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Rollspel - case

Case 1
”I textilsektorn kämpar vi med stora miljöutmaningar. Vi behöver hitta alter-
nativ som är bättre för miljön och något som är cirkulärt, kan användas igen 
eller är förnybart. Skogens resurser skulle kunna vara en del av lösningen.” 

Citat Felicia Syren, civilingenjör i materialteknik 

Företaget Gröna Produkter vill lansera ett nytt klädmärke – där alla kläder 
ska bestå av material från den svenska skogen. Tanken är att klädmärket ska 
heta “Cirkulären”, något som företaget tror är en bra marknadsföring för alla 
målgrupper. Företaget vill få ekonomiskt stöd av Innovationsverket för att 
kunna dra i gång sin verksamhet. Om företaget ska producera sina kläder av 
nationella råvaror måste en del av skogsråvarorna öronmärkas för produk-
ter som dessa för att vara säker på att ha jämn tillgång på råvaran. Vad ska 
skogsråvaran användas och räcka till?

Case 2
Skogen är inte bara viktig för oss människor, utan också för de djur och väx-
ter som har skogen som sitt hem. Djur och växter kan inte tala för sig själv, 
så jag ser mig själv som naturens talesperson.  

Citat Ayla Hassani, föreningen Rättvisare skog 

Föreningen Rättvisare skog tycker att fler ska besöka skogar med många 
naturvärden och spännande arter. Genom att vistas i skogen ökar medveten-
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heten om biologisk mångfald och betydelsen av skogens ekosystemtjänster. 
Föreningen vill erbjuda transporter till och från lokala skogar med fordon 
drivna med biobränsle eller el så att alla får chansen att besöka en skog. Vi-
sionen är att öka medvetenheten om skogens naturvärden och minska växt-
blindhet bland befolkningen. För att föreningen ska kunna etablera sig kräver 
de att skogar med höga naturvärden ska skyddas genom avsättning. Vem ska 
vara skogens talesperson? 

Case 3
Det här är verkligen en jätte-jättefin skog. Det är glest mellan träden och det 
gör att solen kan ta sig ned. Det är en gammal, öppen och ljus skog som man 
kan känna sig trygg i. 

Citat Edvin Andersson, kolonilottsägare 

Kommunen  vill avverka och bygga bostäder på skogsområdet eftersom det 
är bostadsbrist. Varje dag är det många vuxna, unga och barn från förskolan 
som leker, promenerar, cyklar, tränar och rider i närheten av kolonilotterna. 
Skogen ger ett bra lokalklimat vilket skapar goda förutsättningar för kolo-
nilotterna. Om skogen avverkas tar det 70 till 100 år för den att återgå till 
det stadium den har idag. Medborgarförslaget menar att det är viktigare för 
kommuninvånarnas hälsa och välmående att skogen står kvar istället för att 
avverka och bygga fler bostäder. Ska ett medborgarförslag kunna påverka 
beslutet om hur den lokala och lättillgängliga skogen ska användas när kom-
munen får nya behov? 


