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Förord 

Den svenska skogen är en nationell tillgång som bidragit med stora nyttigheter till 

det svenska samhället under århundraden. Vi är nu inne i en tidsperiod där för-

väntningarna på vilka samhällsnyttor den svenska skogens ska bidra med både 

ökar och förändras. Detta samtidigt som olika intressegruppers bild av tillståndet i 

skogen och i vilken grad den svenska skogen bidrar med dessa samhällsnyttor 

markant skiljer sig åt. I det sammanhanget har även sektorsansvaret som grund-

läggande princip inom skogspolitiken ifrågasatts. 

Skogsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra en förstudie som skall 

belysa lämpligheten i att ta fram ett nationellt skogsprogram. Om Skogsstyrelsen 

fått motsvarande uppdrag för 10 år sedan skulle myndigheten sannolikt ifrågasatt 

vilka mervärden ett skogsprogram kan ge, i förhållande till de traditionella politik-

skapande och politikimplementerande processerna. Men mot bakgrund av ovan-

stående beskrivning bedömer vi att det nu ligger rätt i tiden att påbörja en process 

kring ett svenskt nationellt skogsprogram. 

Jönköping 2013-10-15 

Monika Stridsman  

Generaldirektör    Svante Claesson 

    Projektledare 
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Sammanfattning 

Skogsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra en förstudie som ska 

belysa lämpligheten i att i Sverige ta fram ett nationellt skogsprogram. Förstudien 

ska omfatta en jämförande studie av andra länders arbete med nationella skogs-

program som belyser framgångsfaktorer och problem. I uppdraget ingår även att 

ge förslag på process för och element i ett eventuellt svenskt skogsprogram. Upp-

draget ska slutredovisas 15 oktober 2013. En statusrapport ska lämnas 1 juni 

2013. 

Utöver statusrapporten som överlämnades till regeringen 1 juni 2013, slutredovi-

sas uppdraget i två publikationer. Dels i en omvärldsanalys (Skogsstyrelsen 

2013b) och dels i en publikation med förslag och ställningstaganden (Skogsstyrel-

sen 2013a). Omvärldsanalysen innehåller en genomgång av hur nationella skogs-

program beskrivits i de dokument som tagits fram globalt och regionalt, en sam-

manställning av forskning kring nationella skogsprogram, en jämförelse mellan 

nationella skogsprogram i Finland, Tyskland, Österrike och Kanada samt en 

sammanställning av vad som framkom på den hearing som Skogsstyrelsen anord-

nat med anledning av detta regeringsuppdrag. 

Skogsstyrelsen bedömer att ett svenskt nationellt skogsprogram kan ge mervärden 

i förhållande till hur Svensk skogspolitik traditionellt utvecklats och implemente-

rats. Skogsstyrelsen förordar att en process kring ett nationellt skogsprogram 

startas upp. Några av mervärdena är: 

 Tillhandahålla forum och former som ger möjlighet till att skapa en sam-

lad långsiktig strategisk inriktning på skogens nyttjande.  

 Ökad samsyn om skogens roll i samhället. 

 Ökad tydlighet och förankring med sektorn, och därmed kraft i skogs- och 

miljöpolitikens genomförande. 

 Bättre sektorsintegrering mellan olika sektorer som påverkar och påverkas 

av skogsbruket. 

 Ökad tydlighet och transparens i den nationella implementeringen av inter-

nationella avtal och konventioner. Ökad förankring och bättre process 

kring att ta fram svenska ställningstaganden i internationella förhandling-

ar. 

En viktig förutsättning för att ett svenskt nationellt skogsprogram ska leda till 

dessa mervärden är att man tar fasta på de rekommendationer för nationella 

skogsprogram som finns i Wien resolutionen (MCPFE 2003). 

Man ska dock vara medveten om att det finns ett antal risker som lyfts fram i 

forskningslitteraturen förknippade med processen kring nationella skogsprogram. 

En sammanställning av dessa risker och mindre lyckade exempel från andra län-

der finns i omvärldsanalysen (Skogsstyrelsen 2013b). Vår bedömning är att ris-

kerna kan minskas genom tydliga mandat för processen samt att det avsätts till-
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räckliga resurser till processledning och till att genomföra de utredningsbehov 

som identifieras i processen. 

För att ett nationellt skogsprogram ska vara ändamålsenligt och ge mervärden an-

ser Skogsstyrelsen att det är väsentligt att: 

- Programmet tillåts vara verkligt policyskapande, d.v.s. att det utöver att ut-

veckla policy inom ramen för befintlig politik även tillåts vara politikut-

vecklande, genom att kunna lägga förslag till regeringen. 

- Det skapas goda förutsättningar för aktörer att samverka och uppleva del-

aktighet och delägarskap. 

- Arbetet med ett nationellt skogsprogram blir långsiktigt vilket bygger på 

att det finns en bred uppslutning i riksdagen kring att starta upp en process 

kring ett nationellt skogsprogram. 

- Den innehållsmässiga ramen för ett nationellt skogsprogram vidgas från 

hållbart skogsbruk till skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart sam-

hälle. 

- Skogsprogrammet koordineras med andra befintliga processer som t.ex. 

miljömålsarbetet. 

Utifrån det politikutvecklande inslaget som beskrivs ovan anser Skogsstyrelsen att 

ett nationellt skogsprogram bör organiseras med huvudmannaskap på Regerings-

kansliet och med politisk ledning. Utvecklingen av ett nationellt skogsprogram 

bör engagera flera departement. 

Skogsstyrelsen vill trycka på behovet av att tillräckliga resurser fogas till ett sek-

retariat för att kunna leda den här typen av omfattande samverkansprocess. 

Skogsstyrelsen ser att det finns behov av att utveckla den vertikala integrationen, 

d.v.s. koordineringen mellan policyskapande på nationell och regional/lokal nivå. 

Men vill samtidigt trycka på att man av resurseffektivitetsskäl bör vara noga med 

att klarlägga syftet och nyttan av sådana ansatser i varje enskilt fall. Även i vilka 

faser av processen som ansatser för att skapa vertikal integration gör mest nytta 

bör värderas. 

FAO beskriver den iterativa processen med ett nationellt skogsprogram med en 

analysfas, en målformuleringsfas och en genomförandefas och därutöver arbetet 

med att övervaka och utvärdera programmet. Skogsstyrelsen anser att man bör ta 

fasta på FAO:s beskrivning av ett skogsprograms olika faser i utformningen av ett 

nationellt skogsprogram i Sverige. Därutöver bedömer Skogsstyrelsen att det finns 

behov av en initieringsfas, där mandat, spelregler m.m. för processen läggs fast. 

Då flera intressenter har dragit paralleller mellan ett nationellt skogsprogram och 

några av regeringens strategier har Skogsstyrelsen jämfört Läkemedelsstrategin, 

Sveriges mineralstrategi och Den nationella innovationsstrategin med principerna 

för nationella skogsprogram, vad gäller genomförande, innehåll, organisation och 

uppföljning. Det finns likheter men också skillnader. De områden där vi kan se 

skillnader är: 
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- För att säkerställa långsiktigheten behöver ett nationellt skogsprogram som 

arbetssätt överleva en förändrad mandatfördelning i riksdagen. Kommer 

dessa strategier som arbetssätt överleva en förändrad mandatfördelning i 

riksdagen? 

- Åtgärderna i strategierna är huvudsakligen inriktade på statliga (via olika 

myndigheter) insatser medan intentionerna för ett nationellt skogsprogram 

är att det ska skapa en betydligt bredare delaktighet (stat, näringsliv och 

civilsamhälle) även i genomförandet. 

- Det regionala och/eller lokala perspektivet saknas till stor del i strategi-

erna. 

Skogsstyrelsen anser att ett nationellt skogsprogram, till skillnad mot hur strategi-

erna genomförts, behöver koppla ihop det nationella planet med de regionala/ 

lokala. Ett framgångsrikt genomförande kräver ett brett engagemang och tydligt 

åtagande från intressenter även utanför myndigheterna. 
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1. Regeringens uppdrag till 
Skogsstyrelsen 

 

1.1 Regeringens uppdrag till Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen har via en ändring av myndighetens regleringsbrev (Regeringsbe-

slut 2013-04-18) fått regeringens uppdrag att ”göra en förstudie gällande utveck-

lingen av ett nationellt skogsprogram för Sverige. Syftet med förstudien är att ge 

ett kunskapsunderlag för utvecklingen av verktyg för att ta tillvara framtidens 

möjligheter och identifiera hinder för det hållbara skogsbruket med dess jämställ-

da produktions- och miljömål, samt ge underlag för en bedömning av om ett na-

tionellt skogsprogram vore ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det gäller sär-

skilt affärsutveckling och arbetstillfällen samt ökat behov av skogen som leveran-

tör av råvara och rekreation samt skogsbrukets tillhandahållande och beroende 

av ekosystemtjänster, i ett förändrat klimat. 

En jämförande studie av andra länders nationella skogsprogram ska ingå. Jämfö-

relsen ska omfatta syfte, innehåll, kostnader, resultat och kostnadseffektivitet som 

kunnat dokumenteras i utvärdering eller på annat sätt, samt Skogsstyrelsens ana-

lys av informationen. Framgångsfaktorer och eventuella problem i processen att 

utarbeta ett nationellt skogsprogram samt i genomförandet ska redovisas. I vilken 

utsträckning den nuvarande svenska skogspolitiken med dess verktyg och styrme-

del uppfyller den vedertagna definitionen av nationellt skogsprogram ska belysas. 

Rapporten ska ge förslag till en process för framtagandet samt förslag på element 

som kan ingå i ett nationellt skogsprogram. En statusrapport ska lämnas den 1 

juni 2013 och uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsde-

partementet) senast den 15 oktober 2013.” 

Sammanfattning 

Skogsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra en förstudie som 

ska belysa lämpligheten i att i Sverige ta fram ett nationellt skogsprogram. 

Förstudien ska omfatta en jämförande studie av andra länders arbete med 

nationella skogsprogram som belyser framgångsfaktorer och problem. I 

uppdraget ingår även att ge förslag på process för och element i ett eventuellt 

svenskt skogsprogram. Uppdraget ska slutredovisas 15 oktober 2013. En 

statusrapport ska lämnas 1 juni 2013. 

Utöver statusrapporten som överlämnades till regeringen 1 juni 2013, slutredo-

visas uppdraget i två publikationer. Dels i en omvärldsanalys (Skogsstyrelsen 

2013b) och dels i en publikation med förslag och ställningstaganden (Skogs-

styrelsen 2013a). Omvärldsanalysen innehåller en genomgång av hur nationella 

skogsprogram beskrivits i de dokument som tagits fram globalt och regionalt, 

en sammanställning av forskning kring nationella skogsprogram, en jämförelse 

mellan nationella skogsprogram i Finland, Tyskland, Österrike och Kanada 

samt en sammanställning av vad som framkom på den hearing som Skogs-

styrelsen anordnat med anledning av detta regeringsuppdrag. 
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Skogsstyrelsen har uttolkat uppdraget som att förstudien inte ska begränsas till 

enbart produktions- och miljöförhållanden i skogen och skogsbruket utan även 

omfattar användning och förädling av råvara från skogen samt andra ekosystem-

tjänster som kan tillhandahålla. Förstudien omfattar därmed en rad politikområden 

utöver den direkta skogspolitiken, så som miljö-, energi-, närings-, frilufts- och 

jaktpolitik. 

Regeringen skriver att det i uppdraget ingår ”att ge förslag till en process för 

framtagandet samt förslag på element som kan ingå”. Element har Skogsstyrel-

sen, efter avstämning med Landsbygdsdepartementet, i detta sammanhang tolkat 

som att det avser såväl processmässiga element såsom ämnesmässigt innehåll i ett 

nationellt skogsprogram. 

Skogsstyrelsens uttolkningar av uppdraget är avstämda med Landsbygdsdeparte-

mentet. 

1.2 Förslag från miljömålsberedningen 

I delbetänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1 (SOU 2013:43) fö-

reslår miljömålsberedningen som etappmål att Sverige har utvecklat ett nationellt 

skogsprogram som omfattar skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga vär-

den, senast 2015.  

1.3 Uppdragets genomförande 

Utöver statusrapporten som överlämnades till regeringen 1 juni 2013 slutredovisas 

uppdraget i två publikationer. Dels i en omvärldsanalys (Skogsstyrelsen 2013b) 

och dels i en publikation med förslag och ställningstaganden (Skogsstyrelsen 

2013a). 

Omvärldsanalysen innehåller en genomgång av hur nationella skogsprogram be-

skrivits i de dokument som tagits fram globalt och regionalt, en sammanställning 

av forskning kring nationella skogsprogram, en jämförelse mellan nationella 

skogsprogram i Finland, Tyskland, Österrike och Kanada samt en sammanställ-

ning av vad som framkom på den hearing som Skogsstyrelsen anordnat med an-

ledning av detta regeringsuppdrag.  

Omvärldsanalysen baserar sig till stora delar på olika underlag i form av rapporter 

m.m. I beskrivningen av nationella skogsprogram i andra länder har även kom-

pletterande information erhållits via direkta kontakter med statliga tjänstemän i 

dessa länder. 

För att fånga upp hur olika intressenter ser på ett eventuellt svenskt nationellt 

skogsprogram har förstudien även omfattat en hearing. Vid hearingen deltog ca 70 

personer representerande 37 olika myndigheter, företag eller organisationer. Ut-

över detta har Skogsstyrelsen genomfört bilaterala möten med WWF, Svenska 

Naturskyddsföreningen, Skogsindustrierna och LRF skogsägarna. Intryck från 

hearingen och från dessa bilaterala möten har varit viktiga i utformningen av 

myndighetens förslag och ställningstaganden. 

Skogsstyrelsen har dock inte i någon större omfattning undersökt hur man ser på 

behovet av eller intresset för att delta i utformningen av ett nationellt skogspro-
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gram utanför skogssektorn. På hearingen fanns några deltagare från andra sekto-

rer, men här behövs en fortsatt kartläggning. Som exempel kan nämnas att ren-

näringen och turistnäringen inte var representerade på hearingen samt att energi-

sektorn enbart var representerat av energimyndigheten och ett företag. 

I uppdragsbeskrivningen från regeringen säger man att det ingår ”att ge förslag till 

en process för framtagandet samt förslag på element som kan ingå”. Enligt ut-

tolkningen ovan så skulle element kunna innebära såväl processmässiga som in-

nehållsmässiga element. Skogsstyrelsen har valt att inte ge förslag på några inne-

hållsmässiga delar eftersom myndigheten anser att detta bör tas fram i den pro-

blemformuleringsfas som är en del av den process som föreslås i denna rapport. 

Inte heller ger myndigheten någon bild av vilka utmaningar som den svenska sko-

gen står inför. Även detta anser vi bör ske i problemformuleringsfasen av att ta 

fram ett nationellt skogsprogram. Skogsstyrelsen vill i sammanhanget förtydliga 

att det redan finns en relativt stor mängd utvärderingar och rapporter att utgå från i 

detta avseende och att det i många fall handlar om att nå en större samsyn kring 

beskrivningen av dessa problem och utmaningar samt vilka som bör prioriteras. 

I uppdraget ingick även att belysa ”I vilken utsträckning den nuvarande svenska 

skogspolitiken med dess verktyg och styrmedel uppfyller den vedertagna definitio-

nen av nationellt skogsprogram”. Vid avstämning med Landsbygdsdepartementet 

har denna del tonats ner. Skogsstyrelsen har inte gjort någon egentlig analys av 

om den svenska skogspolitiken kan anses uppfylla principerna för ett nationellt 

skogsprogram, dels därför att det tonats ner av uppdragsgivaren och dels därför att 

vi anser att detta redan gjorts (Svensson 2004, Veltheim 2006). Dessa tidigare 

arbeten finns kort refererade till i omvärldsanalysen. 
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2. Bedömning av behovet och mervärdet 
av ett nationellt skogsprogram 

 

Nationella skogsprogram introducerades som begrepp av den mellanstatliga 

skogspanelen (IPF) som initierades efter Rio-konferensen (United nations 1997). 

Därefter har det internationella samfundet framhållit nationella skogsprogram som 

ett viktigt verktyg för att verka för ett hållbart skogsbruk. Förväntningar på att 

medlemsländerna startar upp en process med ett nationellt skogsprogram utrycks i 

IPF:s slutrapport (United nations 1997), det icke legalt bindande avtal som tagits 

fram inom FN:s skogsforum (United nations 2008) och i den pan-europeiska re-

solutionen från 2003 (MCPFE 2003). Även i de förhandlingar om ett legalt bin-

dande avtal inom den pan-europeiska skogsprocessen, som för närvarande pågår, 

har nationella skogsprogram lyfts fram som en viktig åtgärd. 

Sammanfattning 

Skogsstyrelsen bedömer att ett svenskt nationellt skogsprogram kan ge 

mervärden i förhållande till hur Svensk skogspolitik traditionellt utvecklats och 

implementerats. Skogsstyrelsen förordar att en process kring ett nationellt 

skogsprogram startas upp. Några av mervärdena är: 

 Tillhandahålla forum och former som ger möjlighet till att skapa en 

samlad långsiktig strategisk inriktning på skogens nyttjande.  

 Ökad samsyn om skogens roll i samhället. 

 Ökad tydlighet och förankring med sektorn, och därmed kraft i skogs- 

och miljöpolitikens genomförande. 

 Bättre sektorsintegrering mellan olika sektorer som påverkar och 

påverkas av skogsbruket. 

 Ökad tydlighet och transparens i den nationella implementeringen av 

internationella avtal och konventioner. Ökad förankring och bättre 

process kring att ta fram svenska ställningstaganden i internationella 

förhandlingar. 

En viktig förutsättning för att ett svenskt nationellt skogsprogram ska leda till 

dessa mervärden är att man tar fasta på de rekommendationer för nationella 

skogsprogram som finns i Wien resolutionen (MCPFE 2003). 

Man ska dock vara medveten om att det finns ett antal risker som lyfts fram i 

forskningslitteraturen förknippade med processen kring nationella skogspro-

gram. En sammanställning av dessa risker och mindre lyckade exempel från 

andra länder finns i omvärldsanalysen (Skogsstyrelsen 2013b). Vår bedömning 

är att riskerna kan minskas genom tydliga mandat för processen samt att det 

avsätts tillräckliga resurser till processledning och till att genomföra de utred-

ningsbehov som identifieras i processen. 
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Enligt FAO (2010) har idag, ca 20 år efter det att IPF introducerade begreppet, ca 

130 länder ett nationellt skogsprogram. 

I IPF:s slutrapport finns ett antal kriterier eller principer för nationella skogspro-

gram som presenterats med något olika uppställning under årens lopp. För Sveri-

ges del ligger det närmast till hands att förhålla sig till hur nationella skogspro-

gram beskrivs i den regionala uttolkning som skett inom den pan-europeiska pro-

cessen (MCPFE 2003). Där skriver man att ett nationellt skogsprogram är:  

en deltagande-, holistisk-, tvärsektoriell- och iterativ process för policyplanering, 

implementering, övervakning och utvärdering på den nationella och/eller regio-

nala nivån som syftar till fortsatt utveckling av hållbart skogsbruk och bidra till 

hållbar utveckling. 

Man listar även 11 principer för nationella skogsprogram. 

 Deltagandeprocess 

 Holistiskt och tvärsektoriellt angreppssätt 

 Iterativ process med ett långsiktigt åtagande 

 Kapacitetsbyggande 

 I överensstämmelse med nationell lagstiftning och policys 

 Integrering med nationella strategier för hållbar utveckling 

 I överensstämmelse med internationella överenskommelser och tagit i be-

aktande synergier mellan internationella skogsinitiativ och konventioner 

 Institutionella reformer och policy reformer 

 Ekosystemansats 

 Delägarskap vid implementering 

 Skapa medvetenhet 

I förstudien har Skogsstyrelsen utgått från att vi inte är bundna vid att ta fram ett 

nationellt skogsprogram, eller av ovanstående principer för nationella skogspro-

gram. I resolutionen (MCPFE 2003) uppmanar man dock medlemsländerna att 

beakta principerna så långt som möjligt. Skogsstyrelsen har istället utgått från 

vilka mervärden ett nationellt skogsprogram skulle kunna ge i det svenska sam-

manhanget och vad som i så fall krävs i utformningen av det för att det ska ha för-

utsättningar för att ge dessa mervärden. I slutändan har vi ändå landat i en be-

skrivning av ett eventuellt svenskt nationellt skogsprogram som i hög grad tar 

fasta på nämnda principer. De inspel som vi fått från olika intressenter har också 

stött en sådan slutsats. 

De senaste åren har debatten om den svenska skogens nyttjande präglats av starka 

motsättningar mellan olika intressen. Vi bedömer att ett nationellt skogsprogram 
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med en kunskapsbaserad ansats kan minska dessa motsättningar och skapa en 

högre acceptans för de politiska avvägningarna inom skogspolitiken. Vår för-

hoppning är att en ökad samsyn på sikt kan underlätta avvägningarna i skogspoli-

tiken och avvägningarna mellan skogspolitiken och andra politikområden, vilket 

på sikt kan leda till ett ökat fokus på politikens genomförande. I det här samman-

hanget är det också viktigt att skogsprogrammet är kopplat till befintliga processer 

som t.ex. miljömålsarbetet. En nära koordinering kan erbjuda viktiga synergief-

fekter (t.ex. ökad samsyn om åtgärder, roller och ansvar) och därmed ge ytterliga-

re kraft i arbetet för att nå miljömålen.  

Den svenska skogspolitiken bygger på principen om sektorsansvar som lades fast 

i 1988 års miljöpolitiska beslut (Prop. 1987/88:85). Sektorsansvaret innebar en 

decentralisering av miljöarbetet genom att integrera det dels i alla berörda politik-

områden, och därmed i berörda myndigheters arbete, och dels genom att föra ut 

det till näringarna inom de berörda sektorerna. Sektorsansvarets innebörd i skogs-

politiken har senare utvecklats i 1993 års skogspolitiska beslut (Prop. 

1992/93:226) och ansvarsfördelningen mellan stat och näring utvecklats i strate-

gin för biologisk mångfald (Prop. 1993/94:30). Skogsstyrelsen har under senare år 

lyft frågan om sektorsansvarets innebörd och i olika sammanhang fört en dialog 

med näringen om detta. Skogsstyrelsen bedömer att implementeringen av skogs-

politiken skulle vinna på om den ansvarsfördelning som sektorsansvaret innebär 

mellan stat och näring utvecklades ytterligare och tydliggjordes. Ett nationellt 

skogsprogram som bygger på en ansvarsfördelning mellan stat och näring skulle 

kunna starkt bidra till ett sådant tydliggörande. Se vidare i kapitel 5 om målfor-

muleringsfasen. 

Som tidigare nämnts upplever Skogsstyrelsen att den nationella debatten om den 

svenska skogens nyttjande är starkt polariserad och i flera fall har fastnat i låsta 

positioner. Vi bedömer att ett mer aktivt deltagande av andra sektorer som be-

rör/berörs av skogens nyttjande (t.ex. turism eller energi) skulle kunna vitalisera 

debatten och leda till en mer konstruktiv utveckling. Det är därmed viktigt att ak-

tivt söka medverkan från andra sektorer. Inom ramen för förstudien har Skogssty-

relsen inte haft möjlighet att göra någon systematisk förfrågan om intresset från 

andra sektorer att delta i processen kring ett nationellt skogsprogram. 

Skogsstyrelsens bedömning är att nationell implementering av internationella 

konventioner som en del i ett nationellt skogsprogram skulle kunna öka tydlighe-

ten och transparensen och förbättra samverkan mellan olika aktörer. I den natio-

nella implementeringen av internationella avtal och konventioner berörs ofta flera 

myndigheter och flera näringar. Skogsstyrelsen har upplevt att det ofta kan vara 

svårt för näringen och intressenter att följa och förstå hur den nationella imple-

menteringen är tänkt att ske.  

I motiveringen till förslaget om att utveckla ett nationellt skogsprogram skriver 

miljömålsberedningen att skogens samlade ekonomiska, sociala och miljömässiga 

värden behöver uppmärksammas mer i ett långsiktigt perspektiv (SOU 2013:43). 

Skogsstyrelsen bedömer att processen med ett nationellt skogsprogram, som byg-

ger på delaktighet och en tvärsektoriell ansats, kan ge förutsättningar för en sådan 

långsiktigt strategisk ansats. Man bör dock vara klar över att den grad av delaktig-

het som Skogsstyrelsen upplever förväntas i en sådan process kommer vara re-

surskrävande och möjligen innebära en del risker. De risker som Skogsstyrelsen 
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uppmärksammat i omvärldsanalysen (Skogsstyrelsen 2013b) handlar framför allt 

om olika aspekter av samverkansprocessen. För att hantera dessa risker bedömer 

Skogsstyrelsen att det är väsentligt att man till ett svenskt nationellt skogsprogram 

avsätter tillräckliga resurser för processledning, utredningsbehov m.m.  
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3. Ramar för ett nationellt skogsprogram 

 

Nationella skogsprogram är avsedda att vara policyskapande processer med bred 

delaktighet som kan leda till institutionella reformer eller reformer av den natio-

nella skogspolitiken (MCPFE 2003). För att skapa en bred uppslutning kring och 

engagemang i ett svenskt nationellt skogsprogram bedömer Skogsstyrelsen att det 

är centralt att man låter det vara verkligt policyskapande. I detta lägger vi att 

skogsprogrammet utöver att skapa policy för myndigheter (inom myndigheternas 

mandat), näringsliv och civilsamhälle även bör kunna bidra till att utveckla politi-

ken genom att lägga förslag till regeringen. 

En nyckel för att ett nationellt skogsprogram ska kunna ge mervärden är att man 

lyckas ge förutsättningar för bra samverkan och delaktighet. En viktig förutsätt-

ning för detta är ett tydligt direktiv från regeringen med tydliga avgränsningar. 

Baserat på erfarenheterna från andra länder rekommenderar vi att man i processen 

tar fram tydliga spelregler (hur samverkan ska gå till och om hur beslutsprocessen 

ser ut) och uppföranderegler samt har oberoende moderatorer som leder möten. 

Av vikt för bra förutsättningar för god samverkan och delaktighet är även att man 

skapar god balans mellan olika intressen i det nationella skogsprogrammets olika 

forum. 

Av erfarenhet vet Skogsstyrelsen att en del intressenter har svårt att tillsätta de 

resurser som krävs för att engagera sig i stora samverkansprocesser, vilket också 

framförts till Skogsstyrelsen i genomförandet av denna förstudie. Ekonomiskt stöd 

till intressenter med begränsade ekonomiska resurser kan därför behöva övervä-

gas. 

Sammanfattning 

För att ett nationellt skogsprogram ska vara ändamålsenligt och ge mervärden 

anser Skogsstyrelsen att det är väsentligt att: 

- Programmet tillåts vara verkligt policyskapande, d.v.s. att det utöver att 

utveckla policy inom ramen för befintlig politik även tillåts vara 

politikutvecklande, genom att kunna lägga förslag till regeringen. 

- Det skapas goda förutsättningar för aktörer att samverka och uppleva 

delaktighet och delägarskap. 

- Arbetet med ett nationellt skogsprogram blir långsiktigt vilket bygger 

på att det finns en bred uppslutning i riksdagen kring att starta upp en 

process kring ett nationellt skogsprogram. 

- Den innehållsmässiga ramen för ett nationellt skogsprogram vidgas 

från hållbart skogsbruk till skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart 

samhälle. 

- Skogsprogrammet koordineras med andra befintliga processer som t.ex. 

miljömålsarbetet. 
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Om man ska starta en process kring ett nationellt skogsprogram bör denna vara 

långsiktig, vilket förutsätter bred uppslutning kring beslutet att starta arbetet med 

ett nationellt skogsprogram i riksdagen. I Finland har man för att skapa långsik-

tighet i arbetssättet gått så långt att man reglerat i skogslagen att skogsprogram 

skall tas fram. 

En förutsättning för att processen ska vara långsiktigt hållbar är att den ges poli-

tisk betydelse. Om skogsprogrammet endast omfattar implementering av redan 

fattade beslut, finns en uppenbar risk att intressenter väljer att inte delta i proces-

sen. För att skapa långsiktighet bör framtida behov av utredningar kanaliseras till 

det nationella skogsprogrammet (kan gälla SOU eller uppdrag till myndigheter). 

Det är även viktigt att berörda myndigheter inte startar upp parallella processer 

med policyutvecklande inslag utan att även de kanaliseras via eller stämts av i det 

nationella skogsprogrammet. 

I bilagan till Wien resolutionen (MCPFE 2003) lyfter man fram nationella skogs-

program som ett verktyg för att verka för ett hållbart skogsbruk och därmed bidra 

till hållbar utveckling.  

Hållbart skogsbruk (Sustainable Forest Management, SFM) definieras i en bilaga 

till Lissabon resolutionen (MCPFE 1998) som: 

”förvaltning och användande av skog och skogsmark på ett sätt och i en takt, som 

upprätthåller deras biologiska mångfald, produktivitet, föryngringsförmåga, livs-

kraft och deras potential att nu och i framtiden fylla relevanta ekologiska, ekono-

miska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå och att inte orsa-

ka skada på andra ekosystem.” 

I den praktiska implementeringen av hållbart skogsbruk inom MCPFE kan man 

dock se en utvidgning av begreppet, t.ex. i utvecklingen av kriterier och indikato-

rer. 

Av ovanstående resonemang kan hållbart skogsbruk och därmed skogens brukan-

de ses som en rekommenderad ram för nationella skogsprogram. Skogsstyrelsen 

anser dock att en sådan uttolkning skulle vara allt för snäv. För att ge de mervär-

den som beskrivs ovan bör även de värdeskapande kedjor som har sitt upphov i 

skogen, inkluderas i ett svenskt nationellt skogsprogram. Värdeskapande kedjor 

ska tolkas i vid mening och omfattar t.ex. värde för friluftsliv, för landets energi-

försörjning, klimatnytta, i traditionell skogsindustri osv. Det här innebär att vi 

anser att alla relevanta ekosystemtjänster bör inkluderas. 

Skogsstyrelsen föreslår att man vidgar ramen för skogsprogrammet till ”skogens 

roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle”. I ramen ingår givetvis även skogens 

brukande och ett hållbart nyttjande. 

Hur stor del av dessa värdeskapande kedjor som bör omfattas bedömer Skogssty-

relsen behöver utvecklas vidare i den initieringsfas som vi föreslår nedan, se ka-

pitel 5. Det kan t.ex. bero på intresset från respektive sektor att delta. 
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4. Organisation av ett nationellt 
skogsprogram 

 

Med tanke på det politikutvecklande inslaget, som beskrivs i kapitel 3, bör ett 

svenskt nationellt skogsprogram organiseras från Regeringskansliet och ges poli-

tisk ledning. Av omvärldsanalysen framgår att man såväl i Finland, Tyskland som 

Österrike har organiserat skogsprogrammet på detta vis. Med tanke på bredden 

som ges av det tvärsektoriella inslaget bör det nationella skogsprogrammet beröra 

flera departement. 

Skogsstyrelsen har i genomförandet av detta uppdrag även övervägt alternativet 

att regeringen skulle ge en eller flera myndigheter i uppdrag att leda processen 

med att ta fram ett förslag på ett nationellt skogsprogram. Förslaget skulle då ut-

vecklas under ledning av dessa myndigheter för att utgöra underlag för regering-

en. Skogsstyrelsen ser dock detta alternativ som olämpligt. Inom miljömålssyste-

met fanns tidigare det så kallade miljömålsrådet. I miljömålsrådet samverkade 

myndigheter för att ta fram förslag till regeringen, t.ex. om behov av nya eller för-

ändrade styrmedel. I det senaste miljöpolitiska beslutet ersattes miljömålsrådet 

med en parlamentarisk beredning. Motivet var att en parlamentarisk beredning 

skulle leda till en ökad dialog och politisk förankring som kan ge ökad samord-

ning mellan olika politikområden (Prop 2009/10:155). Den parlamentariska be-

redningen förväntades leda till ökad effektivitet inom miljömålssystemet, genom 

att ansvaret mellan myndigheter och den politiska sfären tydliggjordes. Skogssty-

relsen ser att ett myndighetsuppdrag om att utveckla ett förslag till nationellt 

skogsprogram skulle leda till samma nackdelar som fanns med den tidigare orga-

nisationen inom miljömålssystemet. 

När det gäller resurser för att genomföra processen med ett nationellt skogspro-

gram vill Skogsstyrelsen trycka på behovet av att koppla ett starkt sekretariat med 

bred och ändamålsenlig kompetens till programmet. I sekretariatet kan det vara 

viktigt med såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig kompetens men 

Sammanfattning 

Utifrån det politikutvecklande inslaget som beskrivs ovan anser Skogsstyrelsen 

att ett nationellt skogsprogram bör organiseras med huvudmannaskap på 

Regeringskansliet och med politisk ledning. Utvecklingen av ett nationellt 

skogsprogram bör engagera flera departement. 

Skogsstyrelsen vill trycka på behovet av att tillräckliga resurser fogas till ett 

sekretariat för att kunna leda den här typen av omfattande samverkansprocess. 

Skogsstyrelsen ser att det finns behov av att utveckla den vertikala integra-

tionen, d.v.s. koordineringen mellan policyskapande på nationell och regional/ 

lokal nivå. Men vill samtidigt trycka på att man av resurseffektivitetsskäl bör 

vara noga med att klarlägga syftet och nyttan av sådana ansatser i varje enskilt 

fall. Även i vilka faser av processen som ansatser för att skapa vertikal integra-

tion gör mest nytta bör värderas. 
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också kompetens kring exempelvis konfliktlösning och förändringsledning. Beho-

vet av koordinering och information för att för alla parter tydliggöra syfte, be-

slutsordning, var i processen man befinner sig m.m. bör inte underskattas. Skogs-

styrelsen har fått beröm för sin process kring projektet ”Dialog om miljöhänsyn” 

men också kritik. Kritiken kan till stor del kopplas till att myndigheten under-

skattat behovet av den här typen av central funktion. Om man jämför med Finland 

och Österrike så har man där haft sekretariat med i storleksordningen 3-4 heltids-

tjänster kopplade till det nationella skogsprogrammet. Skogsstyrelsen bedömer att 

motsvarande krävs även i Sverige. Utöver behovet av ett starkt sekretariat så vill 

Skogsstyrelsen peka särskilt på behovet av utredningsresurser under analys- och 

målformuleringsfaserna, se kapitel 5, för att kunna ta fram objektiva underlag 

kring olika frågeställningar. Därutöver krävs resurser för övervakning och utvär-

dering av programmet. 

I övrigt anser myndigheten att en organisation med ett övergripande organ med 

politisk ledning, och med medverkan från näringsliv, myndigheter och civilsam-

hälle, som till sig kopplar ett antal arbetsgrupper som bereder frågor känns natur-

lig. En mer detaljerad organisation är lämplig att utveckla under programmets 

initieringsfas, se kapitel 5 nedan. Under den iterativa processen som arbetet med 

ett nationellt skogsprogram innebär kommer behoven att variera. Organisationen 

bör därför kunna vara skalbar så att den kan skalas upp eller ner under processens 

olika faser. Ett sätt att skapa skalbarhet är att ge arbetsgrupper begränsade och 

tidsatta uppdrag istället för att tillsätta arbetsgrupper på ett löpande uppdrag. 

Vertikal integration 

I principerna till nationella skogsprogram skriver man i bilagan till Wien resolu-

tionen, om principen kring ett holistiskt och tvärsektoriellt angreppsätt, att avsik-

ten är att nationella skogsprogram ska skapa såväl horisontella kopplingar mellan 

olika sektorer som vertikala kopplingar mellan olika geografiska nivåer i samhäl-

let. Den vertikala integrationen handlar således om att koppla ihop den nationella 

nivån med de regionala/lokala nivåerna. 

Skogsstyrelsen anser att det finns ett utrymme att utveckla koordineringen mellan 

den nationella policyskapande processen och framför allt den kommunala. Ett ex. 

på område där vi upplevt att den nationella policyskapande processen och den 

kommunala inte koordinerats i tillräcklig grad är kring skogens sociala värden. 

En vertikal integration kan troligen öka legitimiteten och känslan av ägarskap för 

skogsprogrammet då lokala och regionala aktörer får möjlighet att kanalisera frå-

gor upp på nationell nivå. En ökad legitimitet och ägarskap på lokal och regional 

nivå torde även förbättra programmets implementering. Sålunda finns det skäl för 

att i processen kring ett eventuellt svenskt skogsprogram ha en hög grad av verti-

kal integration. Samtidigt är det viktigt att analysera vilka frågor som ska integre-

ras vertikalt, så att den vertikala integrationen inte tar allt för stora resurser i an-

språk. Det kan gälla såväl vilka frågor som hanteras, som i vilka faser av proces-

sen som initiativ till vertikal integration tas. 

Av de länder vi studerat i omvärldsanalysen har Finland haft det mest ambitiösa 

upplägget för att koppla ihop den regionala nivån med den nationella. Under ar-

betet med att ta fram det Finska nationella skogsprogrammet genomfördes öppna 

forum på den regionala nivån vid två tillfällen. Dessutom har de regionala skogs-
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centralerna brutit ned det nationella skogsprogrammet genom att utarbeta regio-

nala skogsprogram. 

Skogsstyrelsen ser att det under analysfasens, se kapitel 5, bör genomföras den typ 

av öppna forum som man haft i Finland. Vi upplever att detta är viktigt för att få 

en bred belysning av vilka frågor som Skogsprogrammet bör hantera. Särskilt bör 

man sträva efter att få engagemang från landets kommuner i dessa forum. Med 

tanke på bredden i vilka frågor som kan komma att hanteras inom skogsprogram-

met bör uppdraget att organisera regionala komponenter inom skogsprogrammet 

ges till Länsstyrelserna, med stöd av Skogsstyrelsen inom Skogsstyrelsens an-

svarsområde. 

Givet att det nationella skogsprogrammet får ett innehåll som är kostnadseffektivt 

att åtgärda på regional/lokal nivå, anser Skogsstyrelsen att det kan vara lämpligt 

att inom skogsprogrammet ta fram regionala åtgärdsplaner. Innan en sådan ansats 

initieras bör man dock dra erfarenheter av de regionala åtgärdsprogram som Läns-

styrelserna har i uppgift att ta fram inom miljömålssystemet. Skogsstyrelsen ser 

att det finns exempel på län där man lyckats mycket väl med att få olika aktörer 

att åta sig konkreta åtgärder för att bidra till ökad måluppfyllelse. I Finland är, 

som tidigare nämnts, det nationella skogsprogrammet nedbrutet till regionala 

skogsprogram. Skogsstyrelsen bedömer, från tidigare erfarenheter av regionala 

målarbeten, att det är effektivare att gå direkt på regionala åtgärdsprogram snarare 

än att gå igenom en regional målformuleringsfas i ett regionalt skogsprogram.  
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5. Process för ett nationellt 
skogsprogram 

 

FAO har beskrivit hur man ser att processen med ett nationellt skogsprogram bör 

utformas (FAO 2006), vilket vi sammanfattat i omvärldsanalysen (Skogsstyrelsen 

2013b). Skogsstyrelsen anser att FAO:s beskrivning av de olika stegen i den ite-

rativa processen som ett nationellt skogsprogram innebär är bra, och att den bör 

beaktas i utformning av ett svenskt nationellt skogsprogram. Avsikten är inte att 

här upprepa vad FAO skriver utan komplettera detta med några tankar som 

Skogsstyrelsen fångat upp under arbetet med denna förstudie. 

Initieringsfas 

Skogsstyrelsen bedömer att det utöver de faser som FAO beskriver behövs något 

man skulle kunna kalla för en initieringsfas. Syftet med initieringsfasen skulle 

vara att skapa bra förutsättningar för den process som startas upp så att man und-

viker att upprepa misstag från andra länder, vilka beskrivs i omvärldsanalysen 

(Skogsstyrelsen 2013b). Initieringsfasen kan vara en viktig framgångsfaktor då 

erfarenheten från andra länder tyder på att det kan vara svårt att reparera initiala 

misstag. Några specifika saker som bör göras under initieringsfasen är: 

- Identifiera vilka andra sektorer utöver själva skogssektorn som bör delta i 

utformningen av ett nationellt skogsprogram och undersöka intresset hos 

dessa sektorer att delta, kan gälla såväl inom Regeringskansliet, myndig-

heter, näringsliv som civilsamhälle. I denna identifiering av sektorer som 

bör delta bör man begränsa sig till sektorer som verkligen har en direkt 

påverkan på eller påverkas av skogsbruk. Det finns annars en risk att pro-

cessen blir allt för otymplig. 

- I dialog med intressenter klargöra ramarna för det nationella 

skogsprogrammet, d.v.s. innehållsmässiga eller andra begränsningar som 

regeringen ser. 

- I dialog med intressenter ta fram och tydliggöra arbetsordningen. Den bör 

svara på frågor som t.ex.: 

- Hur tas olika former av beslut i processen 

- Hur kommer samverkan att gå till 

Sammanfattning 

FAO beskriver den iterativa processen med ett nationellt skogsprogram med en 

analysfas, en målformuleringsfas och en genomförandefas och därutöver 

arbetet med att övervaka och utvärdera programmet. Skogsstyrelsen anser att 

man bör ta fasta på FAO:s beskrivning av ett skogsprograms olika faser i 

utformningen av ett nationellt skogsprogram i Sverige. Därutöver bedömer 

Skogsstyrelsen att det finns behov av en initieringsfas, där mandat, spelregler 

m.m. för processen läggs fast. 
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- Vilket mandat förväntas deltagarna ha från sina respektive 

huvudmän under olika skeden av processen 

- Hur kommer dokumentation från möten upprättas och kom-

municeras 

- I dialog med intressenter överväga om det behövs någon form av 

uppförandekod och/eller att deltagare förbinder sig till processen på något 

vis. 

- I dialog med intressenter närmare utforma organisationen kring skogspro-

grammet. 

Analysfas 

I analysfasen är det meningen att man, via t.ex. en SWOT analys, analyserar vilka 

problem och möjligheter som finns. I den här analysen kommer olika intressenter 

ha olika problemformuleringar. En vetenskaplig ansats anser vi därför vara cen-

tral. Man bör därmed till analysfasen säkra att man har tillgång till utredningsre-

surser, förmodligen både i ett sekretariat och genom att anlita personer inom olika 

forskande institutioner. 

Inom en del områden kan det vara så att den vetenskapliga grunden inte är till-

räcklig för att tydligt belägga eller avfärda problem. Forskning inom ett sådant 

område bör då kunna initieras så att frågan tydligare kan adresseras i nästa itera-

tion av skogsprogrammet. T.ex. skulle arbetet i det iterativa hjul som det natio-

nella skogsprogrammet innebär kunna föda det iterativa hjul som SLU och Skogs-

styrelsen bedriver, på regeringens uppdrag, inom adaptiv skogsskötsel med pro-

blemställningar. 

FAO:s beskrivning av analysfasen kan förefalla ganska förutsättningslös, som om 

man börjar med ett blankt papper. Skogsstyrelsen ser snarare att den förutsätt-

ningslösa SWOT analysen bör kompletteras med en analys av vilka politiska be-

slut som redan föreligger, på global, regional och nationell nivå och hur skogspro-

grammet bör förhålla sig till dessa politiska beslut. I denna fas bör även tidigare 

identifierade problem och möjligheter sammanställas för att värdera i vilken grad 

de fortfarande är aktuella. 

Analysfasen bör avslutas med att det fattas beslut kring vilka områden man avser 

att gå vidare med. 

Målformuleringsfas 

Avsikten med målformuleringsfasen är att man ska ta fram målsättningar och åt-

gärder för att nå dessa målsättningar. 

Skogsstyrelsen anser att tyngdpunkten i ett svenskt nationellt skogsprogram bör 

ligga på åtgärder, snarare än på målformuleringar. En tydlighet i vilka åtgärder 

som ska genomföras av vem och när det ska vara genomfört, bedömer vi vara en 

viktig framgångsfaktor. I tidigare målarbete inom miljömålssystemet och inom 

Skogsstyrelsens arbete med sektorsmål har det tagits fram så kallade SMART-
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mål
1
. Myndighetens erfarenhet av att ta fram SMART-mål i samverkan är att det 

är mycket tidskrävande och att effekten av det är tveksam. Diskussionen kring de 

sektorsmål Skogsstyrelsen tagit fram har snarare handlat om målens formulering 

och kring hur de följs upp än kring vilka åtgärder som behövs för att verka mot 

målen. Även inom miljömålssystemet har man övergett de så kallade SMART-

målen, i form av nivå- och tidsatta miljötillstånd som skall uppnås, till förmån för 

mer förutsättnings-/åtgärdsinriktade etappmål. 

Som ett tydligt exempel på vad vi menar med att tona ner målformuleringsarbetet 

så bedömer vi att det räcker att vara överens om att skadorna på forn- och kultur-

lämningar är för höga och att de bör minska. Exakt hur mycket de bör minska el-

ler i vilken takt är inte nödvändigt att fastställa för att kunna gå vidare och fast-

ställa åtgärdsplaner. Istället för att vid ingången av en målperiod fastställa exakt 

vad som är tillräckligt, ställer man sig då frågan i nästa iteration av skogspro-

grammet frågan om skadorna fortfarande kan anses vara för höga, eller om man 

då vid det tillfället kan anse att detta inte längre är ett problem. Det är också vik-

tigt att programmet kan hantera förändringar och att arbetssättet med andra ord är 

agilt. En låsning vid olika mått och nivåer kan härvidlag vara kontraproduktivt. 

När det gäller att ta fram åtgärder för att verka mot målsättningarna i det natio-

nella skogsprogrammet vill Skogsstyrelsen trycka på vinsten med att ta ett holis-

tiskt perspektiv, d.v.s. nyttja de samlade resurserna i samhället. Genom att åtgär-

derna riktas till såväl stat, näringsliv som civilsamhälle kan man skapa ett brett 

ansvarstagande för programmets genomförande i samhället. Ett sådant angreppsätt 

ligger i linje med intentionerna både för nuvarande skogspolitik och för nationella 

skogsprogram och skulle kunna tydliggöra hur ansvarsfördelningen ser ut inom 

skogspolitiken. 

I sitt delbetänkande förslår miljömålsberedningen (SOU 1013:43) som etappmål 

att Sverige har utvecklat ett nationellt skogsprogram som omfattar skogens eko-

nomiska, sociala och miljömässiga värden, senast 2015. Skogsstyrelsen tolkar den 

målbeskrivningen som att man senast vid utgången av 2015 ska ha passerat mål-

formuleringsfasen, första gången, i den iterativa process som ett nationellt skogs-

program innebär. Skogsstyrelsen bedömer att målsättningen är ambitiös men 

genomförbar givet att processen initieras under 2013. 

Genomförandefas 

Som en följd av ovanstående resonemang kring vinsterna med ett brett ansvarsta-

gande för skogsprogrammet bör även genomförandefasen präglas av ett holistiskt 

angreppsätt. Det här innebär i förlängningen att finansieringen för skogsprogram-

mets genomförande bör delas mellan stat, näringsliv och civilsamhälle. 

Övervakning och utvärdering 

Övervakning och utvärderingsfasen följer inte kronologiskt efter de övriga, utan 

löper parallellt med de övriga faserna. Man bör tidigt säkra att det finns övervak-

ning och utvärderingsresurser kopplade till det nationella skogsprogrammet. 

Dessa resurser kan lämpligen säkras på forskande institutioner eller myndigheter. 

För programmets trovärdighet anser Skogsstyrelsen att det är viktigt att man inte 

                                                 
1
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försätter myndigheter i en situation där de ägnar sig åt allt för mycket av självut-

värdering. 



MEDDELANDE NR 5/2013 
 

21 

6. Jämförelse med några liknande 
processer i Sverige 

 

Regeringen har på flera områden initierat satsningar på strategier. För att visa på 

olika alternativ har Skogsstyrelsen tagit del av följande tre olika strategier som 

tagits fram av Regeringskansliet: 

1. Läkemedelsstrategin (Socialdepartementet 2011) 

2. Sveriges mineralstrategi (Näringsdepartementet 2013) 

3. Den nationella innovationsstrategin (Näringsdepartementet 2012) 

Strategiernas framtagningsprocess, genomförande, innehåll, organisering och upp-

följning beskrivs översiktligt. Därefter görs en jämförelse och dras paralleller 

mellan dem och ett nationellt skogsprogram i Sverige. 

Läkemedelsstrategin 

Sommaren 2012 presenterades rapporten Nationell läkemedelsstrategi? – en för-

studie som konstaterade att en nationell läkemedelsstrategi krävs för att hantera 

utmaningarna på läkemedelsområdet. Socialdepartementet tillsatte därefter en 

Sammanfattning 

Då flera intressenter har dragit paralleller mellan ett nationellt skogsprogram 

och några av regeringens strategier har Skogsstyrelsen jämfört Läkemedels-

strategin, Sveriges mineralstrategi och Den nationella innovationsstrategin med 

principerna för nationella skogsprogram, vad gäller genomförande, innehåll, 

organisation och uppföljning. Det finns likheter men också skillnader. De om-

råden där vi kan se skillnader är: 

- För att säkerställa långsiktigheten behöver ett nationellt skogsprogram 

som arbetssätt överleva en förändrad mandatfördelning i riksdagen. 

Kommer dessa strategier som arbetssätt överleva en förändrad mandat-

fördelning i riksdagen? 

- Åtgärderna i strategierna är huvudsakligen inriktade på statliga (via 

olika myndigheter) insatser medan intentionerna för ett nationellt 

skogsprogram är att det ska skapa en betydligt bredare delaktighet (stat, 

näringsliv och civilsamhälle) även i genomförandet. 

- Det regionala och/eller lokala perspektivet saknas till stora delar i 

strategierna. 

Skogsstyrelsen anser att ett nationellt skogsprogram, till skillnad mot hur 

strategierna genomförts, behöver koppla ihop det nationella planet med de 

regionala/lokala. Ett framgångsrikt genomförande kräver ett brett engage-

mang och tydligt åtagande från intressenter även utanför myndigheterna. 



MEDDELANDE NR 5/2013 
 

22 

högnivågrupp, projektgrupp och referensgrupp för att utarbeta en nationell läke-

medelsstrategi. I grupperna fanns representanter för myndigheter, branschorgani-

sationer, yrkesförbund och intresseorganisationer. Dessutom anordnades två hea-

rings. Aktörerna har tillsammans med Regeringskansliet utarbetat strategin.  

Strategin ska visa vilken riktning läkemedelsanvändningen bör utvecklas för att 

bli mer effektiv och patientsäker. Inom ramen för strategin har vision och mål 

tagits fram. För att åstadkomma en utveckling inom målen har de brutits ned i sju 

insatsområden. För varje insatsområde finns åtgärder. En uppföljning ska ske på 

insats- och målnivå med indikatorer och uppföljningsmått. Uppföljning ska ge en 

bild av utveckling inom läkemedelsområdet. Strategin ska utgöra en plattform för 

diskussion och utveckling inom läkemedelsområdet på nationell nivå samt an-

svara för ett samordnat utvecklingsarbete. 

Strategiarbetet leds vidare av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ord-

förande. Läkemedelsverket samordnar det operativa utvecklingsarbetet och följer 

upp de insatser och mål som föreslagits av högnivågruppen. Samordnings- och 

uppföljningsarbetet sker i dialog med involverade aktörer och leds av högnivå-

gruppen. Utvecklingsarbeten består av regeringsuppdrag till myndigheter och åta-

ganden som berörda aktörer åtar sig att genomföra. Högnivågruppen ska lämna 

förslag på insatser i en handlingsplan. Insatserna består huvudsakligen i uppdrag 

till olika myndigheter. Vidare ska arbetet inom strategin ske i redan befintliga 

strukturer. Läkemedelsverket ska årligen inkomma med lägesrapport vilket ligger 

till grund för högnivågruppen fortsatta arbete. 

Sveriges mineralstrategi 

EU har uppmanat medlemsstaterna att utarbeta nationella mineralstrategier. Ett 

underlag till svensk mineralstrategi lämnades från Sveriges geologiska undersök-

ningar (SGU) i mars 2011. Därefter har strategin tagits fram av regeringen med 

stöd av SGU och i bred dialog och samverkan med aktörer och intressenter på 

lokal, regional och nationell nivå. Fyra dialogmöten har arrangerats för att disku-

tera olika områden som bedöms vara särskilt viktiga inom ramen för strategin. 

Dialogmöten har varit öppna för alla intresserade att medverka i och varje möte 

samlade 80-100 deltagare.  

I strategin finns en vision och fem olika strategiska områden för en långsiktig 

hållbar mineralanvändning. Områdena har identifierats med ett tidsperspektiv på 

tio år och utifrån dagens förutsättningar. Varje strategiskt område har ett flertal 

målbilder med tillhörande konkreta åtgärdspunkter, främst i form av uppdrag till 

olika myndigheter. I det fortsatta arbetet med strategin ska ytterligare åtgärder 

identifieras, konkretiseras och verkställas. Tillkommande åtgärder ska identifieras 

i en kontinuerlig dialog med berörda aktörer och inom ramen för det arbete som 

ska bedrivas av det nationella mineralforumet, som också är ett förslag till åtgärd. 

En åtgärdsplan har upprättats mot bakgrund av de åtgärder som föreslagits.  

En åtgärdspunkt i strategin är att inrätta ett nationellt mineralforum för att följa 

implementeringen av strategin. Forumets uppgifter är att följa och utvärdera åt-

gärderna men även att identifiera nya åtgärder. Vidare ska forumet främja dialog 

mellan aktörer, ge tillfälle till informations- och kunskapsutbyte och samordna 

omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Forumet ska ledas av näringsministern 

och samla företag inom gruv- och mineralnäringen, kommuner, aktörer som har 
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samordningsansvar för regionalt tillväxtarbete i länen, myndigheter och bransch- 

och intresseorganisationer som berörs av och bidrar till gruv- och mineralnäring-

ens verksamhet.  

Den nationella innovationsstrategin 

Regeringens arbete med att formulera strategin genomfördes i bred dialog med 

aktörer från olika delar av samhället samt med en hög grad av delaktighet och 

involvering från samtliga departement i Regeringskansliet. Syftet med strategin är 

att bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovation 

med sikte på 2020. Strategin har en vision, som också gäller för 2020, och utgår 

från tre huvudprinciper som är underindelade i olika områden som var och en har 

en målbild och flera kvalitativa delmål. Strategin har inga konkreta åtgärder rikta-

de mot myndigheter eller andra aktörer. Istället lyfts fram vikten av att skapa väl 

fungerande mötesplatser för dialog och samordning mellan olika områden samt 

mellan nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vidare framhålls att 

strategins genomförande förutsätter att såväl internationellt, regionalt som tema-

tiskt arbete fortsätter för att ytterligare konkretisera vad som måste göras. Dess-

utom poängteras vikten av uppföljningsbara mål och goda analyser för välgrunda-

de prioriteringar samt tillgång till indikatorer. 

Regeringen ska regelbundet redovisa en översikt av genomförandet av strategin 

samt hur innovationsklimatet utvecklas i Sverige. 

Strategierna och ett svenskt skogsprogram 

Strategierna som redovisas ovan skiljer sig åt både vad gäller framtagning, ge-

nomförande, innehåll, organisation och uppföljning. Strategierna har tagits fram 

inom Regeringskansliet och i vissa fall har det skett med ett nära samarbete med 

myndigheter (mineralstrategin) eller via upprättandet av ett antal grupper på olika 

nivåer (läkemedelsstrategin). Även andra aktörer har varit med i utarbetandet av 

strategierna vilket tyder på en önskan få en bred konsensus kring strategierna. Ett 

svenskt nationellt skogsprogram förmodas initieras av Regeringskansliet och i 

framtagningen är det förmodligen mest ändamålsenligt att liksom i läkemedels-

strategin upprätta diverse grupper med representanter från Regeringskansliet, 

myndigheter, branschorganisationer och intresseorganisationer i syfte att nå en 

bred uppslutning kring framtagandet av programmet. 

Genomförandet och organiseringen av strategierna har skiljt sig åt. I läkemedels-

strategin upprättade Socialdepartementet, på liknande sätt som i framtagningen, 

en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande och med Läkemedels-

verket som samordnare av de operativa utvecklingsarbetet och uppföljningen. I 

mineralstrategin skapades istället ett mineralforum lett av näringsministern. För 

att möjliggöra för verkliga reella förändringar på politiska nivån krävs troligen att 

ett svenskt nationellt skogsprogram genomförs och organiseras via ett huvudman-

naskap på politisk nivå på Regeringskansliet. Därutöver är det viktigt att myndig-

heter och andra intressenter deltar och får ett inflytande i genomförande och finns 

representerade i organiseringen av ett nationellt skogsprogram.  

I både läkemedels- och mineralstrategin har olika varianter på vision, mål och 

konkreta åtgärdspunkter tagits fram. Troligen kan innehållet i ett nationellt skogs-

program byggas upp på liknande sätt. Ett nationellt skogsprogram bör dock inte 
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nödvändigtvis knyta konkreta åtgärder mot enbart myndigheter utan istället bör 

åtgärder kunna knytas till andra intressenter i samhället för att på så sätt koppla 

ihop sektorsansvaret med det nationella skogsprogrammet. Genom att andra aktö-

rer än myndigheter blir ansvariga, ett delat ansvar, för att genomföra åtgärder ska-

pas även delaktighet och delägarskap i implementeringen som är två av principer-

na för nationella skogsprogram.  

Strategierna är initierade och drivs av Regeringskansliet vilket kan skapa en viss 

osäkerhet kring långsiktigheten. Vid en förändrad mandatfördelning i riksdagen 

förefaller det finnas en risk att strategierna förändras eller helt tas bort. Ett natio-

nellt skogsprogram ska enligt principerna vara en iterativ process med ett långsik-

tigt åtagande vilket talar för att ett svenskt nationellt skogsprogram bör organise-

ras så att det kan vara relativt intakt trots förändrade majoriteter i riksdagen. En 

jämförelse kan göras med Finland som har haft ett intakt arbete med nationella 

skogsprogram över flera mandatperioder.  

Inte i någon av de granskade strategierna lyfts de lokala och regionala perspekti-

vet upp. Ett svenskt nationellt skogsprogram bör, för att nå delaktighet och del-

ägarskap, bygga på bred delaktighet där aktörer på lokal och regional nivå har 

reella möjligheter att identifiera problem och åtgärder som därefter kan föras vi-

dare till nationell nivå. 
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Meddelande 6-2013 innehåller en omvärldsanalys 

där Skogsstyrelsen beskriver bakgrunden till 

nationella skogsprogram, sammanfattar forsk-

ningen kring nationella skogsprogram och 

beskriver nationella skogsprogram i några 

europeiska länder. I detta meddelande (5-2013) 

ger Skogsstyrelsen förslag till regeringen baserat 

på omvärldsanalysen och efter samverkan med 

intressenter. 




