter, transnationella kontakter, och fördelarna av internatio-
nellt samarbete. Men neofunktionalismen har ingen förklaring till vilka grupper som 
skall lyckas, hur koalitioner formas och intressen mobiliseras, eller vilket inflytande 
dessa skall ha på utformningen av politiken. Vidare förutsätter neofunktionalismen 
inrättandet av gemensamma institutionella strukturer men behandlar inte närmare 
hur dessa strukturer bör eller kommer att utformas. Haas (1958, 1964a, 1975) re-
flekterar i sitt teoretiserande varken över maktbalansen mellan aktörer eller insti-
tutionella begränsningar i någon större omfattning. Han förhåller sig inte heller i 
särskilt stor utsträckning till integrationsprocessens effekter och resultat. Den neo-
funktionalistiska litteraturen utgår helt enkelt från att integration är både något gott 
och önskvärt. Men om berörda aktörer faktiskt inte vill, skall man ändå eftersträva 
integration? Denna problematik lyfter min studie upp till ljuset i och med att 
integrationsprocessen rörande skog och skogsbruk ursprungligen initierades och 
drevs av primärt Kommissionen och Europaparlamentet. För ett par år sedan ville 
exempelvis inte någon av bransch- och intresseorganisationerna att området skulle 
integreras i EU-samarbetet. Även om bilden successivt kommit att förändras finns 
det fortfarande aktörer som är av den uppfattningen. Trots det fortskrider pro-
cessen. Är det så nya områden inlemmas i EU-samarbetet? Och är ett sådant för-
farande att se som legitimt och demokratiskt? Dessa frågor visar på vikten av att 
problematisera och ifrågasätta neofunktionalismens normativa inslag i större ut-
sträckning än vad som tidigare gjorts. I framtiden måste exempelvis demokrati- och 
legitimitetsproblem vägas in i debatten. Detta för att neofunktionalismen skall 
vinna mark som analytiskt verktyg snarare än som politisk strategi. 

9.7 Förslag om framtida forskning 
I EU-sammanhang brukar man tala om ett demokratiskt underskott vars huvud-
ingredienser består av bristande insyn, oklart ansvarsutkrävande (EU-medborgarna 
kan svårligen avsätta sina ansvariga politiker), samt det faktum att den formella 
initiativrätten ligger hos Kommissionen. Bidrar de organiserade intressena genom 
sin roll i integrationsprocessen, tillika i skapandet av ny politik, till att vitalisera 
demokratin och stärka processens legitimitet? Att fler aktörer involveras i besluts-
processen kan ha en potentiellt positiv effekt för demokratin. Därigenom ges 
exempelvis bättre möjlighet att förankra arbetet samtidigt som fler intressenter 
kommer till tals. Genom att de olika aktörerna bidrar med sin kunskap och exper-
tis, kan de genom debatt och utbyte av erfarenheter medverka till att anpassa politi-
ken till verkliga förutsättningar. Denna debatt och utbyte av information, liksom 
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sökandet efter lösningar kan i sig verka vitaliserande för demokratin. De organise-
rade intressena kan dessutom ”legitimera” politiken genom sina i många fall omfat-
tande medlemsantal. Trots dessa potentiella fördelar av att involvera organiserade 
intressen i skapandet av politiken är det viktigt att även belysa och lyfta fram poten-
tiella nackdelar av att involvera särintressen i densamma.  

Kritiska frågor som bör ställas är exempelvis om alla relevanta aktörer är repre-
senterade? Har alla intressenter samma möjligheter att delta i processen? Mot 
bakgrund av den första frågan blir diskussionen om vilka aktörer som skall inklude-
ras i processen intressant då det per definition också innebär att vissa aktörer 
exkluderas från processen. Det kan exempelvis vara aktörer som anses ”besvärliga” 
eller ”obekväma” på något sätt. När det gäller möjligheten att delta i processen är 
den inte per automatik likvärdig för samliga aktörer då det kan variera hur resurs-
starka olika aktörer är. I denna studie framstår exempelvis skogsindustrin och 
skogsägarna som relativt sett mer resursstarka än exempelvis miljörörelsen. En 
annan viktig fråga är om involvering av särintressen gör det svårare att bejaka och 
se till allmänintresset i olika frågor. Det är inte längre självklart att det gemensamma 
bästa är i fokus om intressedrivna aktörer ges fritt spelutrymme.  Vidare är det inte 
”vanliga” medborgare som kommer till tals, utan de som företräder de organiserade 
intressena är en elit som i många fall utgörs av en samling professionella lobbyister. 
Det för oss in på den kanske mest centrala frågan av dem alla, hur skall ansvars-
utkrävande ske? Vem eller vilka är ansvariga för politikens utformning när sär-
intressen involveras i allt större utsträckning? Vilken roll organiserade intressen 
egentligen skall ha i den politiska processen i ett system som baseras på en idé om 
representativ demokrati är inte bara relevant i förhållande till skapande av ny politik 
i EU, utan är även av generellt intresse för demokratiforskningen i stort, och är 
något som framledes bör uppmärksammas och problematiseras i samband med att 
integrationen av nya områden i EU studeras. 

Att förstå hur ”politik blir till” är centralt inom statsvetenskapen, men att 
studera en pågående process är inte helt okomplicerat. Att dessutom studera ett 
politikområde som formellt inte finns gör det hela än mer komplicerat. Samtidigt 
som det har varit en stor utmaning har jag upplevt arbetet med att följa och studera 
en pågående process som mycket inspirerande och spännande – inte minst då 
skogsområdet visat sig vara mycket dynamiskt till sin karaktär. I denna avhandling 
har en ögonblicksbild av en pågående process tecknats, men dess slutmål eller utfall 
är ännu ett oskrivet blad. Att gå vidare och analysera ett politikområde som for-
mellt redan integrerats är därför en viktig framtida forskningsuppgift för att vi skall 
kunna säga något mer substantiellt om vilken roll olika aktörer spelar i integrations-
processen av ett nytt politikområde. Genom att välja att studera redan integrerade 
områden där aktörsstrukturen ser annorlunda ut (förslagsvis ett politikområde där 
aktörerna varit fler och mer splittrade och inte så homogena som i skogsfallet) kan 
dessutom maktdimensionen problematiseras i större utsträckning än vad som gjorts 
i denna studie. 

En alternativ forskningsstrategi skulle vara att genomföra fallstudier på politik-
områden där aktiviteter pågår inom EU, men där det precis som för skog och 
skogsbruk inte finns ett formellt stöd i fördraget. Sådana studier skulle vara intres-
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santa speciellt med tanke på att de kan ge mer kunskap om hur politik kan skapas i 
EU utan egentlig demokratisk förankring. I det avseende blir det också viktigt att 
studera länkarna mellan den nationella och den europeiska nivån närmare och 
problematisera det politiska systemets förmåga att hantera dylika processer. Detta 
indikerar en mer generell problematik som har bäring på hur EU-relaterade frågor 
generellt sett hanteras i det svenska politiska systemet, det vill säga hur man skall 
förhålla sig till och hantera EU-politiken. Är det något som kan och bör separeras 
från den svenska politiken, eller är det svenska och europeiska politiska systemen 
sammanflätade? (för en utveckling av denna diskussion se Blomgren & Bergman 
2005). 

En ytterligare viktig forskningsuppgift är att följa upp den pågående processen 
på det skogspolitiska området för att se om den (trans)nationella eliten via påtryck-
ningar får de svenska politikerna att ändra uppfattning i frågan. Likaså är det av 
intresse att se om och hur skogshandlingsplanen implementeras i de olika medlems-
staterna, samt vilka konsekvenser detta i så fall får för skogsfrågornas fortsatta 
hantering i EU. 

9.8 Slutord 
Denna avhandling har syftat till att problematisera, kartlägga och analysera i huvud-
sak svenska aktörers inställning till försöken att skapa en gemensam europeisk 
skogspolitik inom ramen för EU. Studien visar att nationella aktörer spelar en viktig 
roll i processen att skapa och utforma ”ny” politik i EU. Några av de viktigaste 
slutsatserna som presenterats är att det dels verkligen har skett spillover effekter till 
skog och skogsbruksområdet (både funktionella och aktörsdrivna), dels att det fort-
farande inte finns tillräckligt formellt mandat för denna utveckling, men kanske 
framför allt att det inte är en aktör utan många aktörer som tillsammans driver pro-
cessen. Det är medlemsstater, EU:s institutioner och organ, samt olika organiserade 
intressen som tillsammans möjliggjort den här utvecklingen. Särskilt viktiga tycks 
nationella och transnationella eliter vara i sammanhanget. Vidare är samarbetet 
inom det skogspolitiska området ett illustrativt exempel på nivåöverskridande inter-
aktioner mellan olika aktörer (både vertikalt och horisontellt). En annan viktig 
slutsats är att det finns ett samspel mellan funktionell och aktörsdriven spillover. 
Åtminstone på kort sikt är den aktörsdrivna spillover mycket viktig. Flera av de 
svenska skogsintressenterna har förändrat sina strategier i syfte att värna sina över-
gripande målsättningar (preferenser), vilket indikerar att de i egenskap av rationella 
aktörer har möjlighet att påverka processen och politikens utformning utifrån det 
handlingsutrymme de har.  

Mot bakgrund av ovanstående insikter rekommenderas samliga svenska skogs-
intressenter att reflektera över hur en eventuell skogspolitik inom ramen för EU 
skulle kunna tänkas se ut – både till sin form och till sitt innehåll. Oavsett om aktö-
rerna är för eller emot att en skogspolitik etableras inom ramen för EU, ger ett 
sådant förfarande en plattform att utgå ifrån i det framtida arbetet med de skogs-
politiska frågorna.  
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Vidare har en relativt splittrad bild av skogsområdets nuvarande status inom EU 
utkristalliserat sig. Utvärderingen av skogsbruksstrategin och utarbetandet av skogs-
handlingsplanen har aktualiserat skogsfrågorna, men samtidigt indikerar omstruktu-
reringarna och sammanslagningarna av skogsenheterna med andra enheter inom 
Kommissionen att skogsområdet inte längre är särskilt högt på agendan. Trots 
dessa motstridiga signaler är majoriteten av de intervjuade skogsaktörerna överens 
om att hanteringen av skogsfrågorna kommer att fortsätta att formaliseras och inte-
greras i EU:s arbete inom en överskådlig framtid. Däremot är de oense om det 
kommer att ske i form av att skog och skogsbruk fördragsfästs som ett eget separat 
politikområde, eller om det precis som nu hanteras inom ramen för andra när-
liggande politikområden. Majoriteten av skogsaktörerna är dock övertygade att den 
i dagsläget så heta bioenergifrågan kommer att aktualisera och lyfta skogsområdet 
på EU:s agenda på ett sätt som bidrar till att skogsområdets verkliga status och 
potential åskådliggörs. I kapitel 4 (avsnitt 4.6) beskrivs en utveckling där skogs-
frågorna över tid har gått ifrån att vara jordbruksfrågor till att i allt större utsträck-
ning definieras i termer av miljöfrågor. Frågan är om vi i framtiden får se en regel-
rätt skogspolitik, eller om skog i stället kommer att definieras i termer av bioenergi?  
I och med att EU växer och får allt fler medlemmar talar det mesta för det senare, 
då det för tillfället inte finns någon uttalad önskan bland medlemsstaterna om att 
tillföra ytterligare politikområden till EU, med de kostnader och administration 
detta skulle innebära. Många menar därför att vi i framtiden kommer att få se mer 
av informella och/eller mellanstatliga samarbeten – så kallad flexibel integration – 
där några av medlemsländerna går före och driver ett samarbete inom ett specifikt 
politikområde som inte är reglerat sedan tidigare. Framtida ordförandeskaps priori-
teringar, samt utfallet av den kommande revideringen av konstitutionsförslaget, är 
därför centrala hörnstenar för skogsfrågornas hantering inom EU under de 
kommande åren. Oavsett om detta resulterar i en formell skogspolitik eller inte är 
jag övertygad om att skogsfrågorna har kommit till EU för att stanna. 
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– SUMMARY – 

A Common European Forest Policy? 
An Integration Study of a  

Growing Policy Area 

”Forestry politics of the European Union does not exist formally, 
except through the motivation of those involved in forestry, 

either publicly or privately, and through many texts and measures 
applied in the name of various objectives, which may be interpreted 

within the framework of strategies of a different kind. Forestry politics 
have reached a critical point in its evaluation, and the forest activities 

are becoming ever more structured.” (Jokela 1996: 28) 

Focus, aim and questions 
There is currently no legal foundation for a common forest policy in the European 
Union (EU). It is only possible to talk about an informal “forest policy”, based on 
the EU Forest Strategy and the Forest Action Plan, as well as several other initia-
tives that directly or indirectly affect forests and forestry. Some of the member 
states strongly support further integration, and administrative units and structures 
within the EU have been created to promote such a development. For now, how-
ever, the legal documents concerning forests and forestry are based on EU compe-
tence in other policy areas such as agricultural policy and environmental policy 
(Jokela 1996; Hogl 2000a, 2000b; Andersson 2001).  

The question of a common forest policy was discussed in 2003-2004 in connec-
tion with efforts to develop a new European Treaty. The expansion of the EU in 
2004, brought in ten new member states and increased EU forest assets by 25 
percent. This also helped to bring the question of a common forest policy onto the 
political agenda. The EU is now at a crossroads. Will most member states protect 
their own sovereignty over forests and forestry, which implies that it will continue 
to be a part of other EU policy areas? Or will the EU adopt a formal European 
forest policy? 

The purpose of this dissertation is to problematise, map and analyse mainly Swedish 
actors’ attitudes to efforts to create a common forest policy within the EU. In 
doing so, I will: 
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• investigate and present information on the EU institutions with responsibility 
for forest-related questions and analyse their roles and influence in efforts to 
integrate forest and forestry as a formal competence of the Union; 

• map the different European forest associations, interest groups and networks, 
analyse their roles in the integration process, as well as investigate the roles and 
participation of Swedish actors in these different associations; 

• survey member states’ forest assets and their national forest policy as well as 
their positions on a common forest policy; 

• study how Swedish forest actors interact with each other and the EU. How do 
they influence the process? Which channels do they use? 

• investigate the Swedish forestry actors’ preferences. Have they changed over 
time, and if so, why? 

• discuss and problematise the empirical findings from an integration theory per-
spective. This includes analysing neofunctionalist theory and trying to develop 
integral parts of it. 
 

The dissertation is an explorative study with a two-fold ambition. One is to make a 
descriptive contribution by providing a systematic account of EU policy in forest 
and forest-related questions. The other is to contribute to theory by adding to our 
understanding of the roles of actors in integration theory.  

Outline of the dissertation  
Chapter 1 introduces the purpose and framework of the study. In Chapter 2 I 
present my theoretical approach, and in Chapter 3 I discuss methodological issues. 

Chapter 4 focuses on the “forest policy” of EU, which is itself a bit of a para-
dox since, in a formal sense, the EU has no forest policy. I describe and analyse 
initiatives taken in the forest and forest-related matters, the institutional structure 
that has evolved, and the way in which EU institutions (in terms of actors) pursue 
the goal of a common European forest policy.  

Chapter 5 examines European organisations working within the forest and 
forestry areas. What are their attitudes to efforts to establish a common European 
forest policy? What role(s) do they have in the integration process? I pay particular 
attention to the roles and participation of Swedish actors in these transnational 
associations. 

Chapter 6 investigates the attitudes of member states towards efforts to estab-
lish a common European forest policy. A survey of member states’ forest assets, 
and citizens’ attitudes to the EU in general (euroscepticism), provide a background 
and context for understanding member states’ positions on the issue.  

Chapter 7 presents Swedish forest policy and the national context. In particular, 
it analyses the previous Social Democratic government’s forest policy efforts. This 
provides the background for an examination of the government’s preference on 
this issue. The way in which forest-related questions are handled by the Swedish 
state, both by politicians and bureaucrats, is central to this analysis. 

••
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Chapter 8 examines a number of non-governmental forest organisations, including 
forest industry associations, forest owners associations, the environmental move-
ment and other interests groups whose agenda includes the forest and forestry. 
Central questions in this chapter are what preferences actors have, whether they 
have changed over time and, if so, why?   

In the final chapter, Chapter 9, I summarise the empirical findings and answer 
my main research questions. This is followed by a discussion of the role of orga-
nised interests in the integration process and suggestions for further research. 

Theoretical framework 
Chapter 2 outlines the dissertation’s theoretical framework. My starting point is 
classical integration theory, that is, neofunctionalism. This approach sees integra-
tion as good and desirable. In addition, in many applications of the theory, integra-
tion tends to happen almost automatically and without any great difficulty. The 
focus of research tends to be structures rather than actors.  

Nonetheless, “actors” are not completely missing in neofunctionalist analyses, 
even if they are usually in the background. Neofunctionalism has a pluralistic per-
spective, one that assumes that there are numerous actors involved in the inte-
gration process, supranational, national and as non-governmental. Actors can also 
be transnational, i.e. national organisations that organise across national borders. 
Some neofunctionalists pay attention to actors, others focus much more exclusively 
on technocratic innovation and functional spill-over as driving forces.  

This dissertation is written from a neofunctionalist perspective, but one that 
takes actors and politics seriously. In so doing, I do not limit my focus to actors at 
the EU level (for such approaches see Burley & Mattli 1993; Bulmer 1996; Hooghe 
2001). This study also includes national actors (both governmental and non-
governmental), and, not least, the interplay between different actors and levels. The 
analysis of these actors is inspired both by critiques of neofunctionalism (such as 
intergovernmentalism) as well as by modern variants of neofunctionalism. 

By concentrating on the actors’ role(s) in the integration process I move the 
neofunctionalist focus from an all too common emphasis on macro-system think-
ing to a more concrete micro-level study. In other words, mine is an actor-centred 
study. Cultivated spill-over is investigated through the interest, preferences and 
strategies of different actors.  

Method and sources 
In Chapter 3 I present the methods I use and discuss the main decisions I made 
when gathering, processing and analysing the empirical data.  

I use three types of empirical sources: 1) transcribed interviews, 2) printed 
materials and documents from different actors and official documents from both 
the national and EU level and 3) international statistics and research reports. The 
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latter two are the dominant sources in Chapters 4 and 6, while transcribed inter-
views are the primary sources for Chapters 5, 7 and 8. 

I have conducted interviews with more than 40 actors who are involved in 
forest or forestry issues at both the national and the EU level. Once the interviews 
were transcribed I used content analysis, specifically computer-supported content 
analysis (HyperRESEARCH), to sort and analyse the empirical material.  

Empirical findings and conclusions 
The main conclusion from Chapter 4 is that the Commission and the European 
Parliament have been driving forces in the process. They can be labelled “policy 
entrepreneurs”. They have repeatedly tried to put forests and forestry on the 
agenda in an effort to achieve coordination of forest-related questions. Forest ques-
tions were first taken up as part of common agriculture policy (CAP). Over time, 
however, the Commission and the Parliament have increasingly begun to frame the 
policy area in terms of environmental issues. One possible explanation for this is 
that the European Parliament has the power of co-decision in environmental 
policy, but not in common agriculture policy (which is largely the prerogative of the 
Commission and, in particular, the Council). The Commission actively tries to 
establish communication and networks with different kinds of forest interest 
groups (including forest owners, trade associations and the environmental move-
ment), partly to get expert knowledge from these interest groups, but also in order 
to involve these groups early in the process, thereby facilitating implementation.   

The leading actors among transnational forest associations and interest organi-
sations are introduced in more detail in Chapter 5. The overall conclusion here is 
that transnational organisations have shifted from a sceptical position to a more 
pro-active one as regards a formal forest policy for EU. They do not want to se a 
common (i.e., supranational) forest policy, but often advocate some type of more 
formalised cooperation. Forest owners and the forestry industry now work actively 
to include forest and forestry in the Treaty in terms of a “coordinating and 
supporting” legal framework. The economy-based interest groups, i.e. those whose 
members have an economic and/or industrial interest in forest and forestry, work 
as pressure groups for further integration in close cooperation with EU institutions. 
They also serve as pressure groups at the national level, working to convince 
national politicians and bureaucrats to adopt their positions. The environmental 
groups are more split, but the general trend among these groups is also to be 
favourable to a more EU-oriented forest policy. 

Chapter 6 provides an account of governments’ (member states’) attitudes 
towards attempts to establish a common forest policy. Member states’ forest assets 
differ substantially, which has implications for the economic, ecological and social 
value of forests. This impact on member states’ attitudes towards a common 
European forest policy. There has traditionally been a strong North-South divide, 
with the member states in the south in favour of a common forest policy, and 
those in the north more sceptical. Today the pattern is more fragmented. Many 
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member states have reconsidered their positions and a majority now favours a 
formalised EU forest policy. Only a few member states take a clear stand against 
any form of forest policy for EU. This includes Sweden, which, together with 
Germany, is one of the countries which has expressed its scepticism position most 
clearly. 

In the focused study of Swedish forest actors (both governmental and non-
governmental) and their attitudes towards efforts to establish a common forest 
policy, it is possible to investigate why many actors have switched preferences and 
changed strategies over a period of a few years. Chapter 7 shows that the Swedish 
government is still strongly opposed to an EU forest policy. In fact all the politi-
cians interviewed for this study, regardless of ideological and partisan attachments, 
share this view. They do not seem to know that many other actors have changed 
their positions. The general impression from the interviews is that they are quite 
unaware of how forests and forestry are handled within the EU. By contrast, 
bureaucrats seem aware of both the changing attitudes among many of the non-
governmental forest actors and the way in which forests and forestry are affected 
by the EU’s activities and initiatives. They also provide a more balanced description 
of possible pros and cons with an EU forest policy. Politicians remain focused on 
the drawbacks of such a policy. Overall, the data suggest that the preferences of 
politicians remain unchanged, while the bureaucrats’ preferences have become a 
little bit more “balanced” (albeit not officially).  

The empirical investigation in Chapter 8 suggests that some of the Swedish 
non-governmental forest actors, for example the private forest owners’ organisa-
tion and the forest industries associations, have changed their preferences and 
strategies. They realise that other policy areas affect forests and forestry both 
directly and indirectly, whether they like it or not. Thus, it is better for them to 
promote some form of coordinated forest policy, rather than trying to look after 
their interests across several other policy areas. However, they do not support a 
common forest policy, but prefer an EU forest policy that is a ”supporting, coordi-
nating or complimentary action”.  

In this study, I have tried to examine as many actors as possible, as well as to 
examine their interaction (both vertically and horizontally). In so doing, I have 
provided a description and analysis of actors’ role(s) in the integration process in 
general, and the role of organised interests in the integration process of forest and 
forestry specifically. The dissertation illustrates the complexity of the integration 
process. It provides evidence of both functional and (political) cultivated spill-over, 
with special emphasis on the latter, because non-governmental actors/organised 
interests proved to have the ability to affect the integration process both as regards 
its content and direction. National and transnational elite in the policy area are of 
particular importance. In conclusion, many actors together shape the integration 
process and give it substance. However, not all such actors have the same level of 
influence. The ones who are in favour of further formal integration have the upper 
hand. Forests and forestry will undoubtedly be handled in the EU in one way or 
another. It is up to the actors to decide how the EU will handle it. Not surprisingly, 
this leads to the conclusion that we need further research into the question of what 
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role actors, and especially non-governmental actors, play in such integration 
processes.  
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Källor 

Respondenter som svarat på frågor via e-post 
Aarup Iversen, Peter. Forest Officer, Ministry of the Environment, Danish Forest 

and Nature Agency, Forest Policy Division, Danmark, 2004-03-17.  

Dudley, Mike. Head of International Policy, Forestry Group, Forestry Commission, 
Storbritannien, 2004-03-12. 

Ferreira, Conceicão. Divisão Relacões Internacionais, Direccão Geral das Florestas, 
Portugal, 2004-03-23. 

Jäppinen, Armas. Näringsdepartementet, Enheten för hållbar utveckling och bas-
näringar, Sverige, 2005-07-06. 

Mohoric, Maksimiljan. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Slove-
nien, 2005-05-04.  

Nöbauer, Martin. Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and 
Water Management, Department of Forestry, Österrike, 2004-05-18.  

Portin, Anders. Counsellor of Forestry, Ministry of Agriculture and Forestry, Fin-
land, 2004-03-17. 

Snaith, Frances. Forestry Commission, International Policy, Storbritannien,  
2005-04-20.  

von Scheliha, Stefanie. Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft, Tyskland, 2004-03-23 samt 2005-05-13.  

Wolter, Frank. Directeur-adjoint, Administration des Eaux et Forêts, Luxemburg, 
2005-04-21. 

Personer som intervjuats 
Ackzell, Lennart. Avdelningsdirektör och internationell koordinator, Skogsstyrel-

sen. Intervju genomförd 2006-02-27. 

Andersson, Jan. Riksdagsledamot (c). Intervju genomförd 2006-04-25. 

Andrén, Björn. Vd Holmen Skog AB. Intervju genomförd 2006-04-10.  

Arwidsson, Marie S. Vd Skogsindustrierna. Telefonintervju genomförd 2007-01-18. 
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Berg, Stig. Stiftjägmästare Karlstads stift. Telefonintervju genomförd 2006-12-20. 

Berggren, Roger. Huvudsekreterare Skogsutredningen 2004. Intervju genomförd 
2004-12-21. 

Berglund, Hans. Programchef för skog WWF. Intervju genomförd 2006-02-28.  

Blombäck, Peter. Chef för internationella sekretariatet Skogsstyrelsen. Intervju 
genomförd 2006-02-27. 

Brodén, Anita. Riksdagsledamot (fp). Intervju genomförd 2006-05-29. 

Brännström, Malin. Förbundsdirektör Svenska Samers Riksförbund (SSR). Intervju 
genomförd 2007-04-12. 

de Galembert, Bernard. Forest director CEPI. Intervju genomförd 2007-01-29. 

du Parc Locmaria, Robin. Director of the Forest Department, ELO. Intervju 
genomförd 2007-01-29. 

Eliasson, Mikael. Marknadschef Industriella kunder Setra Group, samt ordförande 
för CEI-Bois. Telefonintervju genomförd 2007-02-23. 

Engelbrecht, Per-Ove. Chef för enheten för skogsindustri vid generaldirektoratet 
för näringsliv. Intervju genomförd 2006-10-30. 

Eriksson, Alf. Riksdagsledamot (s). Intervju genomförd 2006-04-25. 

Fjellner, Christofer. Europaparlamentariker (m). Intervju genomförd 2006-11-08. 

Goudin, Hélène. Europaparlamentariker (junilistan). Intervju genomförd  
2006-11-07, vid intervjutillfället deltog även José Gutiérrez. 

Gutiérrez, José. Politiskt sakkunnig (junilistan). Intervju genomförd 2006-11-07, vid 
intervjutillfället deltog även Hélène Goudin. 

Hedlund, Linda. Ämnesråd för skog vid näringsdepartementet. Intervju genomförd 
2004-12-21. 

Hildeman, Anders. Miljöchef SCA (stationerad i Bryssel). Telefonintervju genom-
förd 2007-01-12. 

Johansson, Bengt-Anders. Riksdagsledamot (m). Intervju genomförd 2006-06-15. 

Johansson, Lars. Sekreterare Skogs- och Träfacket. Intervju genomförd 2006-11-15. 

Jäppinen, Armas. Departementssekreterare näringsdepartementet. Intervju genom-
förd 2006-03-07. 

Karlsson, Jerker. Vd SCA Skog AB. Telefonintervju genomförd 2007-01-04. 

Karlsson, Mikael. Ordförande i Naturskyddsföreningen, samt ordförande i EEB. 
Telefonintervju genomförd 2007-02-06. 
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Klingberg, Tage. Tidigare ordförande för LRF Skogsägarna, samt tidigare vice 
president i CEPF. Telefonintervju genomförd 2007-01-15. 

Landers, Tomas. Nordens skogsägareorganisationers förbunds (NSF) kontaktper-
son i Bryssel. Intervju genomförd 2006-10-30. 

Lazadinis, Marius. Tjänsteman vid DG Agriculture and rural development, Unit F.6 
Bioenergy, biomass, forestry and climate change. Intervju genomförd 2007-01-30. 

Larsson, Solveig. Skogsägare. Intervju genomförd 2006-10-05. 

Messing, Ulrica. Riksdagsledamot och f.d. skogsminister (s). Intervju genomförd 
2006-12-14. 

Ohlsson, Karl-Erik. Pensionerad Europaparlamentariker (c). Intervju genomförd 
2006-11-30. 

Risinger, Björn. Chef för naturresursavdelningen vid naturvårdsverket. Intervju 
genomförd 2006-11-15. 

Rudberg, Jonas. Skogshandläggare i Naturskyddsföreningen. Telefonintervju ge-
nomförd 2007-01-24. 

Salander Björklund, Elisabet. Divisionschef Stora Enso Forest Products. Intervju 
genomförd 2006-05-24. 

Schmetjen, Birte. Communication and policy adviser at the CEPF. Intervju genom-
förd 2007-01-30. 

Schulmeister, Anke. Forest Policy Officer WWF European Policy Office (EPO). 
Intervju genomförd 2007-01-30. 

Sjöstrand, Sven-Erik. Riksdagsledamot (v). Intervju genomförd 2006-04-25. 

Sundqvist, Herman. Skogschef Sveaskog. Intervju genomförd 2006-07-06.  

Thomson, Nilla. Departementssekreterare miljödepartementet. Intervju genomförd 
2006-06-16.  

von der Esch, Björn. Riksdagsledamot (kd). Intervju genomförd 2006-04-25.  

Wirtén, Stefan. Skogsdirektör Skogsindustrierna. Intervju genomförd 2004-12-20.  

Österblom, Ulf. Vice vd LRF Skogsägarna. Intervju genomförd 2004-12-20. 

Elektroniska källor 
CEPI, http://www.cepi.org/Content/Default.asp 

CEI-Bois, http://www.cei-bois.org 

CEPF, http://www.cepf-eu.org 

EEB, http://www.eeb.org 
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EG-fördraget, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sv/treaties/dat/12002E/htm/ 
12002E.html 

ELO, http://www.elo.org 

Energimyndigheten, http://www.energimyndigheten.se 

En översikt av lobbying i EU, http://www.euractiv.com/en/pa/eu-us-approaches-
lobbying/article-135509 

Eurobarometern, http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

Europaparlamentet, http://www.europarl.europa.eu/parliament/public.do? 
Language = sv 

Europaportalen, http://www.europaportalen.se 

Europe and the Forest, http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/forest/ 
eurfo_en.htm 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, http://www.eesc.europa.eu/ 
index_sv.asp 

EU:s institutioner, http://europa.eu/institutions/index_sv.htm 

EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se 

FAO:s Forestry Department country pages,  http://www.fao.org/forestry/site/ 
country/en 

FERN, http://www.fern.org 

FRA 2005, http://www.fao.org/forestry/site/fra2005/en 

Föreningen Sveriges Skogsindustrier, http://www.skogsindustrierna.org/ 
LitiumInformation/site/page.asp?page=9 

Greenpeace, http://www.greenpeace.org/international 

Hyperresearch, http://www.researchware.com 

Jordbruksdepartementet, http://www.regeringen.se/sb/d/1473 

Jordbruksverket, http://www.sjv.se  

Kommissionen, http://ec.europa.eu/index_sv.htm 

Kommissionens generaldirektorat, http://ec.europa.eu/dgs_sv.htm 

Kommissionens sida ”Allocation of 2005 EU expenditure by Member State”, 
http://ec.europa.eu/budget/documents/revenue_expenditure_en.htm 

Kommissionens sida för skog och skogsbruk, http://ec.europa.eu/agriculture/ 
fore/index_en.htm 

MCPFE, http://www.mcpfe.org 
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Miljödepartementet, http://www.regeringen.se/sb/d/1471 

Miljömålsportalen, http://www.miljomal.nu/nar_vi_malen/miljomalen/mal12.php  

Naturskyddsföreningen, http://www.snf.se 

Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/sv 

Nordens skogsägarorganisationers förbund (NSF), http://www.nordicforestry.org 

Näringsdepartementet, http://www.regeringen.se/sb/d/1470 

Regeringen och regeringskansliet, http://www.regeringen.se 

Regionkommittén, http://www.cor.europa.eu/sv/index.htm 

Rådet, http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?lang=sv 

Skogs- och Träfacket, http://www.skogstrafacket.org 

Skogsstatistik och fakta för Danmark, http://www.nordicforestry.org/facts/ 
Denmark.asp 

Skogsstatistik och fakta för Litauen, http://www.fao.org/Regional/SEUR/events/ 
efsos/docs/lithuania.pdf 

Skogsstatistik och fakta för Nederländerna, http://www.nationsencyclopedia.com/ 
Europe/Netherlands-FORESTRY.html 

Skogsstatistik och fakta för Tjeckien, http://www.nationsencyclopedia.com/ 
Europe/Czech-Republic-FORESTRY.html  

Skogsstatistik och fakta för Ungern, http://www.nationsencyclopedia.com/ 
Europe/Hungary-FORESTRY.html 

Skogsstyrelsen, http://www.skogsstyrelsen.se  

Skogsägarnas riksförbund/LRF Skogsägarna, http://www.lrf.se/LrfNodeServlet? 
command=layout&n=3841  

Ständiga skogskommittén (rapporter från dess möten), http://ec.europa.eu/ 
agriculture/minco/othco/forest/index.htm 

Svenska Samernas Riksförbund, http://www.sapmi.se 

Svenska världsnaturfonden (WWF), http://www.wwf.se 

UNCE/FAO och TBFRA, http://www.unece.org/trade/timber/fra 

WWF:s EU sidor, http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/ 
what_we_do/epo/index.cfm 
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– BILAGA 1 – 

Intervjumanual  

• Inledande presentation av mig själv och avhandlingsprojektet  
En gemensam europeisk skogspolitik? 

 
• Respondentens bakgrund 

- Bakgrund inom skogsområdet?  
- Hur skulle Du vilja definiera policyområdet skogspolitik? (Definiera!) 

 
• En gemensam skogspolitik? 

- Bör det skapas en gemensam europeisk skogspolitik inom ramen för EU? 
(Varför, varför inte? Vilka för- respektive nackdelar ser Din organisation?) 

- Har Din organisations ställningstagande rörande en gemensam europeisk 
skogspolitik förändrat över tid? (På vilket sätt, och varför? Är det preferenserna som 
ändrats och/eller strategierna?) 

- Vilka uppfattar Du 1) är drivande 2) försöker bromsa processen att skapa en 
gemensam europeisk skogspolitik? (Ej nivåspecifik fråga) 

- Vilka konsekvenser skulle ett etablerande av en gemensam europeisk skogs-
politik få på den svenska skogspolitiken?  

 
• Extern/strukturell påverkan 

- Har utvidgningen av EU i maj 2004 påverkat Ert ställningstagande i frågan? 
(Hur?) 

- Har arbetet med EU:s nya konstitution påverkat Er på något sätt? (Kan Du 
berätta något om hur skogsfrågan hanterades då?) 

- Hur påverkar olika internationella överenskommelser/globala processer Ert 
ställningstagande? (Exempelvis FN, den pan-europeiska processen osv.) 

 
• EU:s aktiviteter inom skogsområdet i dag 

- Man har sett över och reviderat EU:s skogsbrukstrategi och har nu utarbetat 
en handlingsplan, vad tror Du om utfallet av denna process? (Fångar förvänt-
ningar om utvecklingen) 

- Vilken faktisk roll spelar skogsbruksstrategin? (För Er, och hur?) 
- Samarbete/samordning av skogsfrågor kontra skog som ett gemensamt 

område – vad är skillnaden? (Vad är det främsta skälet till samarbete inom området?) 
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- Vad är alternativet till en gemensam europeisk skogspolitik? Finns det andra 
samarbeten som i dag uppfyller samma funktion som en gemensam europeisk 
skogspolitik skulle kunna uppfylla? 

 
• EU:s institutioner och andra policyområden 

- Vilka av EU:s institutioner (eller enskilda personer) är centrala i processen 
enligt Dig? (Varför?) 

- Var upplever Du att skogsrelaterade frågor handläggs och behandlas i EU? 
(GD, direktorat, enheter, arbetsgrupper och kommittéer)  

- Har Ni deltagit i möten, kommittéer som initierats från någon av EU:s institu-
tioner? 

- Hur tycker Du att skogsrelaterade frågor bör hanteras i förhållande till övriga 
policyområden? 

- Din organisations inställning till fördjupat och utökat samarbete och EU gene-
rellt? 

 
• Branschsammanslutningar, intressegrupper och nätverk 

- Vilken roll spelar olika europeiska branschsammanslutningar, intressegrupper 
och nätverk i det skogspolitiska arbetet enligt Dig? (Exemplifiera!) 

- Vilka är de mest kända? 
- Vilka har Ni mest kontakt med, hur ofta? 
- Hur ser Ert deltagande och inflytande ut i dessa? 

 
• Sverige och EU 

- Påverkades Ert arbete på det skogspolitiska området av det svenska medlem-
skapet i EU? (Om, på vilket sätt) 

- Vilket genomslag skulle Du säga att Ni, andra svenska aktörer och svenska 
regeringen haft på EU-nivå när det gäller skogspolitiska frågor?  

 
• Processens karaktär/aktörernas interaktion – externt 

- Från vilken politisk nivå upplever Du att processen initierats och drivs? 
(Lokalt, nationellt, EU)  

- Hur ser Era (påverkans)strategier ut, har dessa ändrats över tid? (Formellt/ 
informellt, pro-/reaktiv osv.) 

- Vad vill Ni åstadkomma med Ert agerande, vilka intentioner finns? Vilka är 
målen? 

- Vilka är motiv kan Du identifiera hos andra relevanta aktörer? 
- Upplever Du att det finns några politiska spänningar/motsättningar och/eller 

andra konfliktlinjer när det gäller en gemensam europeisk skogspolitik? 
(Exemplifiera!) 

- Kan Du ge exempel på olika former av samarbete mellan olika aktörer, intres-
sen, policyområden och nationer i frågan, både nationellt och i EU? 

- Om Du som åskådare skulle karaktärisera interaktionen mellan olika aktörer 
och processen i stort, karaktäriseras denna av 1) tvång, 2) tävling/konkurrens 
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eller 3) övertygelse/argumentering/förhandling? (Rangordna! Har det skett en för-
ändring över tid?) 

- Är integrationen av skog i EU en process som Du upplever att Ni kan 
påverka/styra? 

 
• Processens karaktär/aktörernas interaktion – internt 

- Mot bakgrund av det vi nu diskuterat, kan Du beskriva hur Ni arbetat internt? 
- Vem fattar policybeslut? 
- Hur ser beslutsprocessen ut inom Er verksamhet? 

 
• Andra aktörer 

- Vilka andra aktörer upplever Du vara mest respektive minst framgångsrika i 
sitt arbete inom området? (Varför?) 

 
• Övrigt 

- Är det något Du vill tillägga eller fråga om? 
 
• Andra personer som jag bör kontakta för intervju? 

Strategidokument eller dylikt? 
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– BILAGA 2 – 

Kodschema  

Koda så här:  
- Läs först igenom hela intervjuutskriften en gång.  
- Gå därigenom igenom texten mening för mening (en mening utgör en sekvens) 

och klassificera dess innehåll utifrån kodschemats olika kategorier. Om det inte 
finns någon kategori som fångar meningens innehåll, och om meningen inte 
bedöms som relevant för analysen i stort, avstå ifrån att koda sekvensen. En kod 
kan endast appliceras en gång per mening. I de fall en mening kan hänföras till 
flera olika kategorier kodas meningen multipelt. 

 
 
01. Respondentens bakgrund: Denna kategori fångar respondentens bakgrund 
inom skogsområdet.  
Exempel: Jägmästare eller ej. 
 
02. Definition av policyområdet skogspolitik: Denna kategori fångar hur 
respondenten uppfattar policyområdet skogspolitik. 
Exempel: En smal eller vid definition. 
 
03. En gemensam skogspolitik: Denna kategori fångar huruvida respondenten 
anser att det bör skapas en gemensam skogspolitik eller ej. 
Exempel: Ja eller nej, alternativt en definition av vad aktören vad avser med 
begreppet ”gemensam skogspolitik”. 
 
04. Fördelar med en gemensam skogspolitik: Denna kategori fångar vad som 
talar för ett etablerande av en gemensam skogspolitik. 
Exempel: Samordning/ansvarsutkrävande underlättas. 
 
05. Nackdelar med en gemensam skogspolitik: Denna kategori fångar vad som 
talar mot ett etablerande av en gemensam skogspolitik. 
Exempel: Olika syn på skog och skogsbruk i medlemsstaterna, skilda förutsätt-
ningar. 
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06. Konsekvenser av en ev. gemensam skogspolitik nationellt: Denna kategori 
speglar vad aktören tror att en gemensam skogspolitik skulle innebära för den 
nationella skogspolitiken. 
Exempel: Positiva och negativa förväntningar, exempelvis större möjlighet till 
ekonomiska bidrag, men också ökad risk för reglering och byråkratisering. 
 
07. Inställning över tid i frågan: Denna kategori visar på om ställningstagandet 
rörande en gemensam europeisk skogspolitik förändrats över tid, samt varför och 
på vilket sätt. 
Exempel: Regeringen står fast, medan skogsägarna och skogsindustrin svängt eller 
åtminstone mjukat upp sin inställning. 

 
08. Drivande aktör/er vad gäller etablerandet av en skogspolitik: Denna 
kategori visar vilken eller vilka aktörer som är ledande i integrationsprocessen (är 
det EU:s institutioner som fungerar som så kallade policy entreprenörer?). 
Exempel: Enskilda medlemsstater, intressegrupper och/eller EU:s institutioner. 
 
09. Drivande aktör/er som försöker hålla skogspolitiken utanför EU:s 
kompetens/samarbete: 
Denna kategori visar på vem eller vilka aktörer som motsätter sig ett etablerande av 
en gemensam skogspolitik och tillika motarbetar en sådan utveckling. 
Exempel: Enskilda medlemsstater, intressegrupper och/eller EU:s institutioner. 
 
10. Utvidgningen av EU i maj 2004: Denna kategori anger om, och hur, 
utvidgningen har påverkat aktörernas ställningstagande i frågan om en gemensam 
europeisk skogspolitik. 
Exempel: Ökad/minskad vikt av samordning inom området. 
 
11. Konstitutionen: Denna kategori visar på hur respondenten upplevt att skogs-
frågorna hanterades i samband med överläggningarna som omgärdade framtagan-
det av konstitutionsförslaget.  
Exempel: Österrike som drivande, Tyskland som den medlemsstat som lade locket 
på. 
 
12. Internationella överenskommelser/globala processer: Denna kategori 
fångar hur olika externa samarbeten i förhållande till EU påverkar respondentens 
ställningstagande. 
Exempel: Referenser till FN eller den pan-europeiska processen. 
 
13. Skogsbruksstrategin: Denna kategori fångar vilken roll skogsbruksstrategin 
faktiskt spelat. 
Exempel: Liten/obefintlig roll, alternativt ett viktigt dokument. 
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14. Skogshandlingsplanen: Denna kategori speglar utfallet och förväntningarna 
kring framtagandet och implementeringen av densamma. 
Exempel: Tolkas som ett steg mot mer samordning/samarbete, alternativt att den 
kommer att sätta punkt för fortsatta aktiviteter inom området för en överskådlig 
framtid. 

 
15. Samarbete/samordning kontra skog som ett gemensamt område: 
Denna kategori visar på hur respondenten uppfattar skillnaden där emellan. 
Exempel: Mellanstatlig eller överstatligt arrangemang. 

 
16. Alternativ till en gemensam europeisk skogspolitik: Denna kategori anger 
om det finns andra samarbeten som i dag uppfyller samma funktion som en 
gemensam europeisk skogspolitik skulle kunna uppfylla. 
Exempel: Hänvisningar till globala överenskommelser eller konventioner, alter-
nativt MCPFE. 
 
17. Centrala EU-institutioner (eller enskilda personer) i processen: Denna 
kategori fångar hur respondenterna uppfattar att skogsrelaterade frågor handläggs 
och behandlas i EU. 
Exempel: Kommissionen eller någon enskild arbetsgrupp framhålls, alternativt att 
det är en tydlig/otydlig ansvarsfördelning mellan olika GD:n. 
 
18. Deltagande: Denna kategori anger om och i vilken utsträckning respondenten 
deltagit eller deltar i något samarbete, kommitté eller liknande, som initierats från 
någon av EU:s institutioner. 
Exempel: Suttit med som nationell expert, alternativt arbetat via sin transnationella 
organisation. 
 
19. Hur skogsrelaterade frågor bör hanteras i EU: Denna kategori fångar hur 
respondenten anser att skogsrelaterade frågor bör hanteras i förhållande till andra 
policyområden. 
Exempel: Bör hanteras som ett eget område, eller under ett eller ett par befintliga 
GD:n. 
 
20. Generell inställning till integration: Denna kategori speglar aktörens gene-
rella inställning till EU som projekt. 
Exempel: För eller mot ett fördjupa samarbete. 

 
21. Branschsammanslutningar, intressegrupper och nätverk: Denna kategori 
fångar respondenternas syn på vilken roll olika europeiska branschsammanslutning-
ar, intressegrupper och nätverk spelar i det skogspolitiska arbetet, samtidigt som de 
mer kända sammanslutningarna lyfts fram, samt hur aktörens egen organisations 
deltagande och inflytande ser ut i detta sammanhang. 
Exempel: Medlemskap i någon transnationell organisation, och/eller nationella 
representanter på nyckelposter inom någon av dessa organisationer. 
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22. Påverkan av EU-medlemskapet: Denna kategori speglar om och hur aktö-
rens arbete påverkats av det svenska medlemskapet i EU. 
Exempel: Arbetat mer utåtriktat gentemot EU:s institutioner. 
 
23. Svenska aktörers påverkan: Denna kategori fångar vilket genomslag svenska 
aktörer och svenska regeringen haft på EU-nivå när det gäller skogspolitiska frågor 
enligt respondenten. 
Exempel: Stor eller liten påverkan. 
 
24. Processens karaktär: Denna kategori fångar från vilken politisk nivå aktörerna 
upplever att processen initieras och drivs. 
Exempel: Lokalt, nationellt eller EU. 
 
25. Strategier: Denna kategori fångar upp hur aktören arbetar, försöker påverka i 
frågan, samt hur detta förändrats över tid.  
Exempel: Arbetar formellt/informellt, nationellt/transnationellt, pro-/reaktivt 
osv. 
 
26. Egen målsättning: Denna kategori fångar aktörens preferenser eller motiv.   
Exempel: Ekonomiska, ideologiska och/eller principiella. 
 
27. Andra aktörers målsättning: Denna kategori fångar vilka preferenser eller 
motiv aktören identifierar hos andra relevanta aktörer. 
Exempel: Se föregående kategori. 
 
28. Motsättningar och konfliktlinjer: Denna kategori fångar de spänningar som 
finns vad gäller en gemensam europeisk skogspolitik.  
Exempel: I vad mån skogspolitiken skall vara miljöinriktad alternativt produk-
tionsinriktad. 
 
29. Olika former av samarbeten/allianser: Denna kategori speglar olika former 
av samarbete mellan olika aktörer, intressen, policyområden och nationer i frågan, 
både nationellt och inom EU. 
Exempel: Många av de intervjuade framhåller vikten av ett nära samarbete med 
Finland i de skogsrelaterade frågorna. 
 
30. Interaktionens art: Aktören ombes att karaktärisera interaktionen mellan olika 
aktörer i processen i stort. Rangordnar och anger om det skett en förändring över 
tid. 
Exempel: 1) tvång, 2) tävling/konkurrens eller 3) övertygelse/argumentering/ 
förhandling?  
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31. Upplevd möjlighet att påverka utvecklingen: Denna kategori fångar i vilken 
utsträckning aktörerna anser sig kunna påverka eller styra utvecklingen i önskad 
riktning.  
Exempel: Integrationsprocessen kan ”backas” alternativt uppfattas som determi-
nistisk. 
 
32. Arbetet intern: Denna kategori fångar processens karaktär och aktörernas 
interaktion internt, det vill säga hur de jobbar och fattar beslut.  
Exempel: Arbetar med egen personal inom området, alternativt förlitar sig på 
branschorganisationer nationellt/transnationellt. 
 
33. Framgångsrik aktör: Denna kategori fångar vilken annan aktör respondenten 
uppfattar som framgångsrik, vilket kan ses som ett led i trianguleringen av materia-
let, samtidigt som skälen till denna aktörs framgång fångas.  
Exempel: Skogsägarna framhålls som framgångsrika på grund av sin kunskap och 
delaktighet i processerna nere i Bryssel.  
 
34. Mindre framgångsrik aktör: Denna kategori fångar vilken annan aktör 
respondenten uppfattar som mindre framgångsrik, vilket kan ses som ett led i 
trianguleringen av materialet, samtidigt som skälen till denna aktörs bristande fram-
gång fångas.  
Exempel: Svenska staten (regeringen) borde ha större inflytande på området, men 
på grund av små personresurser nationellt och i Bryssel, nås inte den fulla potentia-
len. 

 
35. Andra relevanta aktörer att intervjua: Denna kategori är ett led i den snö-
bollsteknik som tillämpas i kartläggningen av området. 
Exempel: Namn på relevanta aktörer och organisationer. 
 
36. Övrigt: Denna kategori fångar aspekter som bedöms som intressanta och 
viktiga för den fortsatta analysen men som inte fångas av någon av de övriga kate-
gorierna.  
Exempel: Här har många lyft fram bioenergiområdet som ett växande och intres-
sant område som otvivelaktigt kommer att påverka skogsbruket i Europa. 
 

 

••
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– BILAGA 3 – 

Utskick till centrala representanter 
från medlemsstaterna 

Dear Mr/Mrs, 
 
My name is Therese Andersson, Ph.D. student at the Department of Political 
Science, Umeå University, Sweden. My supervisors are Professor Katarina 
Eckerberg and Professor Torbjörn Bergman. 
 
I am writing a dissertation about the European Union and the attempt to integrate 
a “new” policy sector – forest. The preliminary title is A Common European Forest 
Policy?  One part of my research is to examine the member states official position 
when it comes to the question of whether it should be a common European forest 
policy or not. 
 
Therefore, I hope you are willing to answer four short questions. It will only take a 
few minutes.  
 

1. What is the official position of your government regarding the question 
of whether there should be a common European forest policy or not?  

2. Why or why not should there be a common European forest policy? 
What gains and/or problems would a common European forest policy 
imply?  

3. What are the alternative to a common European forest policy?  
4. What/who are the most important actors (countries, persons, 

institutions, networks) in the process concerning forest and forestry 
questions at the EU-level? Please identify key actors.  

 
If you have any questions about my research, please contact me or any of my 
supervisors. 
 
Thanks for your cooperation! 
  
Yours sincerely,  
Therese Andersson 
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– BILAGA 4a – 

Medlemmar i European Forest and Forest 
Products Forum (EFFP) 

ACE, Alliance for Beverage Cartons and the Environment 
http://www.ace.be 

CEA, Confédération Européenne de l’Agriculture  

CEI BOIS, European Confederation of Woodworking Industries 
http://www.cei-bois.org  

CEPF, Confederation of European Forest Owners 
http://www.cepf-eu.org  

CEPI, Confederation of European Paper Industries 
http://www.cepi.org  

COPA-COGECA, Committee of Agricultural Organisations in the EC 
http://www.copa-cogeca.be  

EFI, European Forest Institute 
http://www.efi.fi  

ELO, European Landowners Organisation 
http://www.elo.org  

ENFE, European Network of Forest Entrepreneurs 
http://www.enfe.net/index_e.htm 

EOMF, European Observatory of Mountain Forests 
http://www.eomf.org 

EPF, European Panel Federation 
http://www.europanels.org 

FEBO, Bundesverband Deutsher Holzhandel 
http://www.febo.org 

FECOF, Fédération Européenne des Communes Forestières 
fecof@nohfelden.de 
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NFF, Bureau of Nordic Family Forestry 
http://www.nordicforestry.org 

NTC, Nordic Timber Council 
http://www.nordictimber.org 

UEF, Union of European Foresters 
http://www.european-foresters.org 

UN-ECE, EFSOS European Forest Sector Outlook Studies 
http://www.unece.org/trade/timber/efsos 

USSE, Union des Sylviculteurs du Sud de l’Europe 
http://www.usse.es 

WPIF, Wood Panel Industries Federation Organisation 
http://www.wpif.org.uk 
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– BILAGA 4b – 

Medlemmar i Paper Packaging 
Co-ordination Group (PPCG) 

ACE, The Alliance for Beverage Cartons & the Environment 
http://www.ace.be  

CEPI, Confederation of European Paper Industries 
http://www.cepi.org  

CEPI EUROKRAFT, Kraft Sack Paper Producers of Europe  
http://www.cepi-eurokraft.org 

CITPA, International Confederation of Paper & Board Converter in Europe 
http://www.citpa-europe.org 

ECMA, European Carton Makers Association  
mail@ecma.org 

ECO, European Containerboard Organisation 
Md@ecbo.be 

EMBALPACK, European Association of Makers of Packing Papers 

EUROSAC, Fédération Européenne des Fabricants des Sacs en Papi à Grande 
Contenance  
http://www.eurosac.org/00_koama/visu_eurosac/index.asp?sid=273 

FEFCO/PROBOX, Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé/ 
Association of Corrugated Transport Packaging Producers (PROBOX) 
http://www.fefco.org  

GROUPEMENT ONDULE, European Association of Makers of Corrugated 
Base Papers 

PAPERPLUS, Speciality Paper Manufacturers Association 
http://www.paperplus.org 

PROCARTON/CEPI CARTONBOARD, Assoc. Eur Cartonboard and Carton 
Manufacturers http://www.procarton.com  
www.cepicartonboard.com 

••
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– BILAGA 5a – 

Begrepp och definitioner 
som används vad gäller skogsstatistik134 

Skogsmark "Forest"– Landyta större än 0,5 ha med träd där krontäckning är större 
än 10% för skog som är minst 5 m vid mogen ålder. Inkluderar yngre skog som 
ännu ej nått slutenhetskravet, även plantskolor och skogsvägar, skog i national-
parker, naturreservat, skyddade område m.m. Exkluderar mark som i första hand 
används för jordbruk. 

Buskskogsmark "Other wooded land" – Landyta större än 0,5 ha med träd där kron-
täckningen är 5–10% för skog som är minst 5 m vid mogen ålder eller där kron-
täckningen är större än 10% men där skogen ej uppnår 5 m vid mogen ålder. 

Skog för skogsbruk "Forest available for woodsupply" – Skogsmark utan lagliga, 
ekonomiska eller tekniska restriktioner för virkesproduktion.  

Skog som inte är tillgänglig för skogsbruk ”Forest not available för wood supply” – 
Skogsmark med lagliga, ekonomiska eller tekniska restriktioner för virkesproduk-
tion. Inkluderar: a) Skogsmark med lagliga restriktioner eller restriktioner från andra 
politiska beslut som totalt omöjliggör eller i stor utsträckning begränsar skogsbruk, 
inter alia av skäl som härrör i konservation av miljö eller biologisk mångfald, exem-
pelvis skyddad skog, nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden, så 
som de områden som skyddas av särskilda miljömässiga, vetenskapliga, historiska, 
kulturella eller andliga skäl. b) Skogsmark där fysisk produktion eller virkeskvalitén 
är för låg eller där avverkning och transportkostnader är för höga att motivera 
skogsbruk, med undantag av enstaka avverkningar för eget bruk (auto-consump-
tion). 

Skogsprodukter ”Forestry products” – En kategori som innefattar både rundvirke 
”rundwood” och skogsindustriprodukter ”forestry industry products”, det vill säga: 
flis och dylikt, sågade och hyvlade trävaror, faner, kryssfaner, träfiberskivor, spån-
skivor m.m., pappersmassa, papper och papp, returpapper samt andra varor av trä, 
varor av pappersmassa, papper och papp. 

 

                                                        
134 Dessa begrepp och definitioner är till största del hämtade från Skogsstatistisk årsbok 2004 och 2006, 
detta för att jag skall få en vedertagen översättning av de begrepp som används i internationella skogs-
statistiksammanhang (exempelvis av UNECE/FAO och MCPFE).  
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– BILAGA 5b – 

MCPFE:s definition av skyddsklasser  

Klass 1.1 Ingen aktiv påverkan ”No active intervention” – Det huvudsakliga syftet är 
biologisk mångfald. Ingen aktiv, direkt mänsklig påverkan får förekomma, vilket 
ofta karaktäriserar områden i nationalparker. Allmänheten har begränsad tillgång till 
området. 

Klass 1.2 Minimal påverkan ”Minimum intervention” – Det huvudsakliga syftet är 
biologisk mångfald. Mänsklig påverkan/aktivitet är begränsad till ett minimum. 
Tillåtet är dock klöv- och småviltskontroll, begränsning och kontroll av sjukdomar 
och insektsangrepp. Vidare har allmänheten tillträde till området, icke-förstörande 
forskning är tillåten, och ursprungsbefolkningar och lokala sammanslutningar har 
rätt att tillgodose sina behov så länge dessa inte strider mot skötselformens huvud-
sakliga syfte – bevarandet av biologisk mångfald. 

Klass 1.3 Konservering genom aktivt arbete ”Conservation through active management” 
– Arbetets huvudsyfte är att uppnå biologisk mångfald. Arbetet sker genom aktiv 
påverkan riktad mot att uppnå specifika mål inom ramen för naturbevarandet inom 
det specifika skyddsområdet.  

Klass 2 Skydd av landskap och specifika naturliga miljöer ”Protection of landscapes and 
specific natural elements” – Skyddsarbetet är inriktat på att uppnå målen med en 
mångfald av landskap, liksom bevarande av kulturella, andliga och historiska 
värden. Användandet av skogsresurserna är begränsade. Ett långsiktigt åtagande 
och explicit utarbetade skyddsåtgärder inom området finns. Aktiviteter som på ett 
negativt sätt påverkar karaktäristiken av landskapet och/eller vissa naturliga miljöer 
är förbjudna.135 

 

                                                        
135 MCPFE har mot bakgrund av arbetet med ett hållbart skogsbruk utarbetat ytterligare en klass, 
denna klass är emellertid inte en skyddsklass i egentlig mening då dess huvudsakliga målsättning är 
skogens skyddsfunktioner av jord och vatten, och inte på skogen per se (klass 3, med två underklasser 
3.1 och 3.2).  
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