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Abstract 
 
In the beginning of the 21st century the environmental department in Swenden wrote En 
samlad naturvårdspolitik, wich contained values and managment regarding politics of the 
nature. In the line with the development of society, ideas was produced to change the energy 
sector to a sector including renewable energy. Thus also change the economic system to a 
economy that uses biological products, in other words bioenergy. But the production of 
bioenergy has also been shown adeversely affect biodiversity (De Jong & Dahlberg, 2017; De 
Jong et al., 2017). The purpose of this study was to investigate how diffrent values from 
nature was handled and evaluated in relationship to economic development, in documents 
regarding bioenergy and forestmanagment. The method of this study has been an growth 
critical analysis containing predetermined themes from Miljödepartementet (2002). Wich 
gives form of an thematic analysis. The method also containing inspiration from the 
hermenutic point of view. The result showed that economic growth permeates through 
managment of diffrent values of nature, and thus indfluenced theese valuse. At the same time 
the result showed that in some aspects, mainly the value of biodiversity was not subordinate a 
context of economic growth. This means that this value in some aspects could seen separated 
and opposition to economic growth. 
 
Sammanfattning 
 
I början av 2000-talet framtog Miljödepartementet (2002) i Sverige En samlad 
naturvårdspolitik som innehöll värderingar och hanteringar för olika former av värden som 
naturen ses bidra med. Men i takt med samhällsutvecklingen utvecklades idéer om att ställa 
om energisektorn mot förnyelsebar energi och på så sätt även förändra det ekonomiska 
systemet till ekonomi som använder sig av biologiska produkter så som bioenergi. 
Produktionen av bioenergi har samtidigt visat sig påverka den biologiska mångfalden negativt 
(De Jong & Dahlberg, 2017; De Jong et al., 2017). Uppsatsen syfte var där med att undersöka 
hur naturens olika värden hanteras i dokument som handlar om produktion av bioenergi samt 
skogshantering, i ett förhållande till ekonomisk utveckling. Detta har gjorts genom en metod 
av tillväxtkritisk analys innehållande bestämda teman från Miljödepartementet (2002) vilket 
ger en form av tematisk analys, samtidigt med inspiration av hermeneutiken för att tolka 
dokument utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. Resultatet visade på att ekonomisk tillväxt 
genomsyrade hanteringen och på så sätt influerade värderingar för andra värden i naturen. 
Samtidigt som det resulterade i, att i vissa avseenden så var främst värdet biologisk mångfald 
inte underordnande tillväxt utan hanterades avskiljt och som en motsättning mot en 
tillväxtorienterad utgångspunkt. 
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1.	  Inledning	  
 

1.1	  Bakgrund	  	  
 
År 2002 publicerade den dåvarande regeringen skrivelsen ”En samlad naturvårdspolitik” till 
riksdagen som samlade deras grundsyn om naturvårdspolitik (Miljödepartementet, 2002). I 
skrivelsen tas hållbar utveckling, principer, motiv och yttringar upp angående 
naturvårdpolitiken, som i sin tur beskrivs som en utgångspunkt för miljökvalitetsmålen. 
Exempelvis målet Levande skogar vilket innebär att skydda och bevara natur- och 
kulturmiljöer i skogen, biologisk mångfald samt sociala värden som rekreation 
(Naturvårdsverket, 2017). Inom naturvårdspolitiken finns det grundläggande värden som 
beskrivs i skrivelsen. Dessa är: Människors hälsa, den biologiska mångfalden, natur- och 
kulturmiljön, de kulturhistoriska värdena, ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt 
en god hushållning med naturresurser (Miljödepartementet, 2002).  
 
Det förklaras hur naturvårdens värden ska efterlikna begreppet hållbar utveckling med dess 
tre dimensioner av ekologisk, socialt samt ekonomisk hållbarhet. 
Det handlar bland annat om att värna och bevara den biologiska mångfalden som utgör 
grunden för de ekosystem och ekosystemtjänster som naturen har att erbjuda. Vilket samtidigt 
är en direkt länk till vår existens. Det motiveras exempelvis bland annat av etiska och 
moraliska motiv, som människans plikt att värna om naturens värde i och med dess oförmåga 
att föra en egen talan (Miljödepartementet, 2002). Värden av social karaktär utifrån natur- och 
kulturmiljön förklaras som viktiga för vårt välbefinnande, som i sin tur bidrar till folkhälsan i 
form av rekreation och friluftsliv. Därför förklaras det att landskapsbilden behöver värnas, 
samtidigt som natur och kultur i landskapet ska ses som en helhet, och inte två skilda 
aspekter. Men också för vårt sociala sammanhang av kulturella känslor kring naturmiljöer. 
Värden av ekonomisk karaktär förklaras utifrån den biologiska mångfaldens inverkan på 
ekosystemen, som i sin tur är förutsättningar för samhällsnäringar så som fisket eller 
jordbruket. Samt att miljöer av natur - kulturmiljöer inneboende av biologisk mångfald är en 
förutsättning för en utveckling för turismen (Miljödepartementet, 2002). Miljödepartementet 
(2002) beskriver samtidigt hur politiken i olika avseenden kommer påverka naturvården. De 
ger exempel på att en omställning inom just energisektorn mot en hållbar inriktning, som i 
allra högsta grad påverkar naturvården och dess värden.  
 
Miljödepartementet (2002) skriver även om en utveckling av sektoransvaret, exempelvis om 
hur värdet av biologisk mångfald ska förvaltas. Det gäller fortfarande att ansvarig myndighet 
och/eller företag ansvarar för t.ex. miljöhänsyn. Men gällande effekten av miljömålen så 
förklarar Miljödepartementet (2002) att sektorernas ansvarsområden integreras med 
gemensamma värden som inte skiljs åt beroende sektorernas ansvarsgränser. 
Miljödepartementet (2002) beskriver t.ex. att i och med skogen samtidigt har varit och är 
produktionsinriktat, har detta gett negativa effekter på biologisk mångfald. Exempelvis 
kunskap om att vissa arter saknas, samt att biotoper som kräver en form av skötsel av 
naturmiljön inte får det. Ett sådant värde kan t.ex. innebära att bevara natur- och kulturmiljöer 
i ett landskap gemensamt av både skogs- och jordbrukssektorn, som i sin tur är viktiga för 
turistnäringen. Naturområden ökar turistnäringen som i sin tur exempelvis ökar 
landsbygdsutvecklingen. I detta avseende beskrivs det att en ekonomisk utveckling är 
förutsättningen för att bedriva näringar som t.ex. jordbruk. Denna ekonomiska näring är också 
viktig för att kunna förvalta de värden inom naturvården som jordbruket eller skogen bidrar 
med, exempelvis biologisk mångfald (Miljödepartementet, 2002). Det framställs alltså att 
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både naturen och ekonomin utgör en dynamisk helhet, där naturen utgör nyttor vi människor 
är i behov av, men samtidigt att naturen är beroende av hur vi förvaltar den gemensamt 
mellan sektorerna. Dock finns det risker att motsättningar skapas. I sådana lägen menar 
Miljödepartementet (2002) att avvägningar måste göras mellan naturvård och andra intressen 
för samhällsutveckling. Vilket alltså innebär att olika värden kan hamna i konflikt. 
 
År 2016 uppkom Miljömålsberedningens utredning om klimat och luftstrategi (SOU 
2016:47), innehållande olika förslag och strategier för att nå klimatmål som minskade utsläpp. 
Ett av förslagen handlade om en användning av bioekonomisk strategi för en 
klimatomställning. De beskriver citat: ”Bioekonomi kan stödja omställningen i alla de 
sektorer som idag är beroende av fossila råvaror eller fossil energi för sin produktion” (SOU 
2016:47, s.186). Omställningen härleds till exempelvis användning av bioenergi inom 
energisektorn, som en förnyelsebar energikälla med mindre påverkan på klimatet. 
Omställningen innebär alltså att förändra ekonomin till att fokusera på ekologin med 
förnyelsebara resurser och samtidigt tillhandahålla en ekonomisk utveckling. Vilket innebär 
att skogen ses som den största källan till biobaserad råvara i Sverige (SOU 2016:47). När det 
dåvarande Miljödepartementet (2002) genom sin skrivelse utformade en samlad 
naturvårdspolitik, förklarades det hur naturvården ska förvaltas i olika avseenden. Detta med 
principer och värderingar för olika värden som ska vara grundläggande för politiken. Men 
som nämnt beskrivs det också hur samhällsutvecklingens omställning kommer att påverka 
naturvården. Det förklaras jämförelsevis i rapporten av miljömålsberedningen om en 
omställning till bioekonomi inte får äventyra diverse miljömål. Då detta kan ske genom en 
ökad användning av biomassa som ger negativa konsekvenser så att miljömål som att t.ex. 
levande skogar inte kan uppnås. (SOU 2016:47). Rent överskådligt innebär dessa 
beskrivningar att naturen ses som förutsättningen för de nyttor som anses bidra till samhället, 
men att både intressekonflikter och andra negativa effekter kan komma att utspelas. 
 
Problemformulering 
 
Utifrån Miljödepartementets (2002) En samlad naturvårdspolitik används teman som 
biologisk mångfald, landskap och sociala värden, som kommer sättas i förhållande till 
dokument från olika myndighetsaktörer om bioenergi och skoglig naturvård. Utöver dessa 
behövs även perspektiv kring ekonomisk tillväxt. Anledning är att bioenergi är som nämnt en 
del av en bioekonomisk omställning, vilket betyder att ekonomisk tillväxt fortfarande 
förefaller vara en väsentlig del. Men också för att Miljödepartementet för in betydelsen av 
ekonomisk tillväxt i naturvården. Sammanhanget om området av bioenergi och naturvård 
inklusive olika aktörers relation till olika teman och dess värden ska därför kunna sättas i 
perspektiv om huruvida de värden kan implementeras eller kanske skapa konflikt. När ett 
tema och dess värde exempelvis formuleras av att olika teman samspelar eller att det framstår 
motsättningar, kan det möjligtvis finnas bakomliggande agendor som härrör till en annan 
värdegrund, som möjligtvis döljs. Detta innebär en möjlighet att synliggöra olika resonemang 
om huruvida naturen kan ses som en förbindelse till en samhällsekonomisk utveckling eller 
inte. Men också hur olika perspektiv på ekonomisk tillväxt kan skapa motsättningar eller ge 
en ny betydelse för ett värde. 
 
Det som då är intressant är att undersöka är hur strategier för bioenergi, skoglig naturvård och 
naturvård uttrycker de möjliga effekter av naturvård respektive produktion av bioenergi och 
skogsvård kan innefatta. Samtidigt är det dock intressant men också väsentligt att sätta 
relationen mellan tillväxt och bevarande naturvård i ett teoretiskt perspektiv. Anledningen är 
att dessa teorier kan förklara betydelsen för ekologin genom hur naturens olika värden kan 
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behandlas i relation till bioenergi. Men också frambringa möjliga aspekter av motsättningar 
gentemot temans värden respektive teorierna mot varandra. Därför behövs teorier som 
samtidigt kan ge förklaringar till hur samhället idag förhåller sig till miljön och således 
framhäver en egentlig betydelse för ekologin. I detta avseende inom området av naturvård och 
bioenergi inkluderat skoglig naturvård. Men också tillväxtkritiska teorier som bidrar med att 
undersöka tanken om hur tillväxt ska kunna balansera både naturens värden och en 
ekonomisk omställning. Alltså perspektiv som kan förklara betydelsen av ekonomisk tillväxt 
som ett destruktivt förhållningssätt gentemot naturens förutsättningar. Med andra ord, ”vända 
på myntet” kring naturens värde och ekonomisk utveckling. 
 

1.2	  Syfte	  &	  Frågeställning	  
 
Syftet med uppsatsen att undersöka hur olika aktörer av myndighetskaraktär på internationell, 
nationell och lokal nivå värderar och hanterar tillväxt i relation till naturvård inom området av 
bioenergi och skoglig naturvård. 
 
Frågeställningen är:  
1. Hur prioriteras och värderas naturens olika värden respektive ekonomisk tillväxt i relation 
till varandra? 
 

1.3	  Uppsatsens	  struktur	  
 
I början av uppsatsen presenterades en kort sammanfattning med nyckelord som ger en 
övergripande beskrivning av hela undersökningen. Sedan beskrivs bakgrunden kring ämnet 
och problemformulering som monteras ner till ett samlat syfte med frågeställningar. 
 
Därefter kommer ett teoriavsnitt som förklarar det teoretiska ramverket. Ramverket är byggt 
utifrån teorier om ekologisk modernisering, alternativa tillväxtteorier samt en 
utvecklingsteori. Sedan följer ett metodavsnitt innehållande materialbeskrivning och 
förklaring om själva metoden för uppsatsen. I materialdelen presenteras tre olika dokument 
som undersöks och analyseras i uppsatsen. I metodbeskrivningen förklaras syftet med att 
använda den gällande metoden och men också en beskrivning hur jag gått till väga. Samt 
innebörden av den metod jag valt. 
 
Därefter följer resultatavsnittet. Resultatdelen är uppbyggd i tre delar för respektive 
dokument. I början av varje del framförs fyra tabeller innehållande sammanfattning över 
teman som uppmärksammats för varje värde analysen avser att undersöka. Därefter ges en 
beskrivning om varje värde, vilket sedan summeras som en analys. I slutet av varje delavsnitt 
ges en helhetsanalys med en tabell. Slutligen i uppsatsen behandlas diskussion och slutsatser. 
Där diskuteras resultatet i relation till det teoretiska ramverket och framförande av tankar 
samt idéer. Det förs också en diskussion om för- och nackdelar med metoden och ett 
resonemang om undersökningens giltighet. Detta följs med avsnittet om undersökningens 
slutsatser. Efter diskussion och slutsatser finns referenser.  
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2.	  Teori	  och	  teoretisk	  referensram	  
	  

2.1	  Ekologisk	  modernisering	  	   	  
 
Miljön hade tidigare i samhället setts som ett avskiljt område och inneburit en motsättning 
mot andra politiska målsättningar som ekonomisk tillväxt. En förändring av perspektivet på 
miljön innebar dock att en sådan motsättning suddades ut. Den nuvarande betydelsen av 
miljön i samhället beskrivs ofta som ekologisk modernisering.  
Ekologisk modernisering betyder att lösningar och idéer för en bättre miljö, kombineras med 
samhällsutveckling som t.ex. tillväxt. Detta innebär att miljön och åtgärder för miljöproblem 
bidrar till ekonomisk tillväxt. Vilket innebär bland annat att perspektivet på miljön i 
förhållande till olika problem eller målsättningar, kan hanteras och kombineras med 
samhällets tankar om styrmedel, som exempelvis monetära värderingar. Ekologisk 
modernisering kan alltså kortfattat förklaras att miljön i olika avseenden förbinds med 
ekonomisk utveckling (Hajer, 1995/2005).  
 
I och med att samhällssystemet struktureras genom både staten och näringslivet som 
bestämmer dagsordningen, blir ekologisk modernisering ett förhållningssätt som möter 
behoven av de miljöproblem som uppstår. Samt även en nytta för att upprätthålla funktionerna 
mellan staten och näringsliv. Hajer (1995/2005) förklarar att förhållningssättet av ekologisk 
moderniseringen innebär bland annat att tolka miljöproblem som en effekt av ineffektivitet av 
exempelvis industrierna. Detta således öppnar upp för en utveckling där både näringslivet och 
företrädare inom miljön i olika avseenden kan skapa nytta av bland annat effektivisering. 
Framförallt när den principiella grunden inom ekologisk modernisering inte innebär 
strukturella förändringar utan tekniska lösningar, innovation och utveckling. Den ekologiska 
moderniseringen lägger heller ingen vikt i vilken form av politisk kontext som råder. Därför 
menar Hajer (1995/2005) att ekologisk modernisering på så sätt kan möjliggöras av ett 
kapitalistiskt system när det finns en ”win-win” situation mellan miljön och annan 
samhällsutveckling. Där den ekologiska moderniseringen syftar till att se miljöproblem och 
utveckling i samhället som en förbindelse, finns det dock alternativa teorier om tillväxt och 
utveckling som ställer sig kritiska mot synen på kombinationen av miljön och tillväxt i det 
nuvarande systemet.  
 

2.2	  Alternativ	  tillväxt	  	  
 
När en ständig ekonomisk utveckling i ett system med industrier i spetsten, som i sin tur är 
beroende av en ekonomisk tillväxt, ställs gentemot ett ekologiskt system som är statiskt, leder 
detta till de miljöproblem vi har idag (Booth, 1998). Vad Booth (1998) beskriver är att vi 
bland annat behöver förändra vårt etiska förhållningssätt till naturen och oss själva, om vi ska 
kunna bevara ekosystemen men också tillfredställa våra behov. Booth (1998) väver samman 
olika filosofiska och etiska förhållningssätt till naturen och kommer fram till att människan 
har en moralisk skyldighet att skydda den naturliga miljön. Han menar att det behövs en 
förändring i den politiska och ekonomiska kulturen med en form av Steady-state ekonomi. 
Denna form innebär ett förhållningssätt till naturen som i sin tur innebär att vi inte kan 
fortstätta med den ständigt ökande tillväxtsekonomi då vi ser de negativa effekter som 
påverkar naturen. Citat: ”Samhället har en skyldighet att undvika påfrestningar på miljön till 
den grad tills det absolut är nödvändigt för människor att leva ett rimligt liv” (min 
översättning, Booth, 1998, s.129). I det nuvarande systemet finner Booth (1998) 
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problematiken med ekonomiska verktyg som bidrar till att omvandla olika naturvärden till 
monetära siffror. Sådana värden inte kan omvandlas i monetära värden då dessa har ett annat 
värde än enbart pengar. Genom en etisk standard ska man istället inrikta sig på just effekterna 
av industrier, med anledningen av det är dessa effekter som skadar miljön och oss människor. 
För att detta ska gå tillväga, krävs det ett paradigmskifte för poltiken och den ekonomiska 
kulturen som utgår från andra etiska förhållningstätt till naturen (Booth, 1998). 
 
I likhet till Booth (1998) hävdar Jackson (2011) att det ekonomiska systemets beroende av en 
ökande tillväxt både förstör och utarmar naturens resurser. Samtidigt förklarar Jackson (2011) 
att det är ekologin som är förutsättningen för den ekonomiska utvecklingen som bygger på de 
resurser som finns. Dock är dessa resurser ändliga jämfört med den teoretiska tillväxten som 
är oändlig, vilket innebär att den ekonomiska utvecklingen kommer försämras när resurserna 
börjar ta slut. Samtidigt ingriper Jackson (2011) även ett socialt perspektiv på tillväxten, och 
menar att den inte är hållbar med anledningen av att människor världen över fortfarande lever 
i fattigdom. Samt att platser där den ekonomiska tillväxten har inneburit rikedom, så finns det 
fortfarande sociala klyftor. Enligt Jackson (2011) behövs det därför en omdefiniering av 
värdet av välstånd som inte ska handla om ekonomisk rikedom utan om mänskligt 
välbefinnande. Som i sin tur är beroende av miljön då naturen utgör grundförutsättningen för 
vårt välstånd. Dock behövs tillväxten för att tillfredställa människors basala behov, men själva 
tillväxten bör användas utifrån andra premisser. Det vill säga att den bör användas som 
beroende variabel av naturens förutsättningar, inte tvärtom. 
 
Med anledningen av att tillväxten skapar de miljöproblem vi har, så går det helt enkelt inte att 
lösa problemen med att utveckla tillväxten med de ekologiska förutsättningar som finns. Den 
alternativa tillväxtkritiken ger alltså ett perspektiv som syftar på att principen av ekologisk 
modernisering egentligen är ohållbar. Detta med anledningen av att vi fortfarande har 
miljöproblem som inte lösts genom den nuvarande ekonomiska tillväxten.  
 
 

2.3	  Utveckling	  och	  tidigare	  forskning	  	  
	  
Miljödepartementets skrivelse En samlad naturvårdspolitik (2002) framhäver hur naturens 
olika värden ska utvecklas och på så sätt stödja en samhällsutveckling av olika slag. Detta är 
ett uttryck för ekologisk modernisering. 
 
Salafsky (2011) menar att innebörden av utveckling inte kan generera två positiva effekter 
samtidigt. Vilket innebär att mål som exempelvis bevarandet av naturresurser eller andra 
miljöaspekter, tillsammans med utveckla en mänsklig välfärd alltid kommer ge förluster åt 
något håll. Salafsky beskriver en kanske mer allvarsam anekdot i sammanhanget ”Vi måste 
sluta tro att vi kan ha hela kakan och samtidigt äta ur den” (Min översättning, Salafsky, 2011, 
s.2). Vid sådana sammanhang beskriver Salafsky (2011) att det finns tre olika 
tillvägagångssätt som handlar om just hur man ska behandla ett system av två olika specifika 
mål i anknytning till ekologiskt bevarande och utveckling. Ett sådant tillvägagångssätt är att 
sammanföra målen av både ekologi och annan utveckling. Detta innebär att resultaten skapar 
en ”win-win” situation. Men detta går inte enligt Salafsky (2011) med anledning av att det 
inte går att ha en hel kaka och samtidigt äta bitar ur den. Oavsett styrmedel så finns det alltid 
bakomliggande etiska, fysiska, juridiska aspekter som påverkar slutresultatet. Detta innebär 
att det alltid krävs en form av riktning för att målen bäst ska uppnås. Men denna riktning 
betyder en förlust av något slag, vilket innebär att ett mål i detta avseende inte är effektivt när 
det sammanförs med andra mål.  
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I sammanhanget av utveckling mellan bioenergi och naturvärden, finns det exempel på 
konflikter. Där tillväxt och biologisk mångfald inte kan förenas fullt ut. Runt omkring 25 000 
arter antas bli påverkade av skogsbruk, dock i olika tidsperspektiv och av olika avseenden. 
Det är bland annat via kalhyggen man kan se en kraftig negativ inverkan på arter ur en 
bevarande synpunkt i olika slag påverkas. I och med att exempelvis rester från avverkning 
och stubbar kan användas för bioenergiproduktion, men också att vissa arter kan vara 
beroende av äldre och död ved, kan således uttag för bioenergi också sätta press på biologisk 
mångfald (De Jong & Dahlberg, 2017; De Jong et al., 2017).  
 
Salafsky (2011) beskriver att de andra tillvägagångssätten innebär istället att förändra 
dimensionen av själva utvecklingen, som har med utgångspunkt på social välfärd. 
Utvecklingsdimensionen ska istället bli en del och effekt av målstyrningen vid bevarandet av 
ekologin. Att enbart fokusera på just ekologin skapar indirekta effekter som i sin tur ger en 
fördel för oss människor. Salafsky (2011) exemplifierar den lokala hantering genom 
skyddande av skog, där huvudsyftet är att just bevara vissa värden. Genom ett sådant 
tillvägagångssätt kan andra utvecklingsmål för lokalbefolkning bli skapta av dessa indirekta 
effekter som bevarandet medför. Utveckling för mänsklig välfärd är istället en bieffekt om hur 
väl människan hanterar ekologin och ökar dess egen välfärd.  
 
Uppsatsens teoretiska ramverk 
 
En alternativ tillväxt innebär alltså ett förhållningssätt som kritiserar den nuvarande tillväxten 
av olika aspekter, då den ekonomiska tillväxten teoretiskt sätt inte har några gränser jämfört 
med naturens resurser. Trots att Booth (1998) och Jackson (2011) har lite olika vinklingar så 
beskrivs alltså innebörden hur den nuvarande tillväxten är ohållbar och inte förenlig med den 
miljöhänsyn som ingår i ekologisk modernisering. Varav begrepp så som etik, omdefiniering 
samt välstånd på så sätt möjligtvis kan innebära en ny form av diskurs av tillväxten och 
miljön. Men också är tillväxten motsägelsefull om man utgår från ett annat perspektiv på 
utveckling som Salafsky (2011) framfört.  
 
I samband med bruntlandsrapporten, riktades kritik mot ekologisk modernisering vilket 
kallades ”en varg i fårakläder”(Hajer, 1995/2005). Den teoretiska utgångspunkten är att 
ekologisk modernisering alltså innebär ett sätt att dölja motsättningar mellan naturvärden och 
tillväxt. Men dessutom att miljö och tillväxt inte helt problemfritt kan balanseras och förenas 
på ett enkelt sätt. Utifrån att ekologiska resurser och naturens värden inte direkt är förenliga 
med ett system som ger upphov till miljöproblem. Samt att ett sådant system kan skapa 
motsättningar mellan olika mål och hur värden kan hanteras beroende av systemets 
prioritering, ger detta alltså ett underlag för en kritisk analys mot dokument som är 
orienterade av ekologisk modernisering.  
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3.	  Metod	  &	  Material	  	  
	  

3.1	  Material	  
	  
Utgångspunkten var att hitta offentligt material om bioenergi från olika myndigheter och 
samhällsaktörer. Syftet var att analysera och jämföra tre olika perspektiv från olika instanser i 
samhället, det vill säga, lokalt, nationellt och internationellt. På så sätt kunde 
Miljödepartementets (2002) värden hanteras genom ett ovan- och underifrån perspektiv.  
Detta skulle ge problemområdet en komplexitet med olika perspektiv. Dock fann jag inga 
lokala dokument som enbart handlade om bioenergi, utan istället valde jag ett regionalt 
perspektiv. Detta i form av ett dokument om en handlingsplan för en övergripande 
skogsstrategi för Småland. Som alltså inte uttryckligen handlar om enbart bioenergi. 
Förhoppningen var att det regionala perspektivet fortfarande skulle vara intressant i 
förhållandet till analysens syfte. Detta betyder att jag utgår från två dokument som enbart 
handlar om bioenergi från ett internationell och nationellt perspektiv, medan det regionala 
dokumentet handlar om att utveckla skogens roll genom dess olika värden som produceras. 
 
Jag sökte på internet efter nationella rapporter och dokument och fann flera olika svenska 
statliga rapporter som behandlade bioenergi i viss utsträckning. Slutligen valde jag en rapport 
från skogsstyrelsens hemsida, som i sin tur enbart handlade om just bioenergi med 
hållbarhetsfrågor. Därför valdes ”Bioenergi på rätt sätt - Om hållbar bioenergi i Sverige och i 
andra länder”	  från 2017. Denna rapport ansågs mest relevant med tanke på att den enbart 
behandlade bioenergi i relation till hållbarhet. Rapporten är initierad av Miljömålsrådet, men 
är framtagen av Black- Samuelsson, Eriksson, Henning, Janse, Kaneryd, Lundborg & Niemi 
Hjulfors (2017) inom Skogsstyrelsen respektive Energimyndigheten, Jordbruksverket samt 
Naturvårdsverket. Syftet med dokumentet är att öka kunskapen om energikällan samt att visa 
på möjligheterna som bioenergi kan ha som förnyelsebar energikälla, framför allt mot 
klimatförändringarna. Rapporten tar även upp negativa effekter som kan uppstå med 
bioenergi, och hur dessa kan lösas (Black-Samuelsson et al., 2017). Fördelen med att använda 
mig av denna rapport är att den inte är skriven av endast en myndighet, utan en samverkan av 
flera. Detta betyder troligtvis att alla de myndigheter är med i rapporten, även står bakom den. 
Detta bör ge en samlad bild av flera olika myndigheter i frågan. Rapporten är indelad på fyra 
övergripande kapitel, på totalt 42 sidor. De behandlar inledande kapitel med en bakgrund om 
den globala utmaningen om klimatförändringar, för att sedan härleda resterande kapitel om 
bioenergi i olika avseenden som hållbarhet, Sveriges roll samt framtiden, med till sist slutord 
om rollen för hållbar bioenergi. Detta kan således uppfattas som rapporten följer en bestämd 
röd tråd vilket gör det enkelt att läsa texten. 
Texten är också uppbyggd på ett sätt att det gör det simpelt och pedagogisk att läsa och hitta 
de delar läsaren avser att söka efter. Anledningen är att texten är uppdelad i flertalet mindre 
stycken i varje övergripande kapitel. Samt att språket är tydligt och lättöverkomligt. 
Nackdelen med textens uppbyggnad är att innehållet i kapitlen blir så pass övergripande och 
därmed inte djupt förklarande.  
 
För ett internationellt perspektiv sökte jag på internet efter rapporter på europanivå, för att till 
viss del avgränsa mig internationellt och geografiskt. Syftet var som sagt att få ett 
”överstatligt” perspektiv och jag valde det dokument som jag först ansåg relevant i 
förhållande till undersökningen. Rapporten ”Sustainable and optimal use of biomass for 
energy in EU beyond 2020” (2017) är hämtad från EU kommissionens hemsida och är på 
cirka 200 sidor. Med anledning av omfattning och enkelhet, kommer jag fortsättningsvis i 
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uppsatsen använda mig av en egen förkortning av denna rapport, ”SBEEU”, (Sustainable and 
optimal use of biomass for energy in EU beyond 2020). 
 
I början av rapporten förklarar tydligt författarna inledande, citat: ”Innehållet i denna rapport 
reflekterar inte den officiella opinionen inom den europeiska unionen. Ansvaret för 
information och åsikter som uttrycks i rapporten åligger helt och hållet författarna” (Min 
översättning, SBEEU, 2017, s.6). Rapporten är utförd för EU kommissionen av olika 
organisationer, företag samt universitet. Texten bör således kunna avspeglas av 
organisationernas roller i sammanhanget, men samtidigt är dokumentet genomgående 
utformat utifrån EU:s olika policy- och regel dokument om förhållningsätt till klimat och 
ekonomi etc. vilket alltså författarna förefaller härleda till.  
Rapporten handlar olika styrmedel för en hållbar energimarknad i EU, och i detta fall med 
inriktning på bioenergi. Det är främst skogen, jordbruket och matavfall som hanteras. 
Uppgiften med rapporten är att tillhandahålla olika politiska styrmedel, som benämns som 
”Policy options” i texten. Dessa styrmedel innehåller olika prioriteringar där exempelvis ena 
utgår från mer hållbar skogshantering. En annan handlar om att effektivisera jordbruket. 
Rapporten tar upp olika parametrar av risker och nyttor med bioenergi som samhället och 
naturen påverkas av, och jämför dessa. De utgår från styrmedlet ”Baseline” om en utkik till år 
2030, vilket innebär att nuvarande direktiv och kriterier efterföljs. Vad dessa nuvarande 
direktiv rent konkret innebär framgår relativt otydligt i texten, men det framhävs att nya 
kriterier införs i respektive styrmedel. Ett sådant kriterium kan dock innebära att biomassa 
från skogen minskar, genom styrmedlet SFM (Sustianable forest management). Det görs 
flertalet tabeller för att visa effekter av hur olika parametrar som exempelvis ”miljöeffekter” 
är beroende av respektive styrmedel. Det hanteras även andra övergripande alternativa 
styrmedel. Men vad som hanteras senare i uppsatsens resultat är styrmedel och andra mindre 
aspekter som jag avsåg som mest relevanta för uppsatsen. Anledningen var att till viss mån 
begränsa omfattningen till det som jag fann mest relevant för göra analysen så bärande som 
möjligt. Detta innebär att viss information relaterat till andra styrmedel har uteslutits då detta 
ansågs överflödigt. Språket är relativt lättförståeligt men framför allt är texten strukturerad på 
ett sätt att som gör det enkelt för läsaren att hitta vad man är ute efter. Nackdelen är dock att 
som nämnt, att flertalet olika begrepp som styrmedel inte förklaras utförligt vilket kan göra 
det svårt att hänga med innebörden av texten. 
	  
Som nämnt fann jag inga lokala dokument som enbart handlade om bioenergi, utan jag valde 
det dokumentet som jag ändå ansåg kunde ge ett underifrånperspektiv som samtidigt 
hanterade naturvård, tillväxt men också inkluderade bioenergi. Det regionala dokumentet 
heter ”Smålands skogar får värden att växa” och är en skogsstrategi som handlar om skogens 
roll för olika värden och nyttor för Smålands region. Även detta dokument kommer 
fortsättningsvis i uppsatsens hänvisas av en egen förkortning. Denna förkortning är SSV 
(Smålands skogar får värden att växa). 
SSV (2018) är framtagen av länsstyrelser inom Småland, regions-organisationer, universitet, 
medlemsorganisationer inom lantbrukarnas förbund samt Sveaskog och Skogsstyrelsen . 
Syftet med rapporten är att visa på hur betydelsen av smålands skogar, samverkan och arbete 
med olika värden som skogen producerar, i sin tur ska kunna stärka den regionala 
utvecklingen och skapa förbättringar för bland annat sysselsättning, jämställdhet och miljön. 
De värden som skogen producerar beskrivs som bland annat, produktionsvärden, naturvärden, 
kulturvärden samt rollen som en omställning för en bioekonomi (SSV, 2018). Dokumentet är 
på 60 sidor med en början av en summering av en nulägesanalys. Därefter förklaras olika 
huvudsakliga målstrategier och sedan vad som görs för att nå dessa mål. Sedan formuleras en 
analys kring styrkor, svagheter, möjligheter och hot för aspekter för olika värden. Sist i texten 
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beskrivs nulägesbeskrivningen utförligare. Texten formuleras på ett pedagogiskt språk inom 
mindre stycken, vilket gör det enkelt att följa och läsa texten. Nulägesbeskrivningen i slutet 
förklarar samma principer som tidigare i dokumentet fast mer utförligt. Men trots att den sista 
delen förklarar utförligare, så är det fortfarande mindre stycken. Detta menar jag leder till att 
förklingarna blir övergripande och inte en djupdykning inom sammanhanget. 
	  

3.2	  Metod	  
 
Syftet med denna undersökning är att göra en tillväxtkritisk analys av olika dokument. Därför 
valdes en kvalitativ textanalys, med utgångspunkt av en tematisk analys med inspiration av 
hermeneutiken. Syftet är att utforska hur olika värden kommer till uttryck och på så sätt 
möjligtvis hitta dolda agendor i texten. 
 
Analysen kommer att först utgå från bestämda teman utifrån Miljödepartementets skrivelse 
En samlad naturvårdspolitik (2002), vilka är: biologisk mångfald, landskap och sociala 
värden. Utöver dessa tillkommer temat ekonomisk tillväxt utifrån teorierna om alternativ 
tillväxt. Med temat biologisk mångfald avser analysen hur variation av naturrikedom 
hanteras. Temat sociala värden avser det som kan vara nytta för oss människor, exempelvis 
rekreation, kulturella aspekter eller välbefinnande. Med landskap avser analysen om 
perspektivet på landskapets roll kring bland annat bioenergi men också landskapet som helhet 
utifrån värdena av natur- och kulturmiljöer. Slutligen så avser temat tillväxt förhållningen till 
betydelsen av tillväxt, alltså om det exempelvis handlar om ren ekonomisk tillväxt eller en 
annan form som landsbygdsutveckling 
 
Utifrån dessa teman, identifieras centrala begrepp som härleds till respektive teman och i 
samma del ges beskrivningar om sammanhanget. Detta görs först i en övergripande och 
självproducerad tabell, för att sedan ge en mer konkret beskrivning över sammanhanget för de 
centrala begreppen. Nästa steg i metoden är att analysera dessa sammanhang och betydelser 
för begreppen. Detta gjordes genom att hitta olika ”värdeord” för respektive tema. I och med 
att de ursprungliga temana inte nödvändigtvis kommer uttryckas ordagrant i förhållande till 
Miljödepartementet (2002) eller traditionell tillväxt, ansågs det som viktigt att hitta ord som 
kan uttrycka ett annat sammanhang eller perspektiv och som samtidigt kan kopplas till 
teorierna. Sist görs en helhetsanalys med analys av dessa värdeord som på så sätt kan ge 
uttryck hur man prioriterar och värderar naturens värden och tillväxt. I början av 
helhetsanalysen finns en liten tabell med rubriken värdeord som kopplas till respektive tema. 
Samtidigt i denna tabell finns rubrikerna Tillväxtrelaterad och Bevaranderelaterat. Syftet med 
detta är för att enklare kunna visa i resultatet om vilket tema som kopplas till ett perspektiv 
om ekonomisk tillväxt eller om temat hanteras som att det bevaras och prioriteras i sin egen 
del, alltså inte i ett förhållande till tillväxt. Det sätts då ett kryss för respektive tema för de två 
sistnämnda rubrikerna. 
 
Sammanfattningsvis så sker metoden genom fyra steg. Först genom att utgå från bestämda 
teman, sedan identifiera centrala begrepp och ge en övergripande beskrivning. Sedan 
analysera och hitta värdeord som beskriver sammanhanget relaterat till tillväxt eller naturens 
värde. Detta för att tillsist skapa en helhetsanalys av dessa summeringsanalyser. 
 
En tematisk analys innebär ursprungligen att identifiera olika teman via olika uppsättningar av 
termer som finns i texten. Det sker helt enkelt ett sökande efter teman som kan kunna vara en 
övergripande kontextbeskrivning (Bryman, 2011). Metoden blir en form av detta. I och med 
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att jag utgår från teman framtagna i En samlad naturvårdspolitik av Miljödepartementet 
(2002), är min uppgift att hitta de värden och mönster som kan härledas till dessa bestämda 
teman. Exempelvis om det finns beskrivningar gällande hur markanvändning bör hanteras, 
kan jag möjligtvis hitta teman i den beskrivningen som innefattar värdet Landskap. För att 
uppmärksamma hur olika betydelser för respektive tema kommer till uttryck är metoden att 
tolka innehållet och på så sätt få fram värdeord som jag finner beskrivande inom respektive 
tema. Därför använder jag mig av en textanalys med inspiration från hermeneutiken, varpå 
syftet är tolkningen av en text innebär att hitta betydelsen som kan sätta texten i dess 
ursprungliga perspektiv av författarna (Bryman, 2011). Samtidigt förklarar Alvesson & 
Sköldberg (2008) att en del i den övergripande hermeneutikens tolkning, som i sin tur 
innefattar olika angreppssätt av tolkningar, kan innebära att en deltolkning av en text ger 
förståelse för textens kontext. Men denna text är en del av ett större sammanhang. En 
deltolkning kan således innebära att fokuset riktas mot ett större perspektiv (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Därav infinner sig mina val av teorietiska utgångspunkter som kan beskriva 
formuleringar och sammanhang i olika avseenden, som mina tolkningar kan relateras till.  
	  
För att kunna analysera texten såpass ingående som möjligt, krävs det att jag delar upp 
karaktäristiska begrepp som är relevanta för uppsatsen. Genom dessa begrepp kan jag lättare 
urskilja stycken och meningar som i sin tur är relevanta. Dock är det min egen tolkning om 
vad som är relevant och inte, vilket påverkar analysens validitet och reliabilitet. I och med att 
det är min tolkning om vad som är relevant, samt att det är min tolkning om vad som 
egentligen uttrycks, kan detta härledas till en ”aktiv” läsare. Bryman (2011) förklarar att 
aktiva läsare, i olika avseenden i kvalitativa forskningssammanhang, med en aktiv tolkning 
kan skapa egna innebörder än vad som egentligen var avsikten av författarna. Men samtidigt 
är det hermeneutikens syfte att ge upphov till det sammanhang som avsikten möjligtvis 
grundar sig på. Ekström & Larsson (2010) förklarar att alla texter, av olika former är skrivna i 
ett visst sammanhang/kontext, som i olika uttryck formar texten. I vissa lägen kan det vara 
transparant vad texten egentligen uttrycker, men i andra fall inte. Även om de som skrivit 
texten utgår från ett visst sammanhang/kontext, har även läsaren ett förhållningssätt till texten. 
Läsaren har med andra ord med sig tankar och syner på texten då kunskap sedan innan spelar 
roll hur man ser på saker och ting. Ekström & Larsson (2010) menar därför att båda parterna 
inte är neutrala. Men hur mina tolkningar kan relatera till teorin grundar sig på den form av 
förförståelse jag har för att se helheten, som enligt hermeneutiken är en fördel för själva 
processen (Patel & Davidsson, 2003) 
 
Det finns metodiska risker vid analyser av dokument. När dokument som har valts selektivt 
finns det risker att både tolkningen av dokumentet redan är förutspått, samt att selektiviteten 
bidrar med förutbestämda perspektiv (Wagner, Kawulich & Garner, 2012). Samtidigt finns en 
skevhet om viss information utesluts, vilket innebär att det som förklaras kan ge en felaktig 
bild av en företeelse (Patel & Davidsson, 2003). I motsats till risker i analysen finns själva 
kvalitén av undersökningen. Patel & Davidsson (2003) förklarar att i kvalitativa studier är 
validiteten ett viktigt begrepp för kvaliteten och således trovärdigheten, men innebörden 
gäller inte enbart insamlingen av information. Den kvalitativa validiteten visar sig under hela 
processen. Validitetens aspekter kan alltså innebära hur väl forskaren använder sin 
förförståelse under processen samt hur väl forskaren använt sig av lämplig information i 
förhållande till en pålitlig tolkning. Även hur väl tolkningarna framförs så att betydelsen och 
sammanhanget av detta blir synligt men också hur hela forskningsprocessen beskrivs så att 
läsarna av undersökningen kan förstå vad som sägs (Patel & Davidsson, 2003). 
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4.	  Resultat	  
	  
Resultatet är uppdelat i olika delar, av respektive dokument. Med anledningen av att 
betydelser eller mönster som kan uppstå i texten inte direkt behöver uttryckas likadant som 
temana, utan kan istället härledas till de olika temana. Alltså kommer det som nämnts infinna 
sig identifieringar av centrala begrepp och mindre teman som kan kopplas till landskap, 
biologisk mångfald och sociala värden utifrån Miljödepartementet (2002) samt tillväxt genom 
tabeller.  
Dessa tabeller innehåller alltså centrala begrepp och mindre teman men också kortfattade 
beskrivningar om dessa, om det som avsågs för analysen för respektive tema. Dessa 
”begrepp”-tabeller ger en översiktlig bild men är inte en sammanfattning av analysen. 
Dessa tabeller är självproducerade. Syftet med tabellerna är att lättare hitta de förklaringar och 
hanteringar som uppstår i texten på ett strukturerat sätt. Efter tabellerna är själva analysen av 
texterna beskriven. Först med en beskrivning om vad texterna uttrycker, sedan en 
summeringsanalys innehållande så kallade värdeord. Slutligen finns en helhetsanalys med en 
tabell om teman och dess värdeord inklusive form av tillväxthantering. 
 

4.1.	  Bioenergi	  på	  rätt	  sätt	  -‐	  Om	  hållbar	  bioenergi	  i	  Sverige	  och	  i	  andra	  länder	  
	  
Tabell	  4.1a	  -‐	  Landskap	  
Centrala	  begrepp	   Övergripande	  sammanhang	  

Hållbar	  markanvändning	   Utgår	  från	  internationella	  strategier	  om	  ökning	  av	  
skogsarealer	  och	  skyddad	  skog	  med	  fokus	  på	  biologisk	  
mångfald.	  
	  

Levande	  skogar	   Produktionsmetoder	  som	  kan	  skada	  mark,	  
skogsvårdslagens	  hänsyn	  till	  friluftsliv	  och	  kulturmiljöer	  
samt	  att	  skogsbruket	  bör	  spara	  på	  vissa	  habitat.	  
	  

Kulturvärden	   Arbetsmetoder	  får	  inte	  skada	  kulturlämningar,	  
samverkan	  med	  samerna	  och	  deras	  förhållande	  till	  
marken.	  
	  

Jordbruksmark	   Markskifte	  från	  skog	  till	  jordbruk	  är	  inte	  reglerat.	  
	  

	  
	  
Tabell	  4.1b	  -‐	  Tillväxt	  
Centrala	  begrepp	   Övergripande	  sammanhang	  

Hållbar	  produktion	  
	  

Långsiktighet	  av	  ekonomiska	  styrmedel	  och	  
hållbarhetskrav	  säkerställer	  flexibiliteten	  av	  bl.a.	  
marknadssituationen.	  
	  

Marknader	   Riktlinjer	  mot	  olika	  aktörer	  för	  att	  uppmuntra	  hållbarhet	  
	  

Subventioner	  
	  
	  

Förändra	  subventioner	  till	  fossila	  bränslen	  	  Ny	  
efterfrågan	  på	  förnyelsebar	  energi.	  
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Tabell	  4.1c	  -‐	  Sociala	  värden	  
Centrala	  begrepp	   Övergripande	  sammanhang	  

Mänskliga	  rättigheter	  
	  
	  
	  

Internationellt	  perspektiv	  om	  t.ex.	  barnarbete	  och	  
livsmedelsförsörjning.	  	  
Samernas	  rättigheter	  att	  använda	  mark.	  

Landsbygd	  	  
	  
	  

Positiv	  landsbygdsutveckling	  av	  bland	  annat	  högre	  
sysselsättning.	  

Globala	  hållbarhetsmål	  
	  

Om	  rättigheten	  av	  tillgång	  till	  energi	  och	  arbetsvillkor.	  

	  
Tabell	  4.1d	  -‐	  Biologisk	  mångfald	  
Centrala	  begrepp	   Övergripande	  sammanhang	  

Ekosystem	  
	  

Hållbar	  bioenergi	  kan	  motverka	  exploatering	  av	  
ekosystemen.	  
	  

Miljökvalitetsmål	  
	  
	  

Växt-‐	  och	  djurlivet	  ska	  kunna	  leva	  vidare	  i	  deras	  
naturliga	  miljö.	  Styrmedel	  är	  exempelvis	  
naturskyddsområden.	  
	  

Styrmedel	  
	  
	  

Föra	  tillbaka	  aska	  för	  att	  motverka	  näringsminskning	  
efter	  upptag	  av	  avverkningsrester,	  samt	  rådgivning	  om	  
skötsel	  av	  t.ex.	  naturbetesmarker.	  	  
	  

	  
 
 
4.1a Landskap  
 
Som tabell 4.1a visar, uppmärksammades 4 olika teman som härleder till värdet av landskap. 
”Hållbar markanvändning” användes 3 gånger under hela texten. Syftet med detta tema är att 
användningen av marken, kan påverka hur själva landskapet ser ut. Black-Samuelsson et al., 
(2017) uttrycker i kapitlet ”Bioenergi och hållbarhet” att en hållbar markanvändning är bland 
annat ett styrmedel åt en upprinnelse för en hållbar bioenergiproduktion. Rapporten hänvisar 
till flertalet olika nationella och internationella avtal samt lagstiftning om en hållbar 
markanvändning inom jord- och skogsbruket. Det förklarar inte närmare vad dessa avtal, 
certifieringar eller regelverk innebär.  
 
Vidare finns en knaper beskrivelse av en strategisk plan om hållbart skogsbruk från FN:s 
Skogsforum: ”Ett mål är att öka den globala skogsarealen med 3 %, eller 120 miljoner hektar. 
Andra mål är att avsevärt öka arealen skyddad skog och att öka skogsbrukets bidrag till 
begränsande klimatförändringar” (Black-Samuelsson et al., 2017, s. 20). Dessa beskrivningar 
uppfattas som övergripande och internationella. I första beskrivningen av temat finns ingen 
förankring till Sveriges perspektiv, vilket möjligtvis kan ge ett skede av att de avtal, regelverk 
och mål som förklaras, på något sätt påverkar landskapet i Sverige i och med att de behandlas 
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i texten. Dock inte på vilket sätt. I kapitlet under ”Hållbar bioenergi i Sverige” återkommer en 
beskrivelse hur olika styrmedel och mål utgår ifrån olika avtal och bestämmelser av 
internationell karaktär. Där den svenska miljölagstiftningen bland annat ska kompensera 
biologisk mångfald med uttag av råvaror. Vidare beskriver rapporten citat: ”Ändrad 
markanvändning från skog till jordbruk är inte reglerat eftersom trenden sedan länge har varit 
den motsatta” (Black-Samuelsson., 2017, s. 28). Rapporten beskriver således om hållbar 
markanvändning är en grund för en hållbar bioenergiproduktion, men egentligen inte av vilket 
syfte mer än av perspektivet för biologisk mångfald. Vad texten verkar framhålla är att det 
finns goda förutsättningar av olika regelverk etc. men inte vad de betyder konkret för 
landskapsbilden. 
 
Teman som Levande skogar och kulturvärden inom landskapet förefaller utgå från samma 
parameter, Miljökvalitetsmålet om levande skogar. Här läggs vikten i texten på skogsbrukets 
påverkan på markanvändningen, som kan förstöra för olika habitat, friluftsliv samt 
kulturlämningar genom skogspolitiken. Citat: ”Inom ramen för pågående markanvändning bör 
skogsbruket även spara på vissa värdefulla habitat och marker i produktionsskog och ta 
hänsyn till natur- och kulturvärden” (Black-Samuelsson., 2017, s. 30). Detta beskrivs som en 
del av meningen efter där rapporten hänvisar till skogspolitikens bestämmelser om 
skogsägarnas ansvar, men uttryckligen frivilligt gentemot miljökvalitetsmålet. Vad rapporten 
då förefaller uttrycka, är politikens roll över skogsägarnas fria ansvar utöver lagen och att de 
bör spara på värdefulla värden. Hur detta stämmer överrens med de mål, regelverk och 
bestämmelser som behandlats ovan framkommer inte. Om de egentligen hamnar i konflikt 
eller om de internationella aspekterna också framhäver att skogsbruket bör spara på värden, 
och fritt styra mot olika mål. Vad som också förefaller som en viktig aspekt är att det 
formuleras bör och ta hänsyn, och inte ska istället för bör. Visserligen behöver detta inte vara 
taget ur sitt sammanhang med anledning av att enbart verkar hänvisa till politiken som förs. 
Men samtidigt görs ingen vidare reflektion kring detta, vilket i sig kan betyda att rapporten i 
denna del uttrycker den politik och regelverks perspektiv för betydelsen av landskap. 
Samtidigt beskrivs det i ett senare skede att man bland annat ska undvika skador på 
kulturlämningar enligt skogsvårdslagen (Black-Samuelsson., 2017). Jämfört med 
miljökvalitetsmålet om att skogsbruket bör skydda bland annat natur- och kulturvärden. 
Kulturlämningar och kulturvärden behandlas således inte ihop med varandra i texten, utan 
tolkningen är att regelverket säger att skador ska undvikas, medan målet säger att ta hänsyn 
till natur- och kulturvärden. Huruvida vad lagen har för effekt på målet reflekteras heller inte. 
Samtidigt är det främst inom dessa två värden som Landskapstemat i relation till En samlad 
naturvårdspolitik är av betingelse. Detta beror på utgångspunkten som Miljödepartementet 
(2002) gör, att landskapet ska utgå från en helhetssyn om både naturvärden och kulturvärden. 
Landskapet förefaller då betyda en ömsesidig relation mellan dessa värden, och bör ses som 
en blandning. Vilket kan härledas till de teman som är funna i rapporten.  
	  
Summering/analys: De värdeord som gemensamt kan kopplas som också är betydelsefull för 
temat landskap är, balansera och bör.  
Trots att det finns 4 centrala begrepp, menar jag att hållbar markanvändning hanteras som en 
gemensam variabel för värdet Landskap. Anledningen är att de resterande teman behandlas i 
texten som en effekt på huruvida markanvändningen hanteras. Samtidigt som just 
markanvändning är en övergripande term och får mest plats i texten. Vad som då blir 
intressant är hur texten lägger vikt på styrmedel för en hållbar markanvändning. Citat: 
”Miljölagstiftningen har med åren utvecklats och ska balansera bevarandet av natur och 
biologisk mångfald med samhällets behov av råvaror från skogs- och jordbruk.” (Black-
Samuelsson et al., 2017, s 28). När texten, som nämnts ovan, även beskriver regelverk om hur 
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skogsbruket bör ta hänsyn, menar jag att värdet landskap uttrycker en kontext som handlar 
om regler och hanteringen för främst markanvändning. Ansvaret och således makten menar 
jag samtidigt förs över till aktörer inom skogsbruket när skogsbruket bör ta hänsyn. 
Betydelsen av landskapet handlar då kanske om hur själva markanvändningen ter sig, som i 
sin tur uppenbarligen hanteras beroende på hur skogsbruket ser på saken men också generell 
lagstiftning och mål. Jag tolkar då att Landskapet blir en plattform där olika mål med 
markanvändningen ska balanseras, men värdet av landskap får tolkas på olika sätt beroende 
på perspektiv kring själva markanvändningen. 
 
4.1b Tillväxt  
 
I början av rapporten beskriver Black-Samuelsson et al. (2017) i ett stycke om Möjligheter för 
framtiden, om tillvägagångssätt som rör en ekonomisk utveckling. Citat: ” För att fasa ut 
fossila bränslen behövs starka politiska insatser inom flera samhällssektorer” (Blac-
Samuelsson et al., 2017, s. 7). Utifrån detta utvecklas texten om möjligheter av att kostnader 
för utsläpp av växthusgaser bör höjas och i anslutning till detta behövs styrmedel för att 
försäkra att bioenergin är hållbart producerad. Citat: ”Styrmedlen bör ha ett långsiktigt 
perspektiv och vara teknikneutrala för att stödja utvecklingen av marknader för bioenergi” 
(Black-Samuelsson et al. 2017, s. 7). Återigen kan innebörden av ”bör” diskuteras, det kan 
möjligtvis handla om att låta neutral och mer diplomatisk än ett mer bestämmande ord som 
”ska”. Vad som mer borde lyftas fram är textens förhållning till utveckling. ”Utveckling” 
befäster begreppen styrmedel och hållbarhet i texten. Begreppet styrmedel används flitligt 
under hela rapporten. I vissa delar konkritiseras begreppet som exempelvis ökade 
koldioxidskatter eller subventioner. Rapporten tolkas därefter med att styrmedlen på olika sätt 
ska öka efterfrågan på bioenergi, och det är då som begreppet hållbarhet får betydelse i och 
med att efterfrågan inte får ge för stora negativa effekter.  
 
Vidare beskriver Black-Samuelsson et al. (2017, s. 41) om styrmedel, att citat: ”Innovation 
och utveckling av nya tekniker bör vara stimulerande” för att få fram en så pass effektiv 
användning som möjligt för bioenergi för att det ska kunna bli hållbart. Återigen uppfattas 
texten ge en innebörd av ekonomisk ökning som upprinnelse. Med tanke på huruvida 
innovation och ny teknik ska göra det effektivt för användning av bioenergi, och således även 
lönsamt. Black-Samuelsson et al. (2017) förklarar också att marknader av olika aktörer, ska 
ha riktlinjer som ska uppmuntra val som ska leda till hållbarhet. Individers konsumtion och 
industriella investeringar nämns som två aspekter. Huruvida dessa val förutsätter en fortsatt 
köpkraft är inte helt enkelt att fastslå av den information som ges, men det kan uppfattas som 
att konsumtion och investeringar fortfarande är en viktig del av den utveckling som nämnts 
ovan ska bidra till.  
 
Summering/analys: De värdeord som är funna gentemot temat Tillväxt, som genomsyrar 
textens behandling om värdet är: Utveckling och teknikneutrala. Visserligen är utveckling ett 
mycket stort begrepp som behöver definieras för rätt sammanhang. Men överlag kan 
utveckling samtidigt innebära att göra om något till det bättre, vilket uppenbarligen texten vill 
framhäva med bioenergin inom energisektorn. Det som gör det intressant, är att utveckling i 
detta avseende enbart används inom sammanhang som rör ekonomi och inte sociala värden 
eller biologisk mångfald. Detta kan ha göra med att en sådan utveckling antagligen är enklare 
att räkna i pengar, och på så sätt se konkreta resultat. Jämfört med de andra teman där det 
möjligen svårare att omräkna i monetära värden. 
Tillsammans med ovannämnda citat och beskrivningar kan samtidigt den utveckling som 
framförs antyda det uppenbara att det handlar om en omställning där råvarorna är 
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miljövänligare. Exempelvis tas omställningen av drivmedel för transportsektorn upp (Black-
Samuelsson et al., 2017). Denna omställning ska samtidigt vara teknikneutral. 
Det tolkar jag som att neutral innebär att de styrmedel som ska användas inte ska kunna 
motverka industriell utveckling, för att på så sätt skapa konkurrens. 
En sådan konkurrens förefaller att det finns förutsättning av ekonomiskt tillväxt för de som 
utvecklar ny teknik. Men samtidigt tolkar jag teknikneutral med att det finns en tilltro till att 
också marknaden ska lösa vissa problem, med anledning till att när styrmedlen är ”neutrala” 
lägger det möjligtvis inte någon vikt om hur innovation kommer till, utan förlitar sig på 
konkurrensen. 
 
4.1c Sociala värden 
 
Tabellen visar att centrala begrepp som Mänskliga rättigheter, Globala hållbarhetsmål samt 
landsbygden är de sociala värden som främst behandlas i rapporten. Samtidigt förklaras även 
vikten av att skogsbruket bör ta hänsyn till natur- och kulturvärden, om dessa specifika värden 
härleder till sociala aspekter framgår ej. Prioriteringen i detta sammanhang är att texten direkt 
uttrycker ett internationellt perspektiv, om hållbar bioenergi globalt sett, under delkapitlet 
Social hållbarhet. Texten beskriver kortfattat aspekten av mänskliga rättigheter och globala 
hållbarhetsmål, som exempelvis barnarbete och tillgång till livsmedel och energi. Vidare 
förklaras det att produktion av bioenergi ska tillförsäkra olika rättigheter samt kunna uppfylla 
hållbarhetsmålen (Black-Samuelsson et al., 2017). Med anledning av fokuset på människan i 
denna del, kopplas sociala värden till social hållbarhet. Utifrån denna internationella fokus om 
bland annat rättigheter, beskriver Miljödepartementet (2002) främst de biologiska aspekterna 
om en oaktsam miljövård gällande ekologiska förutsättningar som fiske och jordbruk i 
relation till problem av fattigdom. 
 
Utöver detta korta delkapitel, förefaller texten uttrycka både direkta och indirekta 
avspeglingar av sociala värden, som är mer relaterbara till det ursprungliga temat. Dessa 
avspeglingar handlar i stort om landsbygdsutveckling. Till en början beskriver Black-
Samuelsson et al. (2017) att just skogsstyrelsen har inlett en dialog med Sametinget för att 
kunna utveckla och förbättra gemensamma områden, av bland annat syftet att stärka samernas 
rättigheter. Detta kan relateras till vad miljödepartementet (2002) beskriver, vilket är att, citat: 
”Dialog och delaktighet på lokal nivå gynnar på sikt resultaten i naturmiljön”. 
(Miljödepartementet 2002, s. 32) genom att det ger en bredare förståelse och inflytande för 
olika aktörer.  
Via min tolkning kan det sociala värdet på så sätt uttrycka sig genom de motiv som finns 
mellan människan och naturen. Miljödepartementet (2002) beskriver att det bland annat finns 
en kulturell känsla till det lokala området samt att natur- och kulturlandskapet är viktigt för 
vårt sociala sammanhang, vår kultur helt enkelt.  
 
Till sist beskrivs det i rapporten av Black-Samuelsson et al. (2017) hur viktig 
bioenergiproduktionen kan öka sysselsättningen och således stärka landsbygden ekonomiskt. 
Effekterna hos människorna av detta, är troligtvis inte svåra att analysera fram. Men en 
närmare beskrivning av vad denna landsbygdsutveckling kan innebära framkommer inte i 
texten. Kontentan av detta är att landsbygdsutveckling i sig kan bidra till social utvecklingen. 
Även Miljödepartementet (2002) beskriver att en landsbygdsutveckling är en förutsättning till 
god naturvård, som i sin tur ger förutsättningar för människan på olika sätt. Så detta kan 
kanske förklaras som en dynamisk dominoeffekt. Detta innebär att de sociala värden som var 
utgångspunkten uttryckligen inte används i texten. 
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Summering/analys: Det sociala värdet kan ganska enkelt härledas till en social hållbarhet i 
texten när det främsta fokuset har legat på just mänskliga rättigheter som tillgång till vatten 
och energi vid produktion av bioenergi. Men jag fokuserar mer på abstrakta och indirekta 
beskrivningar som kan kopplas till ett socialt värde. Där av är ett värdeord som 
Landsbygdutveckling som kan urskiljas ur texten. För det första så beskrivs under en delrubrik 
om just sociala värden med förklaringen att, citat: ”Att odla, utvinna och handla med 
biobränslen bidrar i allmänhet till att stärka den ekonomiska livskraften för företag på 
landsbygden” (Black-Samuelsson et al., 2017, s. 34). Återigen är det en fråga om ekonomisk 
utveckling där jag uppfattar att texten menar att det är det som sociala värden är beroende av. 
Anledningen är att när texten behandlar natur- och kulturvärden i olika avseenden så beskrivs 
inte den direkta kopplingen på samma sätt. Visserligen nämns friluftsliv kortfattat, men inte i 
samma utsträckning som just landsbygden med inriktning på utveckling. Detta kan möjligtvis 
bero på att sociala värden genom naturen och kulturvärden kanske anses mer abstrakta att 
förhålla sig till. Detta jämfört med sociala nyttor genom en utveckling av landsbygden, därav 
prioriteringen, vilket leder till min tolkning om att sammanhanget av sociala värden kopplat 
till en tillväxtorienterad utgångspunkt och sammanhang. 
En annan form av landsbygdsutveckling som också kan kopplas till ett maktperspektiv är 
möjligheten till delaktighet, med avseende vad som nämnts ovan gällande dialogen med 
sametinget. Socialt värde nämns inte ordagrant i sammanhanget, men när naturmiljön och 
markanvändningen kan formas av delat inflytande är kanske syftet med att påpeka detta, just 
framhäva de rättigheter samer har i form av ett socialt värde. Syftet med att beskriva denna 
dialog kanske också är att framhäva att andra grupper i samhället som har andra 
förutsättningar. 
 
4.1d Biologisk mångfald 
 
Black-Samuelsson et al. (2017) skriver att ett grundelement för hållbar bioenergi är att det 
inte får minska den biologiska mångfalden, vilket också förklaras i rapporten som en av de 
viktigaste aspekterna att beakta vid hantering av produktion. Just begreppet biologisk 
mångfald används 22 gånger, speciellt i sammanhanget av ”bevara”. Fokuset gällande 
biologisk mångfald i rapporten tolkas utifrån vikten av de styrmedel som finns kring 
produktion av bioenergi. Rapporten hänvisar att det redan finns flertalet olika EU-direktiv 
inom den svenska lagstiftningen, samt skogsvårdslagens bestämmelser kring hanteringen av 
skogen. Medan ett viktigt styrmedel för förvaltningen av skogen är miljökvalitetsmålet 
Levande skogar. De förklarar syftet med målet, med utgångspunkterna att både bevara växter 
och djurliv i deras naturliga miljö och skydda vissa habitat samt att de förklarar att citat: 
”Framför allt behöver ytterligare areal skyddas i form av större reservat i naturtyper som det 
råder eller kan komma att råda brist på” (Black-Samuelsson et al., 2017, s. 30) 
 
Black-Samuelssons et al. (2017) förklaring och syfte med målet stämmer överrens med 
Miljödepartementets (2002) grundvärde som uttrycker Sveriges ansvar för bevarandet av den 
biologiska mångfald och naturmiljön som finns inom landets gränser. Grundvärdets 
upprinnelse relateras till ett moraliskt motiv från Miljödepartementet (2002) som förklarar att 
det är en etisk plikt att bevara variationsrikedomen i naturen som i sig inte har någon egen 
talan. Som nämnt ovan uttrycker rapporten behovet av att öka arealen av skyddande områden. 
I kontrast förklarar Miljödepartementet (2002) att det visserligen behövs ökade arealer för 
skyddsområden, men principen som sådan är inte den ”stora lösningen” att nå 
miljökvalitetsmålen, exempelvis levande skogar. Skyddsområden hjälper målen att bevara 
vissa områden, men problematiken ligger i att den biologiska mångfalden inte behöver vara 
kopplat till enstaka områden. Naturvården är mer komplex än så.  
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Summering/analys: Utifrån min tolkning av Skogsstyrelsens rapport, innebär budskapet att 
grundsynen för temat delas med Miljödepartementets (2002) En samlad naturvårdspolitik. 
Framför allt med tanke på vad den biologiska mångfalden har för betydelse. Detta leder till ett 
värdeord som starkast kan kopplas till temat och dess värde som framförs, vilket är 
Bevarande. Detta tolkar jag utifrån att de vill bibehålla och skydda något. Black-Samuelsson 
et al. (2017) framhäver att de utgår från miljökvalitetsmålet samt grundelementet för en 
hållbar bioenergi, vilket innebär skydd av biologisk mångfald. Dock ger texten en positiv 
betydelse av att öka arealen skyddade områden, vilket kan betyda ett styrmedel mot 
bevarandet. Att den biologiska mångfalden bevaras när annan mark används till något annat. 
De framhäver samtidigt att det handlar om att bioenergi inte ska minska den biologiska 
mångfalden. Bevarandet handlar alltså om att motstå en minskning av mångfalden.  
 
Helhetsanalys: 
	  
Teman	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Värdeord	   Tillväxtrelaterad	   Bevaranderelaterat	  

Landskap	   	   Balansera/Bör	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  
Tillväxt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Utveckla	  &	  teknikneutral	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	   	  
Sociala	  värden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Landsbygdsutveckling	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Biologisk	  mångfald	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bevarande	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  
	  
	  
Tolkningen genom analysen är att rapporten av Black-Samuelsson et al. (2017) behandlar tre 
av värdena inom samma kontext. Med detta menar jag att värden som landskap, tillväxt, och 
sociala värden uttrycks visserligen av olika företeelser men det bygger på samma form av en 
tillväxtorienterad utgångspunkt. Perspektivet i ett sådant gemensamt sammanhang är en 
ökning av något slag och nyttor som uppstår blir effekter av just en tillväxtorienterad 
utveckling. När exempelvis värdeordet balansera ger betydelsen för temat landskap i och med 
samhällets behov av råvaror och dess markanvändning mellan naturvärden som biologisk 
mångfald, menar jag att texten på så vis inte använder värdeordet som en motvikt, utan som 
underordnat av själva behovet av tillväxt. Anledningen är att texten inte behandlar något om 
förändra behovet av energin, utan lösningar för de effekter som behovet kan ge. Vilket jag 
alltså tolkar som att temat av landskap innehåller ett tillväxtorienterat sammanhang men även 
bevaranderelaterat i och med balansen mellan bevarandet av naturvärden. 
 
Därför blir det samtidigt intressant kring textens formulering gentemot värdet biologisk 
mångfald, där innebörden handlar om att bevara. Möjligtvis betyder detta att skydda något 
som finns, inte att utveckla det som finns. Visserligen kan det också tolkas att genom en 
ökning av arealer tillsatta för skyddad natur, är det en utveckling för biologisk mångfald i och 
med att det bevaras på ett annat område. Jag menar dock att en form av motsättning 
egentligen formuleras mellan temana. När värdet biologisk mångfald som antagligen finns i 
alla arealer, även de som påverkas när samhällets behov av råvaror prioriteras, förflyttas 
bevarandet till en annan plats. Trots att en huvudprincip för konceptet hållbar bioenergi 
förklaras med att inte minska den biologiska mångfalden samt att detta värde beskrivs mest 
omfattande, så formuleras det ändå på ett sätt så att temat behandlas avskiljt mot de andra. 
Utöver att temat tillväxt som jag menar innehåller en traditionell tanke om en ekonomisk 
utveckling, så innefattar även temat sociala värden ett tillväxtorienterat sammanhang. 
Samtidigt som detta tema kopplas till olika former av mänskliga rättigheter i relation till en 
omställning för bioenergi, så menar jag att landsbygdsutveckling som benämns under ”sociala 
värden”, är en direkt koppling till hur en ekonomisk tillväxt kan stärka människor på 
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landsbygden. Sammanfattningsvis så innebär detta att temat biologisk mångfald tolkas som en 
egen del, ett eget värde. Värderingen av temat handlar om att bevara och rörs inte eller 
påverkas själva tillväxten. Detta medan de andra temana ingår underordnat in ett 
tillväxtorienterat sammanhang. 
	  

4.2	  Sustainable	  and	  optimal	  use	  of	  biomass	  for	  energy	  in	  EU	  beyond	  2020	  (SBEEU)	  
	  
Tabell	  4.2a	  -‐	  Landskap	  
Centrala	  begrepp	   Övergripande	  sammanhang	  

Förändrad	  
markanvändning	  
	  

Negativa	  effekter	  utifrån	  jordbruket,	  främst	  
energigrödor.	  

”Option	  SFM”	  
	  
	  

Kan	  leda	  till	  både	  ökning	  och	  minskning	  utbud	  av	  
biomassa	  från	  skogen.	  
	  

	  
”Option	  Baseline”	  
	  

Utgår	  från	  dagens	  direktiv	  om	  markanvändning	  för	  att	  
möta	  efterfrågan	  i	  framtiden.	  

	  
Tabell	  4.2b	  -‐	  Tillväxt	  
Centrala	  begrepp	   Övergripande	  sammanhang	  

Positivt	  förädlingsvärde	  
	  
	  

Alla	  alternativa	  styrmedel	  ger	  positiva	  effekter,	  men	  
det	  ingår	  i	  en	  komplex	  omfördelning	  till	  nya	  
energiindustrier.	  

Handelsbarriärer	  inom	  EU	  
	  
	  

Hållbarhetskriterier	  inom	  EU:s	  interna	  marknad.	  	  

	  Efterfrågan	  och	  utbud	  
	  
	  

Mål	  finns	  att	  effektivisera	  energianvändningen,	  vilket	  
kan	  leda	  till	  att	  efterfrågan	  minskar,	  men	  under	  tiden	  
samt	  beroende	  på	  styrmedel	  kan	  efterfrågan	  och	  
utbudet	  öka.	  	  
	  

	  
Tabell	  4.2c	  -‐	  Sociala	  värden	  
Centrala	  begrepp	   Övergripande	  sammanhang	  

Medborgardeltagande	  
	  
	  

Ett	  samråd	  anordnades	  för	  få	  fram	  bestämmelser	  om	  
vad	  som	  krävs	  för	  ny	  politik	  kring	  bioenergi,	  varav	  
olika	  risker	  analyserades	  fram	  av	  detta.	  
	  

Hälsa	  
	  
	  

En	  av	  riskerna	  benämns	  som	  negativ	  påverkan	  på	  
luftkvalitet.	  

Arbetstillfällen	  
	  
	  

Socioekonomiska	  effekter	  av	  en	  ökning	  av	  
arbetstillfällen	  vid	  bioenergiproduktion.	  
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Tabell	  4.2d	  -‐	  Biologisk	  mångfald	  
Biologisk	  mångfald	   Övergripande	  sammanhang	  

EU-‐direktiv	  
	  
	  

Flera	  olika	  EU-‐direktiv	  finns	  redan	  som	  hanterar	  
effekterna	  på	  biologisk	  mångfald.	  

Indirekta	  effekter	  
	  
	  

Vissa	  direktiv	  inom	  EU	  kan	  påverka	  länder	  utanför	  
EU	  via	  handel	  av	  bioenergi.	  

SFM	  
	  
	  

Konflikt	  mellan	  olika	  aktörer	  gällande	  
implementeringar	  av	  utökade	  hållbarhetskriterier	  
kring	  skogshantering.	  

	  
	  
4.2a Landskap. 
 
SBEEU (2017) behandlar främst Landskap utifrån värdet av produktionen av biomassa från 
skog och jordbruk via olika alternativa politiska åtaganden för markanvändning. Anledningen 
är att det som går att koppla till landskapsvärdet om vad Miljödepartementet (2002) avser, 
enbart handlar om förändringen av marken. Huruvida denna förändring kan kopplas till 
kulturvärden framgår inte ur rapporten, utan markanvändningen härleds istället till de effekter 
som just markanvändningen kan ha på djur och natur direkt eller indirekt inom jordbruket. 
Markanvändning med möjliga negativa effekter benämns enbart utgå från just förändring 
inom jordbruket och inte inom skogen (SBEEU, 2017). De alternativa politiska åtaganden 
som är relevanta för denna del är ”Baseline” och ”SFM”. ”Baseline” handlar om att använda 
dagens EU-direktiv och regelverk kring bioenergi, för framtiden. Inom detta styrmedel kan 
värdet av Landskap i största grad härledas till dess formuleringar om effekter på 
markanvändning. Där spekuleras det att mängden jordbruksmark av energigrödor kommer 
öka, medan livsmedelsgrödor avsedda för bioenergi kommer minska. En sådan omställning 
beskrivs att det samtidigt ska finnas en respekt mot just markanvändningen utifrån de policys 
som finns för jordbruket (SBEEU, 2017). ”SFM” innebär att använda sig av nya 
hållbarhetskriterier kring hanteringen av skogen. Vad dessa kriterier konkret innehåller 
framgår inte, men en effekt av styrmedlet är att utbudet av biomassa från skogen kommer 
minska, varav jordbrukets utbud kommer öka med nya och fler former av odlingar. 
 
Citat: ”SFM certifieringskrav på skogsbiomassa har generellt en positiv miljöeffekt; Hur som 
helst, omfattning av denna nytta beror på länder. I rika länder i den boreala zonen kan detta 
leda till mer cerftifieringar” (Min översättning, SBEEU, 2017, s. 142).  
Det blir lite problematiskt att analysera innebörden när inte SFM beskrivs mer konkret. Men i 
och med att det redan finns olika former av EU-direktiv i sammanhanget, kan detta uppfattas 
som att ett nytt direktiv kan vara vägledande åt länder. Men att olika länder bestämmer lite 
själva huruvida deras markanvändning ska hanteras. Vad ”en positiv miljöeffekt” kan 
innebära uppfattas som att certifieringarna leder till att vissa naturområden undanhålls för 
bioenergi, vilket betyder ett mindre uttag av biomassa. Detta med anledningen av rapportens 
fokus på att risken av förlust vid biologisk mångfald. Samtidigt påpekar rapporten att via 
SFM kan andelen land av jordbruksmark som används för bioenergi öka, med 22 % till 2030 
jämfört med dagens direktiv fram till 2030. Det är inom detta sammanhang som effekter av 
markanvändningen behandlas och anses som negativa effekter. Utöver detta beskrivs det i 
texten att vissa områden exkluderas. Citat ”Två typer av områden exkluderas från råmaterial 
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av bioenergi för att möta förnyelsebar energi direktiv, områden med hög biologisk mångfald 
och områden med stort kolförråd” (Min översättning, SBEEU, 2017, s. 82). 
 
Summering/analys: Det värdeord som ingriper temat Landskap är utifrån de mest relevanta 
styrmedlen, vilket är Markanvändning. I detta fall får markanvändning en annan betydelse än 
förgående analys om Landskapstemat. Anledningen är att fokuset i detta sammanhang handlar 
om en ökning respektive minskning av arealer kring skogen och jordbruket. Jag menar här att 
betydelsen av landskapet är mer inriktat på en förändring av själva användandet av det utbud 
som finns och kommer att finnas. Detta stämmer således inte överrens med 
Miljödepartementets utgångspunkt om en helhetssyn om natur- och kulturmiljöer för 
landkapet. Visserligen formuleras det att det ska finnas en respekt mot markanvändningen 
tillsammans med de policys som finns. Men denna respekt uppfattar jag att naturmiljön 
beaktas i syftet med att vissa områden exkluderas för produktion. Jag menar att i detta 
avseende för innebörden av landskapsbilden, så handlar markanvändning främst om 
förändring av arealer vid förbrukning av marken. Geografin av landskapet ser ut som det gör 
och har skapat den förutsättning för markanvändning i det samhälle vi lever i, tillsammans 
med det perspektiv som verkar innebära att landskapsbilden direkt handlar om fysisk 
förändring. Som nämnt så framgår det inte vad de alternativa styrmedlen egentligen innebär, 
mer än smått övergripande samt vissa effekter. Detta tolkar jag som en innebörd av 
maktdisposition när information utesluts, när det uppenbarligen förväntas att läsaren har 
kunskapen kring styrmedlen. 
 
4.2b - Tillväxt 
 
Ekonomisk tillväxt nämns inte ordagrant i texten, utan begreppet kan snarare härledas av 
andra indirekta aspekter, så som utbud/efterfrågan och förädlingsvärde. I början av rapporten 
förklaras det genom en slutsats att alla de olika alternativa styrmedlen kan komma att ge en 
positiv inverkan på det generella förädlingsvärdet inom EU. Men detta kan komma att 
påverkas av olika kostnader som medförs genom nya tekniker eller industriella omställningar 
(SBEEU, 2017). I förhållandet till EU:s bruttonationalprodukt beskrivs ökningen som liten, 
men dock ses den som positiv. Samtidigt förklarar SBEEU (2017) att utbud och efterfrågan 
kan komma att skifta beroende på vilket styrmedel man utgår ifrån samt beroende på länders 
hantering. Generellt finns ett mål till 2030 att effektivisera energianvändningen vilket kan 
leda till att efterfrågan minskar av bioenergi. Detta ska dock beräknas ihop med andra former 
av förnyelsebar energi så som sol och vind, vilket förklaras övergripande att efterfrågan 
skiftar beroende på styrmedel, men förklaras inte närmare om det kommer öka eller minska 
(SBEEU, 2017).  
 
SBEEU (2017) förklarar att utifrån det samråd som EU-kommissionen anordnade (förklaras 
närmare nedan) så uttrycktes en av riskerna handla om EU:s interna marknad kan komma att 
påverkas negativt av nationella regleringar. Detta utifrån medlemsländernas egna regleringar 
samt deras import av bioenergi från länder utanför EU. Detta kan skapa ”barriärer” för 
handeln inom EU, vilket förklaras med att det saknas politiska åtgärder för att motverka 
negativa påverkningar på den interna marknaden (SBEEU, 2017). Vad dessa barriärer kan 
medföra framkommer inte, utan enbart en beskrivelse om hur marknaden kan påverkas 
negativt.  
 
Utöver dessa aspekter återfinns värden i texten som kan relateras till ekonomisk tillväxt, 
under rubriker som ”Socio-economic impacts”. Det skiljer sig mellan olika styrmedel, men 
övergripande förväntas en försumbar ökning av jobb genom indirekta effekter av ett ökat 
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förädlingsvärde för olika industrier (vinsterna ökar). Det beräknas enbart uppgå till en ökning 
uppemot ett dussin tusen jobb. Men samtidigt förväntas vissa jobbtillfällen minska, 
exempelvis inom skogen med styrmedlet SFM, dock anses andra sektorer kompensera 
arbetena (SBEEU, 2017). Anledningen till att jag delar in denna del i tillväxt, är att 
jobbtillfällen förefaller vara just en aspekt beroende av ekonomisk tillväxt i uppåtgående eller 
nedåtgående nivåer, framför allt i den innebörden av ekonomiskt system som beskrivs utifrån 
utbud/efterfrågan och förädlingsvärde.    
 
 
Summering/analys: Det värdeord som beskriver kontexten övergripande är Omställning. Dock 
benämns inte omställning i texten, utan syftet till detta värdeord är textens resonemang kring 
effekter vad bioenergi kan ge i olika instanser gällande den ekonomiska karaktär som är 
utgångspunkten. Omställningen betyder samtidigt i mitt resonemang att ett ekonomiskt 
system byter skepnad, inte innebörd. Med detta menar jag hur rapporten framhäver både 
positiva och negativa ekonomiska effekter kring bioenergins styrmedel, så ingår det 
fortfarande inom samma ekonomiska system. Framför allt det fokuset som ligger på 
utbud/efterfrågan, arbetstillfällen samt handeln inom EU. Det bäddar helt enkelt för ett 
tillväxtorienterat system fast med förnyelsebar energi. Alltså en omställning.  
 
4.2c - Sociala värden 
 
Miljödepartementet (2002) förklarar att ett ”grundläggande element” i naturvårdspolitiken är 
att folket ska vara med i processerna. I och med de som påverkas av besluten ska vara med 
och forma besluten. Detta kan alltså kopplas till ett samråd EU-kommissionen hade. Detta 
samråd bestod av 971 respondenter. Vilka dessa respondenter var framgår inte, vilket jag 
menar borde spegla vilka former av risker de ser med bioenergi. Dessa risker är de som 
rapporten utgår ifrån när olika former av politiska åtgärder behandlas. Därför kan det tolkas 
som att en analys av 971 personers svar, härleder till denna sammanställning om bioenergins 
utmaningar och möjligheter för framtiden. En av de risker som togs upp är en negativ 
påverkan av människors hälsa via försämrad luftkvalitet, framför allt i urbana områden genom 
vedeldning. Detta kopplas främst till vedeldning för värme, som uttrycks som ett 
”traditionellt” sätt som kommer förnyas av ny teknik i lokala områden som är behov av 
produktion för värme (SBEEU, 2017). Detta uppfattar jag som att rapporten menar att 
betydelsen av människors hälsa på så sätt inte är av större vikt i sammanhanget av bioenergi i 
och med att utveckling av ny teknik löser problemet. 
 
Vad som dock prioriteras i rapporten är möjligheten till jobb. Vilket är det som främst ur 
texten som kan relateras till sociala värden bortsett från hälsa. Under rubriker som ”social 
impact” och ”Socio-economic impact” under varje alternativt styrmedel som exempelvis 
”SFM” handlar texterna uteslutande om arbetstillfällen. Aspekten jobb behandlas utifrån olika 
scenarior av hur förnyelsebar energi kan generera arbetstillfällen. Detta kan speglas i kontrast 
till hur Miljödepartementet (2002) beskriver om sociala värden, där människors 
välbefinnande står i centrum. Visserligen kan jobb vara en förutsättning för välbefinnande, 
men jag uppfattar Miljödepartementet beskrivning av hur välbefinnande speglas av naturens 
roll i sammanhanget, inte ett socialt värde av vad jobb kan skapa. Syftet med att främst 
fokusera på arbetstillfällen om sociala effekter, menar jag beror på att rapporten vill framhäva 
den oväsentliga ökning av arbetstillfällen som kan medföras, i tron av att läsaren utgår från 
samma perspektiv att jobben är förutsättningen för en social utveckling. 
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Summering/analys: Det värdeord som jag utgår ifrån inom temat för sociala värden är 
arbetsmöjligheter. Trots att deltagande och således inflytande för de risker som behandlas i 
rapporten kommer från ett samråd, som kan betyda en värdering på vikten av 
medbestämmande som ett socialt värde, beaktar jag inte denna hantering till det värde som 
avsågs att analysera för temat sociala värden. Detta beror också på att hantering av sociala 
värdet, är det som rapporten uttrycker under ”Social impacts” och ”Socio-economic effects”, i 
detta fall arbetsmöjligheter. Fokuset under rapporten av sociala effekter och socioekonomiska 
effekter handlar som sagt uteslutande om arbetstillfällen. När inte några andra former av 
värden i relation till det sociala temat uttrycks, tolkar jag det som att det föreligger ett 
perspektiv på sociala värden som har utgångspunkt av ekonomiska effekter genom 
arbetsmöjligheter och således döljer ett tillväxtorienterat perspektiv. Jag tolkar det således att 
perspektivet om ekonomisk tillväxt genomsyrar de sociala värden som hanteras och beskrivs. 
Detta kan kanske bero på ett syfte med att visa huruvida bioenergiproduktionen påverkar EU 
och dess medlemsländer, är i tron på att det möjligtvis är betydelsen av jobb som är viktigast 
för befolkningen men också för hela samhällssystemet, när nya omställningar inom industrier 
och jordbruk presenteras.  
 
4.2d - Biologisk mångfald 
 
Effekter på biologisk mångfald och på ekosystemen beskrivs i rapporten som en av de främsta 
negativa påverkningarna som bioenergiproduktion kan ha. De går dock inte närmare in på 
vilka typer av förluster som är i sammanhanget och vad sådana effekter kan betyda, men 
sammanhanget med förlust av biologisk mångfald är i rapporten inriktad på jordbruket 
(SBEEU, 2017). Rapporten hänvisar bland annat till det ovannämnda samrådet som också 
ansåg att biologisk mångfald är en av de viktigaste aspekterna att beakta av miljöeffekter. 
Trots detta hänvisar (SBEEU, 2017) att det redan finns flertalet olika direktiv som behandlar 
denna problematik, både för jordbruket samt skogen. Gällande skogen beskrivs främst lagar 
och regler i respektive land, utöver de internationella certifieringar och direktiv som finns för 
biologisk mångfald. Rapportens prioritering av riskerna för biologisk mångfald kopplas 
främst till jordbrukssammanhang och då med fokuset på hur urbaniseringens markanvändning 
ses som ett av de största bekymren kring förluster av olika habitat (SBEEU, 2017). I likhet 
och kontrast till Miljödepartementet (2002) beskriver även de att olika regelverk finns inom 
EU som behandlar biologisk mångfald, men de beskriver samtidigt värdet av mångfalden. 
Problemet som rapporten beskriver gällande detta är ifall det i framtiden finns ett behov av 
import av bioenergi, där länder som inte har samma regelverk utvecklar mer negativa effekter 
på biologisk mångfald. Ett styrmedel är då att importen ska hanteras via direktiven, att 
exempelvis inte importera från vissa områden. Detta kan således tolkas som att vetskapen som 
att bioenergi i olika skeden kan påverka den biologiska mångfalden, men det finns redan en 
rad av olika regler för hela EU. Samtidigt tolkar jag att innebörden av temat döljer en 
tillväxtorienterad problematik, då biologisk mångfald uttrycks inom sammanhanget av handel 
och urbaniseringens ökade markanvändning 
 
Den biologiska mångfalden tas samtidigt upp i större utsträckning i den alternativa politiska 
grenen SFM, trots att styrmedlet handlar om skogen, som har beskrivits lite närmare ovan, det 
som dock uppstår ifall kriterier utifrån denna alternativa ”gren” skulle gälla är att det kan 
uppstå konflikter mellan olika aktörer menar SBEEU (2017). SBEEU (2017) förklarar att 
många organisationer samt allmänheten troligen kommer vilja se dessa kriterier gälla på 
grund av att djur och natur kommer skyddas och således påverkas i mindre utsträckning, i och 
med uttag av bioenergi från skogen kommer minska av hårdare regler. Medan industrier och 
politiska aktörer kommer motsätta sig vissa kriterier som utökar regler för hantering av skog, 
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vilket förklaras av att det beror på att det redan finns flera och strikta regler vid 
skogsproduktion både nationellt och internationellt.  
 
Summering/analys: Det värdeord som tolkas vara övergripande för temat biologisk mångfald 
är Tudelat. Jag menar inte i detta avseende att rapporten förklarar att det både finns för- och 
nackdelar med effekter på biologisk mångfald, utan perspektivet på biologisk mångfald är 
tudelad med anledningen av att själva risken formuleras av olika orsaker. Det jag syftar på är 
att texten lägger vikten på urbaniseringen och då menar jag att fokuset förflyttas från det 
ursprungliga sammanhanget. Citat: ”Förluster av habitat på grund av förändringar av 
markanvändningar (mest relaterade till urbanisering) har varit nyckelfaktorn för den globala 
nedgången av biodiversitet.” (Min översättning, SBEEU, 2017, s. 83). Tillsammans med detta 
förklaras dock att förlust av biologisk mångfald kan inträffa när områden av höga värden som 
har exkluderats ställs om för energigrödor. Tillsist så hamnar frågan om biologisk mångfald 
som en del av de olika kriterier som finns, främst i relationen till styrmedlet SFM. I sådana 
lägen kan det, som rapporten förklarar, skapas konflikter mellan olika värderingar och mål om 
betydelsen för mångfalden.  
 
Dessa olika parametrar menar jag skapar värdet av biologisk mångfald som tudelad. Fokuset 
förflyttas till viss del, och samtidigt så görs ingen ingående konsekvensförklaring. Givetvis 
beaktas temat, men inte i den omfattningen så det kan uttryckas i relation till 
Miljödepartementets motiv om temat (2002). Detta tolkar också jag som att rapporten 
uttrycker att innebörden om biologisk mångfald på sätt och vis redan behandlas i andra 
sammanhang av direktiv. Det formuleras negativa effekter, men de är både oberoende och 
beroende variabler av andra orsaker som inte är ett direkt förhållande till just bioenergi. Samt 
att problematiken med handel på grund av negativt indirekta effekter på biologisk mångfald 
av import. Sammanfattningsvis tolkar jag detta som en direkt koppling till ett tillväxtrelaterat 
perspektiv men också en egen del kring bevarandet av temat i vissa aspekter i texten. 
 
Helhetsanalys: 
 
Temat	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Värdeord	   Tillväxtrelaterad	   Bevaranderelaterad	  

Landskap	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Markanvändning	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	   	  
Tillväxt	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Omställning	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	   	  
Sociala	  värden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Arbetsmöjligheter	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	   	  
Biologisk	  mångfald	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tudelad	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  
 
Något som är viktigt att beakta är samrådets roll för rapporten. I och med att samrådet 
resulterade i olika risker som var viktiga att behandla, syftar jag på att rapportens hantering av 
dessa kanske speglade respondenternas perspektiv på saken. Jag kan dock inte spekulera vilka 
dessa aktörer var, men det kan samtidigt ge en infallsvinkel på den prägel av perspektiv som 
jag menar texten att har. 
 
När det kommer till ett perspektiv som kan beskriva rapporten så finner jag återigen en 
ekonomisk utgångspunkt, vilket i detta sammanhang beror på att de olika temana inte skapar 
några motsättningar. Den ekonomiska utgångspunkten kan ha att göra rapportens syfte med 
att beskriva hur olika politiska styrmedel för en energiomställning har för effekter på 
samhället. Där ekonomin verkar anses vara grundpelaren med anledningen till de 
återkommande kopplingarna till ekonomiska aspekter inom framför allt värdet landskap och 
sociala värden. Men också exempelvis de konflikter som kan uppstå med nya direktiv kring 
skogshanteringen mellan organisationer och skogsproduktionen. Jag tolkar sammanhanget 
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således att omställningen inom temat tillväxt på så sätt är överordnat de andra temana och 
dess innebörder i och med att markanvändning, arbetsmöjligeter och en tudelad betydelse för 
biologisk mångfald, tillsammans är en del av omställningens effekter.  
 
Gällande temat biologisk mångfald så framstår värdet med att åsidosättas. Inte med anledning 
att det innebär motsättningar kopplat till de andra positiva möjligheter som framförs, utan att 
det inte behöver vara någon motsättning när värdet behandlas i andra sammanhang.  Detta 
betyder inte att biologisk mångfald nedvärderas i sin roll som en negativ risk. Men när texten 
förklarar hur urbanisering inom jordbrukssammanhang, handel med länder utanför EU samt 
konflikter mellan olika aktörer inom styrmedlet SFM, uppfattar jag att temat biologisk 
mångfald även tillhör en tillväxtrelaterad utgångspunkt. Temat hanteras alltså inte enbart 
separat i en bevarandesynpunkt, utan är även påverkat av perspektiv av ekonomisk 
utveckling. Sammanfattningsvis så menar jag att alla de fyra olika temana ingår i en 
gemensam nämnare av en tillväxtorienterad utgångspunkt. 
 

	  4.3	  Smålands	  skogar	  får	  värden	  att	  växa	  (SSV)	  
	  
Tabell 4.3a - Landskap 
Centrala begrepp Övergripande sammanhang 

Förändrat skogsbruk 
 

Hänsyn mot olika naturvärden genom nya 
tekniker, men också en vision om en mer 
variationsrik skog  Landskapsperspektiv. 
 

Skogens historia 
 

Historien har format naturtypen, som idag 
präglas av ett skogsbruk som gynnat välfärden. 
 

Kulturarv Värna om kulturlämningar i landskapet i 
förhållande till den kunskapsbrist som finns 
inom skogsbruket. 
 

	  
	  
Tabell	  4.3b	  -‐	  Tillväxt	  
Centrala begrepp Övergripande sammanhang 
Bioekonomi 
 

Skogens roll för en omställning till en 
bioekonomi. 

Turism 
 

Skogens roll för att öka besöknäringen. 

Landsbygdsutveckling 
 

Skogsbruket i symbios med landsbygden. 

Utveckling av 
produktion 
 

En utveckling stärker bl.a. lönsamheten och den 
regionala utvecklingen genom sysselsättning. 
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Tabell	  4.3c	  -‐	  Sociala	  värden	  
Centrala begrepp Övergripande sammanhang 

Kulturarv 
 

Vikten av att förvalta exempelvis fornlämningar 
men också det biologiska kulturarvet. 
 

Friluftsliv 
 

Natur- och kulturvärden kopplat till friluftsliv ger 
bland upphov till välbefinnande. 
 

Jakt 
 

Värdet av jakt är för många ett intresse som 
beaktas. 

 
 
Tabell 4.3d - Biologisk mångfald 
Centrala begrepp Övergripande sammanhang 
Ekosystemtjänster 
 

Biologisk mångfald är förutsättningen till 
ekosystemstjänster. 
 

Viltstammar 
 

Ökade viltstammar ger negativa effekter på 
biologisk mångfald. 
 

Fragmentering 
 

Biologisk mångfald är utspridd i landskapet och 
kommer inte i kontakt med varandra. 
 

Skyddsprojekt 
 

Projekt för att öka förståelsen av skyddsobjekt för 
markägare. 

	  
	  
4.3a Landskap 
 
Temat landskap behandlas i dokumentet inom olika sammanhang men utifrån hur temat 
påverkar andra värden. Som tabellen visar är det aspekter som förändring av skogsbruket, 
historiens prägling samt kulturarv som jag tolkar är betydande för temat landskap. 
Landskapsvärdet får innebörden som en förutsättning för andra former av värden, som 
exempelvis biologisk mångfald. Gällande förändring av skogsbruket utgår jag från det SSV 
(2018) bland annat beskriver under ett stycke kallat: ”Behov av ett landskapsperspektiv” om 
hur brukandet av skogen har lett till att naturvärden som biologisk mångfald har spritt ut sig i 
landskapet. Citat: ” Att använda ett landskapsperspektiv när det gäller planering av insatser 
med mera förbättrar förutsättningarna för ett hållbar brukande” (SSV, 2018, s. 52). I relation 
till detta, återkommer begreppet landskapsperspektiv kring hur vikten av en hållbar skötsel 
kring olika lövskogar behövs för att bevara de naturvärden som finns i exempelvis område 
präglat av ekar (SSV, 2018).  
 
Vad just ett landskapsperspektiv konkret innebär framgår inte i texten. Men när begreppet 
formuleras i sammanhanget av temat, kan det betyda att man utgår från att bevara den 
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naturtyp som finns med hållbara verktyg. Det jag syftar på med denna förklaring är textens 
beskrivning kring skogsbrukets roll för landskapet. Anledningen är att skogsbruket även får 
en betydelse för de andra temana. Dokumentet beskriver bland annat hur naturtypen och 
skogslandskapet förändrats genom historien av olika slag, men att det idag formats på grund 
av skogsbrukets förändring. Citat: ”Skogsmarkernas starkt ökade volymer och arealer har 
gynnat många skogslevande arter samt friluftsliv” (SSV, 2018, s. 10). Detta tolkar jag som en 
medveten förklaring till att landskapsbilden präglas av skogsarealer, som i sin tur innebär en 
nytta för andra värden. Landskapet hanteras också kring kulturlämningar och fornlämningar. 
Där målet finns att bevara sådana värden som t.ex. kulturlämningar som i sin tur förklaras 
som viktiga för andra värden som exempelvis besöksnäring (SSV, 2018). Men som anses 
påverkas av skogsbruket på grund av dålig översikt om var dessa kulturarv finns. 
 
Summering/analys: Det värdeord jag tolkar genomsyra temat landskap är Förutsättning. Med 
detta menas hur betydelsen av landskapet behandlas som en utgångspunkt för andra former av 
värden. Samt att begreppet förutsättning i detta sammanhang betyder det landskapsperspektiv 
som formuleras, förefaller det betyda ett synsätt på naturtyperna som de fysiskt ser ut. Jag 
syftar på dokumentets beskrivning om hur naturen har förändrats genom tid men också 
gällande de lövskogar som finns. Men också när fokuset på skogsbruket är i beroende relation 
till exempelvis naturtyper eller friluftsliv. På så sätt tolkar jag att texten vill förmedla att 
skogbruket är en förutsättning för landskapet och vice versa. Detta innebär att en helhetssyn 
av landskapet i form av natur- och kulturvärden på så sätt uttrycks, givetvis med inriktning på 
produktion. Samtidigt jämförelsevis med vad Miljödepartementet (2002) också förklarar 
gällande natur- och kulturvärden.  
 
4.3b Tillväxt 
 
Dokumentets upplägg innebär att 6 olika strategier presenteras med beskrivningar i början 
som handlar om att förbättra bland annat ekonomin, miljön samt jämställdhet. Hälften av 
dessa menar jag innefattar en ekonomisk utveckling, och dessa är ”Öka förädlingsgraden och 
innovationsgraden”, ”Öka produktionen och variationen för att nyttja en större del av den 
småländska skogens potential” och ”Stärk det lönsamma skogsgården” (SSV, 2018). Dessa 
förklaras närmare och beskrivs även med de andra strategierna i en form av 
nulägesbeskrivning.  
 
SSV (2018) uttrycker vikten av att utveckla skogsbruket i olika avseenden. De beskriver 
exempelvis behovet av att stärka innovationsförmågan inom skogen för att produktionen ska 
vara konkurrenskraftig. Detta ska i sin tur leda till ökad sysselsättningen. Detta ska också 
kunna möta den efterfrågan som finns beroende av olika trender. Till detta förklarar SSV 
(2018) om utökade produktionsmöjligheter, citat: ”Mycket tyder på att vi kan nyttja en större 
del av produktionsskogens potential genom mer aktiv skötsel” (SSV, 2018, s. 8). Detta 
förklaras i samma sammanhang, som i sin tur kan innebära en väg mot en bioekonomi, där de 
uttrycker skogens roll till att klara olika hållbarhetsmål (SSV, 2018).  
En annan viktig del av tillväxten för småland beskrivs av SSV (2018) som besöksnäringen 
genom skogen. Där ”unika” naturupplevelser och kulturmiljöer i skogen är viktiga aspekter av 
det som efterfrågas. SSV (2018) förklarar samtidigt att turismens utveckling dock kan skapa 
konflikter med andra näringar. När besöksnäringen påverkar marker av högt 
produktionsvärde, kan det öka kostnaderna för skogsbruket.  
 
Slutligen behandlas också skogsbruktes roll till en landsbygdsutveckling. Citat: 
”Förutsättningarna för at bo och bedriva verksamhet på landsbygden påverkar både skogen 
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och skogsbruket, men inte minst påverkar skog och skogsbruk förutsättningarna för en 
levande landsbygd” SSV (2018, s. 50). Levande, kan i detta sammanhang innebära 
förhållandet till olika kringverksamheter och samhällsfrågor för just landsbygden. Jag syftar 
på en formulering av SSV (2018) om huruvida infrastrukturen är en förutsättning för både 
skogsbruket och andra samhällsverksamheter så som vård och omsorg. Detta menar jag på så 
sätt kan uttrycks som en förbindelse mellan skogen och landsbygden som har som mål att 
utvecklas till det bättre. Detta visar alltså på hur dokumentet ger tillväxten en betydelse som 
är grunden för den förbindelse som hanteras mellan olika mål. 
 
Summering/analys: Det värdeord som jag menar beskriver temat Tillväxt i sin helhet är 
Betydelsefull. En anledning är den omfattning som den ekonomiska tillväxten får genom olika 
aspekter. Men också hur innebörden av tillväxt blir en förutsättning för andra värden. 
Exempelvis, citat: ”Lönsamheten är en grundförutsättning för att våra 40 000 skogsägare ska 
bedriva sådant skogsbruk att skogen kan leverera de värden vi förväntar oss” (SSV, 2018, s. 
8). Detta tolkar jag som att texten antyder värden som exempelvis biologisk mångfald är 
beroende av lönsamheten. Detta menar jag innebär ett perspektiv på tillväxt som på så sätt 
utgör grunden där andra teman och dess värden kretsas om, och som således är i behov av en 
ekonomisk utveckling. De andra värdena levereras. De finns inte där från första början utifrån 
vad ”vi” definierar som ett värde. Innebörden av tillväxt tolkar jag alltså som betydelsefull. 
 
4.3c Sociala värden  
 
Något som beskrivs som ett stort intresse att beakta förklaras kortfattat som kallas för 
biologiskt kulturarv. Vilket innebär det arvet som visar på hur vi människor förändrat miljön 
för växter och djur. 
Ett annat mål som SSV (2018) förklarar är viktigt att förvalta är det kulturarv som finns i 
skogen exempelvis fornlämningar, som beskriver historian för småland. En upprinnelse i 
texten är bland annat miljömålet Levande skogar som framhåller bevarandet av natur- och 
kulturvärden. Rent konkret går inte dokumentet in på motiv bakom bevarandet av kulturarven. 
Visserligen kan det ha att göra med just visa på de arven historien har gett men också målets 
direktiv. Motivet kan samtidigt kopplas till ett sammanhang om friluftsliv. SSV (2018) 
benämner friluftslivet som en utgångspunkt av rättigheter till att uppleva välbefinnande och 
social gemenskap genom naturupplevelser. Som i sin tur är viktig för både hälsan, och 
tillväxten i småland. De förklarar att grunden för en sådan politik är betydelsen av 
allemansrätten, vilket texten utvecklar, citat: ”Alla människor ska ha möjlighet att få 
naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om naturen och miljön” 
(SSV, 2018, s. 16). 
 
Dessa värden kopplas senare i texten ihop med en korrelation till huruvida naturvärden 
efterlevs, citat: ”Ofta sammanfaller höga friluftsvärden med höga naturvärden”(SSV, 2018, s. 
57) vilket de i samma sammanhang förklarar vikten av att öka sådan information om 
betydelsen för friluftsliv, kan ge nyttor till både människor och biologisk mångfald. Vilket 
SSV (2018) förklarar genom att det behövs ett bättre samarbete mellan olika aktörer kring 
skogen. Dokumentet behandlar även jakten utifrån en dimension av ett socialt värde. Texten 
beaktar att intresset är högt, framför allt de som lever på landsbygden.  Men också att jakten 
ger de värden som bland annat välbefinnande som också friluftslivet ger.  
 
Detta betyder på så sätt att SSV (2018) behandlar sociala värden utifrån dem parametrarna 
miljödepartementet (2002) i och med vikten av hur natur- och kulturmiljöer kan bidra till 
välbefinnande och hälsa. Men samtidigt läggs andra variabler som jakt och tillväxten in i 
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kontexten, vilket jag menar att temat blir ”ihopkopplat”. Sociala värden står inte ensamma 
eller avskiljt, utan kopplas ihop i olika avseenden till andra sammanhang. 
 
 
 
Summering/analys: Det värdeord som jag tolkar genomsyra temat Sociala värden är 
gemensamt. Anledningen är att SSV (2018) formulerar hur användning av allemansrätten är 
viktigt för friluftslivet och i sin tur folkhälsan. Både allemansrätten och folkhälsan förefaller 
vara kollektiva nyttor för samhället, med tanke på de effekter som beskrivs utifrån 
friluftslivet. Men samtidigt av anledningen till hur de sociala värdena är gemensamt med 
andra former av värden och intressen. Det jag syftar på att när temat sociala värden förklaras 
som viktiga i relation till exempelvis jakten eller tillväxten, bäddar det för en kombination när 
sociala värden inte står avskiljt. Här läggs alltså en form av makt till de aktörer som 
ursprungligen utgår från ett annat värde men som fortfarande är i relation till ett socialt värde. 
Jag menar att det handlar om ett synsätt där sociala värden utgår från det som 
miljödepartementet (2002) ursprungligen säger, men samtidigt är också helheten beroende av 
innebörden för ekonomisk tillväxt. 
 
4.3d Biologisk mångfald 
 
Det förklaras att utifrån skogspolitiken finns ett miljömål att, citat: ”Biologisk mångfald och 
genetisk variation ska säkras”(SSV, 2018, s. 39). I samma sammanhang förklarar de att 
användningen av skogen ska ge de förutsättningar växt- och djurliv ska leva i livskraftiga 
bestånd. Utifrån denna kanske samlade målbild så formulerar texten 4 olika delar jag finner 
relevanta för temat, alltså ekosystemtjänster, viltstammar, fragmentering samt skyddsprojekt. 
När målpolitiken förklarats beskrivs ekosystemtjänster näst. SSV (2018) formulerar 
ekosystemtjänster i texten som de användningar som vi människor gör av ekosystemen, som 
exempelvis virkesproduktion och fotosyntes. Vad som senare också förklaras bero på 
biologiska mångfalden, citat: ”Biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens 
långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster” (SSV, 2018, s. 51). Dessa citat och 
formuleringar uppfattar jag texten ger ett intryck av hur viktig betydelsen av biologisk 
mångfald är. I relation till detta beskrivs också ett projekt för skogbruket som handlar om att 
informera och skapa diskussion med markägare som vill skydda en del av arealen till 
naturvärden. Det förklaras dock inte närmare hur många markägare som varit med eller vad 
som egentligen åstadkommit mer än ökad förståelse och diskussioner (SSV, 2018). 
 
Viltstammar är samtidigt något som SSV (2018) tar upp under temat biologisk mångfald. Här 
uppmärksammas dock en konflikt med ökade klövviltstammar gentemot skogsbruk och 
biologisk mångfald beroende av minskade tillgångar av foder. Detta förklaras av SSV (2018) 
pågrund av minskade antal föryngring av tall, som har påverkat själva betestrycket på de delar 
där tallen ökar. Även minskning av lövträd som hinner bli stora träd påverkar viltbetet men 
också biologisk mångfald som helhet. Detta påverkar i sin tur även viltstammen när fodret 
minskar. I förhållande till ett projekt med olika aktörer gällande skogsproduktion och en stark 
viltstam beskrivs, citat: ”Minskade viltstammar och ökad plantering av tall har där lett till en 
bättre balans mellan skog och vilt” (SSV, 2018, s. 46). Här tolkar jag att klövviltstammar 
skiljs åt och värderas annorlunda mot annan form av biologisk mångfald. Detta kan möjligtvis 
bero på att sammanhanget med klövviltstammarna direkt påverkar andra värden inom de 
andra teman, som uppenbart skogsbruket. Vilket alltså betyder att innebörden av biologisk 
mångfald delas beroende på vilken typ av arter. 
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Slutligen beskrivs även fragmentering som ett problem. Det vill säga, att biologisk mångfald 
är utspritt i landskapet, vilket förklaras som ett hinder när inte olika arter kan komma i 
kontakt med varandra. Mer behandling görs inte för detta sammanhang mer än att grön 
infrastruktur ses som en lösning. 
 
Summering/analys: De värdeord som jag finner beskriver temat biologisk mångfald är 
Bevarande och Balans. Bevarande av den anledningen med betydelsen hur biologisk 
mångfald har av politiska skäl och innebörden för de ekosystemtjänster som nämns. Men 
också problemet med fragmentering, som har lett till olika problem för olika arter. Gällande 
ekosystemtjänsterna och fragmenteringen, kan detta på så sätt kopplas till hur 
Miljödepartementet (2002) förklarar värdet med att bevara. Men egentligen inte motivet 
bakom, som grundar sig av en moralisk plikt. Detta menar jag då kan tolkas som att 
bevarandet är också av betydelse för andra värden, inte enbart innebörden av värdet i sig 
själv. Vilket inte behöver betyda att värdet förändras från sin ”ursprungliga” form från 
miljödepartementet. Men temat och bevarande får ett annat uttryck. 
 
Med värdeordet balansera syftar jag på den balans som uttrycks mellan vilt, skogen och 
biologisk mångfald. Uppenbarligen förefaller dokumentet syfta på en jämn nivå mellan 
viltstammar och skogbruket, i och med stammarnas påverkan på betet. Men i och med att 
prioriteringen läggs på vad viltstammarna har för effekter menar jag att resonemanget blir 
motsägelsefullt och samtidigt att tillväxtorienterat sammanhang döljs i resonemanget. Citat: 
”Viltet är en viktig resurs och en självklar del av skogslandskapet samtidigt som betestrycket 
inte får vara för högt så att det riskerar skogsproduktion och biologisk mångfald” (SSV, 2018, 
s. 45). Jag menar således att balansen blir motsägelsefull när resonemanget på så sätt skiljer 
på vilt och annan biologisk mångfald, framför allt i den relationen till 
fragmenteringskontexten, då klövviltstammar är också biologisk mångfald. I detta 
sammanhang tolkar jag det som att en tillväxtproblematik döljs i och med att viltet framställs 
som en beroende variabel mellan skogsbruk och annan biologisk mångfald. 
 
Helhetsanalys: 
	  
Teman	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Värdeord	   Tillväxtrelaterat	   Bevaranderelaterat	  

Landskap	   	  	  Förutsättning	   X	   X	  
Tillväxt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Betydelsefullt	   X	   	  
Sociala	  värden	   Gemensamt	   X	   X	  
Biologisk	  mångfald	   Bevara/Balans	   X	   X	  
	  
I förordet av dokumentet beskriver att, citat: ”Det olika nyttorna som skogen bidrar med är i 
vissa delar motstående och i vissa fall till och med oförenliga. Vi behöver både skydda mer 
skog för att nå miljömålen och samtidigt öka den totala produktionen för att skogsnäringen 
ska fortsätta bidra till ekonomi och sysselsättning.” (SSV, 2018, s.2). Vidare i samma 
sammanhang förklaras det att det går att nå framsteg för alla olika området, men att allt inte 
går att utvecklas. Dessa formuleringar samt utifrån summeringsanalyserna ovan, menar jag att 
det resoneras en kluven helhetsbild över temana i dokumentet. Jag syftar på hur olika teman 
behandlas som en utgångspunkt. Å ena sidan beskrivs perspektivet landskapet som en 
förutsättning för hur olika naturvärden ter sig - alltså betydelsefull för andra teman och dess 
värden. Men samtidigt beskrivs det hur tillväxten inom skogsbruket är viktigt för att leverera 
andra värden som förväntas av skogen, som exempelvis naturvärden. Som i sin tur förklarats 
viktiga för sociala nyttor. Men också menar jag att detta kan tolkas att det även ska kunna 
leverera just biologisk mångfald. Vad som samtidigt utmanar resonemanget är betydelsen av 
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den biologiska mångfalden till ekosystemtjänsterna, som förklaras som grundförutsättningen 
för de nyttor vi människor är i behov av. 
 
Detta tolkar jag som ett kluvet resonemang, som möjligtvis kopplas till den konflikt som 
beskrivs ovan. Vissa teman och dess innebörder har även mer omfattning än andra, vilket 
avspeglas på den information som fanns tillgänglig och således utgjorde analysen. Trots att 
exempelvis sociala värden som välbefinnande eller natur- och kulturvärden kopplat till ett 
landskapsperspektiv och vikten av biologisk mångfald, så menar jag att dessa värden 
samtidigt blir en del av tillväxten i texten. I och med att naturturism eller utnyttjande av 
ekosystemen blir en viktig effekt. Vilket alltså kan innebära att tillväxten ”svävar” igenom de 
olika värdena. Detta menar jag också uttrycks i sammanhanget av bevara och balansera 
mellan viltstammar, skogsproduktion och biologisk mångfald. Viltstammarna får alltså en 
annan innebörd och således en annan värdering, än enbart biologisk mångfald. 
Sammanfattningsvis så är min tolkning att de teman, utöver tillväxt, ingår gemensamt i både 
tillväxtrelaterade och bevaranderelaterade utgångspunkter. Samt hur den ekonomiska 
tillväxten påverkar hanteringen på olika sätt för varje temans värde, vilket jag menar är ett 
uttryck för ett perspektiv om hur betydelsefull ekonomisk tillväxt är. 
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5.	  Diskussion	  	  
	  

5.1	  Reflektion	  över	  resultatets	  giltighet	   	  
	  
Valet av att använda en utgångspunkt av tematisk analys av textanalysen gav fördelen att 
separera centrala begrepp som härrör till temana på ett systematiskt sätt. Genom att utgå från 
bestämda teman med dess värden, kunde jag därmed urskilja vad som jag ansågs som relevant 
att relatera till, och på så sätt få fram kontexter som teman ingick i. Med inspirationen av 
hermeneutiken som gav upphov till den förförståelse från det teoretiska ramverket kunde jag 
därför samtidigt få möjligheten till att hitta de dolda agendor som fanns i texterna som kanske 
inte annars visat sig. I och med den förförståelsen utifrån ramverket i analysen, är detta enligt 
hermeneutiken således positivt för processen (Patel & Davidsson, 2003). Därför menar jag att 
det samtidigt är positivt för giltigheten av resultatet. Detta betyder samtidigt att jag som aktiv 
läsare skapar mina egna tolkningar om vad som står, som enligt Bryman (2011) kan innebära 
att jag tolkar något som egentligen inte var avsikten av författarna. Men oavsett vad avsikten 
var, så har jag genom min metod hittat dessa dolda tillväxtrelaterade agendor som flyter 
igenom de olika temana. Samt att i vissa avseenden hanteras temans värde i motsats till 
tillväxt. Visserligen hade andras tolkningar genom samma metod kunnat innebära andra 
resultat, men det betyder inte att det behöver sänka denna undersökningens trovärdighet. 
 
Hade metoden i uppsatsen inte varit en kritisk analys, utan istället enbart en tematisk analys 
utan förutbestämda teman, hade möjligtvis resultatet visat på andra tendenser. Något som 
hade kunnat stärka giltigheten ännu mer för resultatet hade varit att utöka materialet. Det går 
inte, och är inte syftet att kunna generalisera en miljödiskurs över olika myndigheter och 
samhällsaktörer utifrån tre dokument. I samma sammanhang kan detta kritiseras för skevhet i 
metoden i och med att materialet valts ut selektivt på grund av relevans, och således kan 
innebära att tolkningar redan är förutspådda (Wagner, Kawulich & Garner, 2012). Det kan 
även finnas en kritik i och med att det regionala dokumentet inte enbart handlade om 
bioenergi, och på så sätt gav resultaten den giltighet jag påstår den har. 
 
Jag hävdar dock motsatsen. I och med metoden av kritisk analys, form av tematisk samt 
inspiration av hermeneutiken, är jag ute efter att hitta dolda agendor, betydelser eller 
prioriteringar som texten formulerar utifrån min tolkning. Det är alltså min metod, och således 
resultat av min tolkning som är giltigt utifrån undersökningens syfte. Samt att de dokument 
som valts ut ansåg jag som relevanta för undersökningen. Även det regionala dokumentet 
SSV (2018) behandlade till viss del bioenergi men framför allt naturens värden och 
skogshantering. Jag menar att detta visar endast på en brist på lokal förankring i arbetet 
mellan hållbar bioenergi och naturens värden och således ingen egentlig skevhet i urvalet. 
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5.2	  Värdering	  och	  prioritering	  av	  naturens	  värden	  och	  tillväxt	   	  
 
Som Booth (1998) och Jacksons (2011) alternativa tillväxtteorier övergripande handlar om är 
som nämnt att den ekonomiska tillväxtens resursförbrukande inte förenlig med naturen och 
ekosystemens gränser och resurser. Detta uttrycks på olika sätt genom resultatet. Det jag 
syftar på är att av resultatet och således analysen av Black-Samuelsson et al. (2017) så 
hanteras temana landskap, tillväxt och sociala värden tillsammans och ur samma perspektiv. 
Medan temat biologisk mångfald förknippas med ett bevarande perspektiv. Detta tema är 
avskiljt, som kan kopplas till de utgångspunkterna både Booth (1998) och Jackson (2011) har. 
Biologisk mångfald får alltså ett eget värde i avseendet av bevarande som då står i konflikt 
mot ekonomisk tillväxt. Detta kopplas till det tillväxtkritiska perspektivet som menar att 
fokuset bör utgå från naturens premisser. Med andra ord, att naturen har ett eget värde. 
Temana landskap och sociala värden uttrycks inte lika betydelsefulla i sitt eget värde jämfört 
med biologisk mångfald och blir då underordnade tillväxtperspektivet.  
 
Av resultatet från SSV (2018) visade det sig att alla temana utöver tillväxt, hanterades inom 
både tillväxtrelaterade och bevaranderelaterade utgångspunkter. Resultatet visade hur 
innebörden av ekonomisk tillväxt påverkar de andra temanas förutsättningar, men också 
uppkomsten av konflikter. Det sistnämnda med konflikter, menar jag anknyter till Salafskys 
(2011) kritik då att rapporten uttrycker hur olika mål inte går att förenas och utvecklas 
tillsammans. Alltså är det något som sätter käppar i hjulet. Resultatet visade även att det 
skiljer sig mellan Sverige och EU gällande prioritering och värdering av naturens värden och 
tillväxt. SBEEU (2017) hade en mer tillmötesgående inställning till ekonomisk tillväxt och 
hanterade alla teman inom samma sfär av ekonomisk utveckling. Vilket jag menar är en 
hantering av ekologisk modernisering.  
 
Vad resultaten på så sätt möjligen innebär är att trots teman hanteras på olika sätt och således 
ingriper olika värderingar, så förefaller det dock finnas en gemensam utgångspunkt för 
området av naturvård, bioenergi och skoglig naturvård. I vissa avseenden förefaller det tydligt 
med kopplingar till tillväxt, men i andra avseenden så döljs det med indirekta anknytningar 
som exempelvis jaktintressen. I sådana lägen så ses kanske negativa effekter som naturliga 
påföljder, men att det finns lösningar. Är inte detta paradoxalt? När negativa effekter 
behandlas, bör väl egentligen dessa ursprungligen orsakats av ett system och ett perspektiv? 
Vad jag menar med detta, är att lösningarna på negativa effekter, är av samma korn som 
egentligen orsakade dem, och detta samtidigt med ett perspektiv att kanske utveckla andra 
värden inom samma tema. Vilket alltså förenas med en ekologisk modernisering. Effekter ses 
med andra ord som ett faktum, som till viss del kan antas godtagbara, när nytta till viss del 
kan uppnås. Finns det då ett dolt perspektiv inom samhället som påverkar huruvida 
utgångspunkterna för värdena hanteras?  
 
Det är omöjligt och vore felaktigt att dra generella slutsatser om ett gemensamt förhållande 
utifrån enbart tre dokument gällande ett litet område inom hela samhället. Men när resultatet 
från olika instanser och perspektiv inom ett relativt snävt område, ger liknande anvisningar 
om en gemensam nämnare skapas en innebörd. Detta ger en fingervisning av en innebörd av 
ekologisk modernisering där den ekonomiska tillväxten hovrar och flyter igenom respektive 
företeelse för området av bioenergi och naturvård. Så trots att respektive tema hanteras med 
olika utgångspunkter och motiv i resultatet, förefaller detta perspektiv ge en form av 
inflytande så att temans värden på visst sätt inte är ett värde i sig själv, utan flyter samman 
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och hanteras av premisser om redan är förutbestämda. Ekologisk modernisering innebär med 
andra ord en prioritering på ekonomisk tillväxt där ekologins betydelse kommer i andra hand 
med tanke på formuleringen hur naturvården ska balanseras. Så hur ekologisk är ekologisk 
modernisering egentligen?  
 
I och med att resultatet även visade på att biologisk mångfald i ett avseende hanteras avskiljt, 
och hur negativa effekter samt konflikter resonerades, uppmärksammades trots allt Booth 
(1998) och Jacksons (2011) tillväxtkritik. Resultatens övergripande resonemang, utifrån en 
ekologisk modernisering, menar jag då ses som motsägelsefull när formuleringar som uttrycks 
egentligen hävdar kritik mot den egna utgångspunkten. Detta kan också kopplas till hur 
ekologiska modernisering kan kritiseras som en varg i fårakläder när prioritering på naturens 
värden i själva verket bidrar till de effekter och konflikter som uppstår. 
 
Om man dock utgår från de möjliga prioriteringar och värderingar som uppenbarar sig, så är 
det rimligt tänka sig att temans olika värden går att tillfredställas, i och med att det alltid sker 
en utveckling. Detta trots att det uppenbart uppkommer negativa effekter, men som det helt 
enkelt finns lösningar till. Om problematiken istället kan skiftas, det vill säga fokusera på 
orsaken istället för lösningarna, kan det synliggöras att effekten av ett tillväxtrelaterat 
förhållningssätt inte är legitim. Således inte användbar för de ursprungliga temans värden. Det 
jag syftar på är att tillväxtens effekter. Samtidigt som ekonomisk utveckling har lett till både 
mänskligt välstånd och bättre förutsättningar, har även problem orsakats. Att lösa problem 
med samma sak som skapat problemen ger antagligen en positiv effekt. Men uppenbarligen 
också negativa effekter i andra områden. Exempelvis bioenergi som förväntas ge minskade 
utsläpp av fossila bränslen, men som samtidigt orsakar negativ påverkan på biologisk 
mångfald som De Jong & Dahlberg (2017) och De Jong et al. (2017) påvisade. Kontentan är 
att denna idéstruktur av tillväxt förefaller skapa en cirkel av positiva och negativa effekter 
som avlöser varandra, givetvis i olika aspekter och företeelser. Relaterat till Salafskys (2010) 
perspektiv så är detta ingen egentlig utveckling utifrån principen om att det inte går att ”ha 
kakan och samtidigt äta den”.  
 
Det är trots allt området av bioenergi och naturvård som uppsatsen undersöker. Men det vore 
inte orimligt att tänka sig att sammanhanget av dessa ingår i ett perspektiv inom samhället, 
som har inflytande med värderingar och då även påverkar företeelserna inom naturvård, 
bioenergi men även översiktlig skoglig naturvård. I och med att ena dokumentet uttryckligen 
inte enbart handlade om bioenergi utan om skogshantering som endast till viss del 
inkluderade bioenergi, så kan detta betyda att det egentligen saknas en lokal förankring kring 
huruvida bioenergi och naturen kan hanteras. 
 
Slutligen så kanske det behövs är ett skifte inom miljödiskursen i samhället, så att fokuset 
flyttas till att förändra det som kan antas orsaka effekterna. Alltså inte bekämpa eld med 
nyutvecklad eld. Genom att omdefiniera tillväxten utifrån ekologiska och sociala premisser 
som bestämmer dess förutsättning, kan vi kanske i slutändan ha en kaka och samtidigt äta 
den, det vill säga en användning av bioenergi. Som också således inte är paradoxal vilket 
samtidigt tillbringar nyttor åt olika temans värden gemensamt. Att helt enkelt inte se de teman 
och naturens värden som underordnade den ekonomiska tillväxtens förutsättningar.  
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6.	  Slutsatser	  
 
Resultatet har visat att värden och betydelser av landskap, biologisk mångfald, tillväxt samt 
sociala värden hanteras och värderas på olika sätt. I ett avseende visade resultatet att teman av 
landskap, sociala värden samt tillväxt är underordnad ett tillväxtorienterat förhållningssätt. 
Medan biologisk mångfald ses som ett eget värde och en motsättning mot ett värde av tillväxt. 
Resultatet visade samtidigt att biologisk mångfald i andra avseenden också ses ingå och 
prioriteras utifrån ett tillväxtorienterat förhållningssätt. Teman och dess värden hanterades i 
vissa fall i relation till utgångspunkterna från Miljödepartementets (2002) En samlad 
naturvårdspolitik som analysen utgick från för varje tema, och i andra fall inte. Överskådligt 
har resultatet visat det finns ett gemensamt förhållningssätt av en tillväxtorienterat perspektiv 
för teman, men att det i samma stund finns förknippningar till idéer av alternativ tillväxt. Men 
att det också skiljer sig mellan aktörer från Sverige och EU. 
 
Slutligen så innebär denna undersökning att naturens värde och ekonomisk tillväxt i 
sammanhanget av bioenergi och skogshantering, kan ses från ett annat perspektiv. Produkten 
av undersökningen kan alltså ge möjlighet till diskussion om de utvalda temanas betydelser.  
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