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Sammanfattning
Hösten 2011 fälldes den flera hundra år gamla skyddsvärdesklassade ek, kallad TV-eken, som stod 
på Oxenstiernsgatan på Östermalm i Stockholm. I samband med fällningsbeslutet – ett på papperet 
tekniskt beslut om att fälla ett riskträd, men som av protesterande människor tolkades som ett helt 
annat beslut – uppstod en konflikt mellan ansvariga beslutsfattare och personer som ville bevara 
eken. Syftet med denna studie är att förstå vilka händelser och processer som ledde fram till den 
konflikt som uppstod i samband med beslutet om fällningen av TV-eken. Intervjuer med ansvarig 
tjänsteman på Stockholms stads trafikkontor och tre ekaktivister har genomförts och kompletterats 
med en mindre granskning av relevanta dokument. På grund av parternas bakgrund och förutfattade 
bild av varandra kom konflikten att handla om fler frågor än sakfrågan (TV-ekens fällning). De nya 
studier som gjordes av ekens tillstånd förvärrade konflikten då ingen av undersökningarna ansågs 
legitima av båda parter. Båda parter har uttryckt stor misstänksamhet gentemot den andra parten och 
många handlingar har tolkats som strategiska. Bristfällig kommunikation mellan parterna är den 
övergripande förklaringen till att konflikten uppstod och växte.

Nyckelord: konflikt, förvaltningsbeslut, kommunikation, demokrati

Abstract
In the autumn of 2011 a veteran oak of protective value, ”TV-eken”, located on Oxenstiernsgatan in 
the city district Östermalm in Stockholm, was felled. The decision to fell the tree – officially a 
technical  decision  to  fell  a  high-risk  tree,  whereas  protesting  people  interpeted  the  decision 
completely different – caused a conflict between responsible decision-takers and people fighting to 
preserve the tree. The aim of this study is to understand what events and processes lead up to the 
conflict arising from the decision to fell the ”TV-eken” tree. Responsible decision-taking public 
official at the traffic administration in the city of Stockholm has been interviewed as well as three 
oak activists. The interviews have been complemented by reviews of some relevant documents. Due 
to the background of the conflicting parties and the parties' preconceived view of the opposite party, 
the conflict developed to be all about more questions than the factual question (i.e. the felling of the 
oak). New studies that were performed in order to examine the state of the oak exacerbated the 
conflict  as  none  of  the  studies  were  considered  legitimate  by  both  parties.  Both  parties  have 
expressed  substantial  suspiciousness  towards  the  other  party  and  many  actings  have  been 
interpreted as strategical. Inadequate communication between the parties is the general explanation 
to the origin and increase of the conflict.
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1 Introduktion
Våra tolv organisationer protesterar kraftigt mot stadens fällning av den s.k. TV-eken! Ett av  
stadens äldsta träd, ett levande naturminne i gott skick, borde aldrig ha avverkats. Vi kräver  
en förklaring av de ansvariga. (Föreningen Ekens vänner m. fl. 2011)

Träd är kanske en större del av våra liv än vi först tror. Redan i grundskolan får vi lära oss att träden 
och grönskan är nödvändig för att vi ska kunna överleva eftersom de bildar det syre vi andas. Och 
hur vore egentligen våren utan upplevelsen av knoppar som slår ut, och hösten utan skogsdungarnas 
färgsprakande lövverk? Kanske säger de svenska efternamnen något om vårt värdesättande av träd. 
Själv heter jag Ekedahl och jag kan räkna upp otaliga vänner med efternamn som innehåller namn 
på  trädarter  eller  träddelar.  Författaren  Edlund  pekar  rentav  ut  träden  som  nyckeln  till  vår 
civilisations utveckling, genom att både förse människan med mat och medicin, och genom att vara 
det material som vi kunnat bygga hus och båtar av (Edlund 2007:15). Eftersom många träd också är 
mycket betydelsefulla för den biologiska mångfalden i egenskap av livsmiljö för många rödlistade 
arter,  har   Naturvårdsverket  formulerat  ett  ”Åtgärdsprogram  för  särskilt  skyddsvärda  träd  i 
kulturlandskapet”. Särskilt skyddsvärda träd avser jätteträd (grövre än 1 meter i diameter), mycket 
gamla träd (över 200 år för gran, tall, ek, bok) och grova hålträd (träd med utvecklad hålighet i 
huvudstammen). Oftast rör det sig om ekar (Naturvårdsverket 2004:16ff) – det tycks också finnas 
ett talesätt som säger att en ek först växer i 400 år och sedan dör i 400 år (Edlund 2007:89). Även 
träd  i  tätorter  är  ett  exempel  på  en  grupp  träd  som  bedöms  vara  särskilt  skyddvärda 
(Naturvårdsverket 2004:7). I Stockholm finns ovanligt många ekar som dessutom är gamla och 
grova, som både är viktiga för den biologiska mångfalden och är kulturellt värdefulla: De är en del 
av Stockholms siluett och de har ett rekreations- och trivselvärde (Stockholms stad 2007:5).

Det händer dock att träd bokstavligen står i vägen för andra intressen. Ett internationellt exempel på 
detta är ett träd som förut stoltserade som ett landmärke i Singapore: det 76 meter höga ”Changi 
tree”. Trädet var så stort att det till och med markerades på kartor. Legenden sa att Singapore skulle 
falla om trädet föll. Trädet gick sitt öde till mötes 1942 för att förhindra japanerna att använda det 
som riktmärke under andra världskriget (Loo & Tan 2012). Trots legenden fick alltså trädet falla för 
att  skydda  landet  under  kriget.  En  annan  intressekrock,  i  detta  fall  mellan  människors  och 
byggnaders säkerhet och kulturhistoria, uppstod runt Anne Franks träd. Anne Franks träd var en 
hästkastanj som stod mitt i Amsterdam och blev berömt genom Anne Franks dagbok, då det var ett 
av få tecken på natur som Anne Frank kunde se från vinden där hon gömde sig (Reuters 2010). 
2007 beslutade Amsterdams makthavare att fälla Anne Franks träd på grund av dess tillstånd. De 
menade att trädet kunde falla och därmed var en stor fara för dess omgivning, inklusive den plats 
där Anne Frank gömde sig, som nu är ett museum (The Journal Gazette 2007). När staden fick 
tillstånd från kommunfullmäktige att fälla trädet uppstod stora protester bland organisationer och 
personer som ansåg att trädet hade ett så stort historiskt värde att alla tänkbara åtgärder skulle vidtas 
för att bevara trädet innan det fälldes (ibid.). Den globala kampanjen ”Support Anne Frank tree” 
sjösattes (Support  Anne Frank Tree 2012). Amsterdams kommunstyrelse överröstes av protester 
mot beslutet att fälla trädet, och så sent som dagen innan fällningen var planerad att genomföras 
benådades trädet (Reuters 2007). Ett stödsystem i stål monterades runt trädet för att skydda det. 
Trädet blåste dock ner under en storm i  augusti  2010. Lyckligtvis kom varken människor eller 
byggnader till skada (Spiegel Online International 2010).

Även i Stockholm har träd kommit i kläm mellan olika samhällsintressen och blivit subjekt för 
protester. Retzius kastanj är ett sådant. Den stora hästkastanjen stod utanför nuvarande entréportalen 
till dåvarande Serafimerlasarettet, vid Hantverkargatan. När Hantverkargatan på 1830-talet skulle 
breddas och entréportalen flyttas  till  dagens placering skulle  trädet  sågas ner,  varpå  professorn 
Anders  Retzius  ingrep  och  räddade  trädet  genom trägen  kamp  och  övertalning.  Portalens  nya 
placering anpassades så efter kastanjen (Brusewitz 1969:116; Edlund 2007:139). Kastanjen stod 
kvar till 1980-talet då en ovarsam beskäring av trädet tog död på det (Edlund 2007:139). 
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På  70-talet  blossade  den  rikskända  almstriden  upp  i  Kungsträdgården  i  Stockholm,  med 
organisationen Alternativ stad som samordnare av protesterna. Runt 2000 personer samlades för att 
stoppa  sågarna  från  att  ta  ner  almarna.  Skälen  till  protesterna  var  inte  så  enkla  som  att 
”trädkramarna” vid Almstriden värnade träden per se, utan uppslutningen kring Kungsträdgårdens 
almar  ska  snarare  förstås  som en  handgriplig  reaktion  mot  de  15  år  av  vad  de  protesterande 
grupperna ansåg vara en förfulning av Stockholm – och framför allt  en strid för medborgarnas 
inflytande i den lokala demokratin, som de ansåg varit obefintlig trots eskalerande protester mot 
förändringarna i Stockholm (Alternativ stad 2012; Helldén 2005:7). Protesterna mot fällningen av 
almarna ansågs av många vara odemokratiska då de avsåg stoppa ett beslut som fattats helt i linje 
med den representativa demokratin (Helldén 2005:66ff). De protesterande fick dock till slut rätt och 
än idag står almarna kvar i Kungsträdgården. 

Det träd som står i fokus i denna studie gick ett annat öde till mötes. Hösten 2011 fälldes den flera 
hundra år gamla ek, kallad TV-eken1, som stod på Oxenstiernsgatan på Östermalm i Stockholm.

TV-eken har en lång historia. I en inventering genomförd 1936 bedömdes TV-eken vara ca 500 år 
gammal  (Edlund 2007:94),  men TV-ekens  exakta  ålder  tycks inte  vara fastställd.  I  en  färskare 
inventering av Stockholms ekbestånd pekas TV-eken ut som en av Stockholms hundra grövsta och 
äldsta  ekar  (Stockholms  stad  2007:15).  Enligt  Trädportalen2 var  TV-eken  också  skyddsvärdes-
klassad såväl i egenskap av att vara ett grovt träd som att vara ett gammalt träd och ett håligt träd 

1 TV-eken har även kallats Radioeken, Radiohuseken, Ek nr 51, Djurgårdseken i Oxenstiernsgatan, Karl XII:s ek, 
Stockholmseken...

2 Trädportalen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, ArtDatabanken och länsstyrelserna där uppgifter om 
skyddsvärda träd samlas. Mer info på www.tradportalen.se. 
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Bild 1: Karta som anger TV-ekens position. Den röda ikonen i övre högra hörnet  
anger TV-ekens position. Karta från Google maps, http://maps.google.se.



(samt  den  mindre  konkreta  kategorin  ”övrigt”)  (Trädportalen  2012).  TV-eken  skulle  tas  bort  i 
samband med planerad bebyggelse efter andra världskriget, men Stockholms stadsträdgårdsmästare 
lyckades rädda trädet (Edlund 2007:89). Eken växte fritt fram till det att Oxenstiernsgatan anlades 
och Radiohuset byggdes. Den nya gatuhöjden blev ca 1,5 meter högre än ursprungsnivån, och trädet 
fick en kringmurning upp till gatunivån för att luft skulle kunna nå rötterna. En refug byggdes runt 
trädet för att skydda det (Edlund 2007:94). Författaren och konstnären Gunnar Brusewitz skildrar 
berömda stockholmsträd i Stockholm – staden på landet, och om TV-eken (där kallad ”Radioeken”) 
skriver han:

Radioeken har en medfödd pondus som kommer även den mest hårdhudade arkitekt att känna  
respektfull vördnad, och det har gjort att det väldiga trädet nu håller ut sina knotiga grenar  
över onda och goda lika självklart som på den tiden Karl Johan drillade sina trupper härs och  
tvärs mellan Borgen och Livgardets kaserner, trots att det inramas av blänkande husjättar av  
glas och betong. […] Man har murat in gamlingen i en liten prydlig stensatt rundel så att han  
står som en fängslad naturgud mitt i öknen av asfalt och stress! (Brusewitz 1969:113)

Sedan TV-ekens stam murades in har flera inspektioner indikerat  att trädets tillstånd försämrats 
(Edlund 2007:94). Slutligen beslutades att trädet skulle fällas då det bedömdes utgöra en stor fara 
för människor och trafikanter. Eken fälldes den 25 november 2011, en månad senare än planerat på 
grund av de protesterande människor som omringat trädet och omöjliggjort fällningen (DN 2012). 
När trädet väl skulle fällas skedde detta mitt i natten i en blixtinsats. Sju piketbilar med poliser 
anlände till platsen och förde bort de 7-8 personer som vaktade trädet uppe i och runt eken. Som 
mest ska 40 poliser och 30 ekaktivister ha varit på platsen (Aftonbladet 2011; Expressen 2011). I 
media har fallet TV-eken omnämnts som en infekterad debatt (TV4Nyheterna Stockholm 2011). 
Turerna med å ena sidan Stockholms stads bedömning av ekens tillstånd och å  andra sidan de 
fristående arboristernas volontära insatser för att bedöma ekens tillstånd tycks ha lett till omfattande 
missnöje  från  ekaktivisternas  sida,  liksom  misstankar  om  att  Stockholms  stad  undanhöll  de 
egentliga skälen för att fälla eken (TV-eken.se 2012). Ekaktivisterna varnade mellan turerna för 
"demokratisk rättsröta" (Stockholm Skyline 2011).

Beslutet om fällningen av TV-eken fattades av trafikkontoret i Stockholms stad. Enligt trafikborgar-
rådet Ulla Hamilton (m) var beslutet inte en politisk fråga utan en tjänstemannafråga (Lindell 2011).

Vid  beslut  i  många  större  miljöfrågor  är  beslutsfattare  enligt  Århuskonventionen förbundna att 
involvera allmänheten i beslutsprocessen (Europa.eu 2012). I 6 kap 4 § Miljöbalken (1998:808) 
måste  även den som enligt  lagen  måste  upprätta  en  miljökonsekvensbeskrivning samråda  med 
samtliga berörda aktörer (länsstyrelse, tillsynsmyndighet, andra statliga myndigheter, kommuner, 
allmänhet, organisationer) (Lagen.nu 2012). Poängen med det är att fatta bättre beslut som leder till 
starkare miljöskydd och bättre förankring hos allmänheten. I fallet TV-eken handlade beslutet dock 
om fällningen av ett enstaka träd som av ansvarig förvaltning bedömdes vara sjukt. I flera av de 
liknande fall som presenterats ovan tycks protester dock ha kunnat rädda träd från fällning. Så blev 
det inte i fallet TV-eken. På köpet uppstod en konflikt som fortfarande inte verkar helt uppklarad.

2 Problemformulering
Protester mot beslut kan betraktas som en naturlig och nödvändig del i en demokrati, men i en 
välfungerande demokrati bör sådana konflikter ändå hanteras på något sätt. Det finns många sätt att 
minimera risken för protester och konflikter och göra de som berörs av besluten så nöjda som 
möjligt. Det kan exempelvis handla om samråd eller användning av värderingsmetoder som väger 
in många olika typer av värden. Vid mindre beslut, ofta fattade av tjänstemän och sorterade som 
tekniska frågor finns emellertid inga krav på att involvera allmänheten, trots att besluten kan beröra 
många människor och väcka starka känslor. Konflikt uppstod vid beslutet om fällningen av TV-eken 
– ett på papperet  tekniskt beslut om att  fälla ett  riskträd, men som av protesterande människor 
tolkades som ett helt annat beslut.
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3 Syfte
Syftet med denna studie är att förstå vilka händelser och processer som ledde fram till den konflikt 
som uppstod i samband med beslutet om fällningen av TV-eken.

3.1 Frågeställningar
På vilket sätt har parternas personliga bakgrund påverkat konflikten?

Går det att peka ut konkreta förhållanden eller händelser som underblåst konflikten i samband med 
beslutet om fällningen av TV-eken? 

Har de i konflikten ingående parterna agerat på ett sätt som underblåst konflikten? 

3.2 Avgränsningar
Studien avgränsas i tid till perioden oktober–november 2011, dock exklusive den nattliga polisinsats 
som föregick fällningen av TV-eken. Utöver detta förekommer för studien relevant kontext som 
huvudsakligen ligger längre bak i tiden. 

Fällningen av TV-eken tangerar ett stort antal vetenskapliga fält och frågor. I sak avgränsas dock 
studien till just  konflikten som uppstod i samband med fällningen av TV-eken. Lagar och juridik 
relevanta  för  fallet  behandlas  således  inte.  Frågor  om  trädvård  och  trädets  faktiska  tillstånd 
behandlas  endast  i  den  mån  det  ansetts  relevant  för  konfliktanalysen.  Sammanfattningsvis 
behandlas  frågor  som  inte  handlar  om  själva  konflikten  bara  om  de  anses  relevanta  för 
konfliktanalysen, som en följd av att de tagits upp av respondenter i intervjuerna. 

Många parter har varit inblandade för och mot fällningen av TV-eken. Studiens empiriska material 
omfattar  intervjuer  med  ansvarig  tjänsteman  på  Trafikkontoret  i  Stockholm  och  ett  urval  av 
personer  som  engagerat  sig  mot  fällningen  av  TV-eken.  Information  mottaget  via  mail  från 
ytterligare en ekaktivist samt av de personerna delgivna dokument ingår också i empirin. Detta 
utesluter politiker i Stockholms stad och personer från myndigheter som kunnat tänkas ha åsikter 
om fällningen av TV-eken, liksom material från media. 
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4 Metod
För  att  uppnå  syftet  med  denna  studie  har  kvalitativ  fallstudie  använts  som  metod,  där 
datainsamling huvudsakligen skett genom personliga intervjuer och till viss del genom olika typer 
av dokument. Då fällningen av TV-eken redan har skett är det inte möjligt att manipulera några 
variabler,  utan  syftet  handlar  snarast  om  beskrivning  och  förklaring  snarare  än  förutsägelser. 
Händelsen ägde rum i oktober-november förra året och det finns gott om människor som kunnat 
berätta om händelsen – och händelsen var just en specifik, avgränsad företeelse. Detta motiverar 
valet av en kvalitativ fallstudie som metod (se Merriam 1994:21ff). 

4.1 Datainsamling
4.1.1 Personliga intervjuer
Den huvudsakliga datainsamlingen har skett  genom personliga intervjuer.  Datainsamling genom 
intervju har valts eftersom jag velat ha information om de inblandades handlingar, uppfattningar 
och känslor – kort sagt deras perspektiv – vilket sannolikt inte går att få tag i enbart genom studier 
av till exempel nyhetsrapportering i media eller beslutsdokument i fallet. Då fällningen av TV-eken 
redan skett var det inte heller möjligt att göra någon deltagande observation.

Kriterierna för att komma med i urvalet av respondenter har i första hand varit förmodan om att 
kunna få för studien relevant information från respondenten, och i andra hand att få ett urval av 
respondenter som är så olika som möjligt (se Repstad 2007:89) Det senare ska i detta fall förstås 
som personer som engagerat sig i fällningen av TV-eken av så olika skäl som möjligt. 

För att göra ett urval av respondenter gjordes initialt internetsökning på sökordet ”TV-eken” för att 
få en bild av vilka personer som uttalat sig om fallet i  media eller omtalats i  andra texter som 
skrivits om TV-eken. De som bedömdes vara relevanta representanter för Stockholms stad resp. de 
personer  som  engagerat  sig  mot  ekens  fällning  (hädanefter  refererade  till  som  ekaktivisterna) 
kontaktades,  och  med  hjälp  av  dessa  personer  söktes  fler  lämpliga  respondenter  (se  Merriam 
1994:91). Urvalet har sin grund i de personer som oftast förekom som tips av de som kontaktades 
samt av hur personerna motiverades som relevanta i samband med tipsen.

Intervju  med  Karin  Holmgren  genomfördes  2012-04-25  i  hennes  hem.  Intervju  med  Johan 
Strömstedt genomfördes 2012-04-26 i hans hem. Intervju med Per Schönning genomfördes 2012-
05-04  på  hans  arbetsplats.  Intervju  med  Björn  Embrén  genomfördes  2012-05-08  på  hans 
arbetsplats. Plats för intervjuerna valdes utifrån respondenternas önskemål. Att intervjuer skedde i 
respondenternas hem berodde på att de önskade ha tillgång till sina privata arkiv under intervjun.

Intervjuerna var semi-strukturerade för att få ut relativt likartad information från respondenterna 
men att intervjun ändå kunde utvecklas åt olika håll från intervju till intervju (se Merriam 1994:88; 
Repstad 2007:86). Ett relativt omfattande intervjuunderlag togs fram men detta kom att användas 
mest som ett stöd för att kunna kontrollera att de mest relevanta frågorna togs upp i intervjuerna. 
Intervjuunderlaget  modifierades  efter  varje  genomförd  intervju  då  bilden  av  relevanta  frågor 
förtydligades ju fler som kom till tals. Se bilaga 11.1 för det ursprungliga intervjuunderlaget.  

4.1.2 Dokument
Med dokument avses främst skriftliga informationskällor som berört fällningen av TV-eken, men 
även andra typer av information som producerats innan studien påbörjades (Merriam 1994:117ff). 
Dokumenten har studerats för att ge en fylligare bild av händelseförloppet som föregick fällningen 
av TV-eken och för att få en teknisk förklaring till fällningsbeslutet. Ur ett metodologiskt perspektiv 
innebär denna datainsamling också en triangulering (se Merriam 1994:85; Repstad 2007:28). 

Allt empiriskt material har utgått från de personer som intervjuats. Dokument som varit föremål för 
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studiens analys har endast behandlats om de mottagits av respondenterna, då de eller jag ansett att 
dokumenten tillfört något till det respondenterna sagt under intervjuerna. De dokument som blivit 
föremål för analys är trafikkontorets underlag som legat till grund för beslutet om fällningen av TV-
eken. Övriga dokument som granskats har inte utgjort del av studiens empiri i annan mening än att 
de varit till hjälp vid förberedelser av intervjuer. 

4.1.3 Hantering och tolkning av data
Respondenterna har tolkats som två parter i konflikten: Å ena sidan Stockholms stad/trafikkontoret 
och  å  andra  sidan ekaktivisterna.  Inledningsvis  sorterades  insamlade  data  i  de  tre  kategorierna 
sakfrågans kontext, sakfrågans innehåll och relationer/de ingående parternas agerande. Kategorierna 
är direkt tagna från det teoretiska förslaget att sortera upp en konflikt på detta sätt, se redogörelse i 
teoriavsnittet nedan. För att kunna utröna vilka händelser, processer och förhållanden som påverkat 
konflikten gjordes en ny grovkategorisering av den inledande datasorteringen, för att klargöra vad 
det  som förmedlats  i  intervjuerna  handlat  om mer  i  detalj (se  bilaga  11.2).  Exempel  på  dessa 
kategorier är demokrati, syn på part och legitimitet. Denna grovkategorisering gav en överblick av 
kärnfrågor  för  de  enskilda  respondenterna  och  en  bild  av  om  och  i  så  fall  vilka  spörsmål 
respondenterna  haft  gemensamt.  Hur  många  gånger  en  respondent  upprepat  en  särskild  fråga 
indikerar sannolikt att den är viktig för respondenten, men en fråga som endast berörts en gång vid 
intervjun men som betonats tydligt av respondenten kan givetvis vara lika viktig. Hänsyn har därför 
också tagits till det senare.

Analys av materialet gjordes genom att empirin prövades mot de teoretiska förklaringar som finns 
för konflikter inom de tre kategorierna sakfrågans kontext, sakfrågans innehåll och relationer/de 
ingående parternas agerande. Förklaringskoncepten har varit olika tillämpliga för de tre respektive 
kategorierna och det framgår i avsnittet Empiri och analys vilka förklaringskoncept som använts till 
vilken kategori. 

4.2 Metodens styrkor och svagheter – metodkritik
Alla vetenskapliga metoder är förknippade med för- och nackdelar.  I kvalitativ metod är jag det 
filter som all insamlad data filtreras genom:  ”I en kvalitativ fallstudie är forskaren det primära 
instrumentet  när det  gäller  att  samla in  och analysera information”  (Merriam 1994:50).  Detta 
ställer  krav  på  mina  egenskaper,  och  Merriam  pekar  särskilt  på  tolerans  för  mångtydighet, 
sensitivitet (att vara mottaglig för fallets kontext och vara medveten om ens egna värderingar och 
uppfattningar) och att vara en god kommunikatör (att ha ett stort mått av empati, förmåga att ställa 
bra frågor och förmåga att lyssna) (Merriam 1994:51ff). För att minska risken för att jag som data-
filter  återgett  respondenternas verklighet på ett  snedvridet  sätt  har respondenterna delgetts  mina 
beskrivningar av dem för att ha möjlighet att kontrollera dessa (se Merriam 1994:179ff).

En utmaning som tangerar ovanstående varit den ordning intervjuerna genomfördes och det faktum 
att  endast  en  person  från  Stockholms  stad  intervjuats  medan  tre  ekaktivister  intervjuats.  Det 
sistnämnda beror huvudsakligen på att ekaktivisterna var mångdubbelt flera till antalet än de som 
var inblandade på trafikkontoret. Det ultimata hade varit lika många respondenter från vardera sida i 
konflikten,  och  att  dessa  intervjuats  omlott  i  tid.  Intervjun  med  Stockholms stads  representant 
hamnade av  praktiska  skäl  sist  i  tid.  Eftersom detta  innebar  att  tre  ekaktivister  presenterat  sin 
version  av  konflikten  innan  jag  träffade  den  fjärde  respondenten,  hade  jag  då  fått  en  för 
ekaktivisterna fördelaktigt fyllig bild av deras upplevelse, vilket givetvis präglade intervjun med 
representanten  från  Stockholms  stad.  Om  intervjun  med  Stockholms  stads  representant  legat 
tidigare  i  ordningen  hade  kanske  datainsamlingen  formats  annorlunda.  Å  andra  sidan  fick 
Stockholms stads representant sista ordet, utan att ekaktivisterna hade möjlighet att försvara sig. 
Detta kan i sin tur ha präglat min slutliga tolkning av situationen. För balansen mellan parterna har 
detta hanterats på så sätt att Stockolms stads respondent hanterats som en part i  konflikten och 
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ekaktivisterna som den andra parten. Björn Embrén från Stockholms stad har alltså fått konfliktens 
halva röst medan ekaktivisterna delar på andra halvan. Detta har sannolikt till  viss del skett  på 
bekostnad av ekaktivisternas individuella skillnader, men jag har försökt låta dem bibehålla varsin 
röst i empirin. 

Ur validitetssynpunkt  kan det ses som en styrka att  tre ekaktivister intervjuats då det  inneburit 
möjlighet till triangulering. Att endast en person från Stockholms stad intervjuades medför i stället 
motsvarande  validitetsproblem,  varför  Embréns  röst  kompletterats  av  dokument  mottagna  från 
honom. För ekaktivisterna finns dock en risk för validitetsproblem om urvalet blivit skevt – kanske 
har ekaktivisterna tipsat om varandra av något särskilt skäl såsom att de anser de andra ha rätt bild 
av verkligheten.

Fällningen  av  TV-eken  skedde  för  några  månader  sedan,  vilket  innebär  att  intervjuerna  är 
retrospektiva. Repstad anger en rad metodiska problem som måste tas i beaktande vid analys av 
sådana intervjuer: Det huvudsakliga problemet består i att  ”[...]människor återskapar eller minns  
det förgångna genom ett filter av tankar och tankesätt som de tillägnat sig långt senare” (Repstad 
2007:105). Folk glömmer händelser, känslor och åsikter som ligger i dåtiden och minnen kan ibland 
till och med omformas så att de överensstämmer med vad man tycker idag. Eftersom konflikten om 
fällningen av TV-eken och diskussioner med anledning av fällningen pågår än, är det också svårt att 
skilja ut respondenternas bild av konflikten såsom den såg ut innan fällningen skedde. Till denna 
studies fördel har det inte gått så mycket mer än ett halvår sedan den studerade händelsen inträffade, 
men det är på grund av detta ändå angeläget dels att prata med involverade personer oberoende av 
varandra (vilket i sig kanske kan ses som en form av triangulering) för att kunna jämföra olika 
respondenters uppfattning,  liksom att  försöka bekräfta  informationen med hjälp av andra källor 
(dokument) i största möjliga mån. 

4.2.1 Alternativa metoder
En alternativ metod relevant för syftet i denna studie är jämförande fallstudie. En jämförelse med en 
liknande situation där  konflikt  inte  uppstått  hade  kunnat  underlätta  möjligheten att  förstå  vilka 
händelser och förhållanden som haft stor betydelse för konfliktens utveckling, och om andra saknar 
relevans.  En  jämförelse  med  ett  annat  fall  där  konflikt  uppstått  hade  på  liknande  sätt  kunnat 
underlätta analysen. En jämförande fallstudie hade möjligen också varit positiv för studiens validitet 
och generaliserbarhet genom att ge resultat från två olika fall. Denna metod valdes ändå bort då 
tiden för att genomföra denna studie varit begränsad. Hade jag studerat två fall parallellt hade det 
behövt ske på bekostnad av djupet i studien eller genom att göra större avgränsningar än jag velat. 

På förhand är det  svårt att  veta hur viktigt det kommer vara att få uppgifter om kronologin på 
händelser och om det är ett stort problem att inte känna till exakt hur någon formulerat sig eller 
vilket  kroppspråk  någon  haft  vid  en  viss  situation.  Eftersom deltagande  observation  inte  varit 
möjlig, hade ett alternativ kunnat vara att enbart använda skrivet (eller inspelat) material i empirin, 
exempelvis nyhetsartiklar, insändare, mail och så vidare. På så sätt hade det varit lättare att både ta 
reda på när materialet producerats och exakt hur saker och ting formulerats i skrift. Å andra sidan 
finns ingen garanti för att de frågor som behövt svar funnits att tillgå i det skrivna materialet och det 
är också svårare att framföra nyanser i skriven text och risk för att folk fattar sig kortare än de skulle 
gjort i ett samtal. I medialt material finns oftast också mellanhänder som kapar text. Detta motiverar 
intervjuer som datainsamlingsmetod.
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5 Teori
Denna studie handlar om en konflikt som uppstått till följd av ett förvaltningsbeslut. Konfliktens 
subjekt  är  ett  gatuträd.  Jag  har  trots  detta  smala  uppslag  valt  att  klassa  konflikten  som  en 
miljö-/naturresurskonflikt för att teoretiskt landa i ett fält som är tillämpbart och förhoppningsvis 
mer tvärvetenskapligt än om jag exempelvis hade klassat konflikten som en demokratikonflikt. De 
flesta tidigare studier inom området behandlar intressemotsättningar och konflikter som inkluderat 
en  mer  omfattande  demokratisk  beslutsprocess  än  i  fallet  TV-eken.  Konflikter  som  uppstått  i 
implementeringsfasen, utan att ha föregåtts av en beslutsprocess som involverat intressenter, tycks 
inte ha gjorts i någon större omfattning. Detta kan vara bra att ha i åtanke vid läsning av detta 
avsnitt.  

5.1 Vad är en konflikt?
Enligt  Nationalencyklopedin  är  en  konflikt  en  ”motsättning  som kräver  lösning”  (2012).  Ofta 
definieras en konflikt som en intressemotsättning, eller som en kollision av intressen. I en sådan 
definition  tycks  dock  inte  konflikten  nödvändigtvis  behöva  innehålla  en  interaktion,  eller  som 
Hallgren  beskriver  det:  ”Om  vi  med  konflikt  menar  den  intressemotsättning  som  finns  innan  
aktörerna  börjat  interagera,  så  är  konflikten  ett  lika  stabilt  läge  som  avsaknad  av  konflikt” 
(Hallgren 2003:7). Hallgren definierar därför konflikt som ”[i]nteraktion mellan människor under 
vilken aktörernas tillit till interaktionen minskar”(2003:8). Enligt Hallgren ska detta förstås som en 
beskrivning  av  relationen mellan  de  personer  som  ingår  i  en  interaktion  kantad  av  misstro, 
innehållandes handlingar som begränsar den eller de andra parternas möjligheter att handla eller 
påverka  situationen  och  där  de  inblandade  parterna  i  stor  utsträckning  förstår  ”motaktörernas” 
handlingar som illasinnade (ibid.). Med andra ord är en konflikt enligt denna definition mer än en 
intressemotsättning, och det är på detta sätt begreppet konflikt kommer användas i denna studie. 
Konflikten är en relation, mellan två eller flera parter. Denna relation innehåller interaktion.

En konflikt kan sägas skilja sig från en icke-konflikt dels i dess form och dels i dess innehåll. Med 
skillnader i form avses kortfattat kvaliteten på relationen mellan de som är inblandade i konflikten – 
att de som är inblandade upplever exempelvis otrygghet snarare än trygghet, brist på tillit snarare än 
tillit, irritation snarare än tålamod och att ens motpart inte lyssnar. Med skillnader i innehåll avses 
motsättningar  gällande  sakfrågan  i  sig,  såsom  att  en  konflikt  ofta  innehåller  åsiktsskillnader, 
intressemotsättningar  och  oförenliga  mål  beträffande  sakfrågan.  Det  ska  dock  påpekas  att 
förekomsten av dessa exempel på form och innehåll som vanligen karakteriserar en konflikt inte per 
automatik är bevis för att en konflikt verkligen föreligger (Naturvårdsverket 2006:14ff). Detta kan 
dock fortfarande vara till hjälp för att analysera en konflikt.

Man kan förstå en konflikt som ett resultat av ett växelspel mellan dels intressemotsättningen i sak, 
dels parterna och deras sätt att agera och tolka andra parter och dels situationen som helhet, den 
aktuella situationens historik och annat som har betydelse för situationen, såsom eventuella regler 
och  liknande  (se  Naturvårdsverket  2006:16).  Kortfattat  skulle  vi  enligt  denna  förståelse  av  en 
konflikt kunna dela upp den i  sakfrågans innehåll (dvs. hur saker och ting är: sakfrågans olika 
aspekter),  sakfrågans  kontext  (dvs.  hur  saker  och  ting  görs:  historia,  lagar  och  regler,  beslut, 
implementering och vilka som deltar) och  de ingående parternas agerande (dvs.  hur människor 
beter sig: hur individer, organisationer och samhället fungerar kulturellt,  och hur de interagerar) 
(Niemelä et al 2005:881).  

5.2 Varför uppstår en konfliktsituation?
Bara för att en intressemotsättning föreligger betyder inte det att en konflikt kommer att utvecklas. 
För  att  en konflikt  ska utvecklas  måste  någonting inträffa  som skapar  en destruktiv situation i 
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interaktionen mellan de inblandade parterna. Vad menas då med en destruktiv situation i detta fall? 
Jo, det ska förstås som någonting som leder till att parternas tillit till interaktionen (med den eller de 
andra parterna) minskar. Om en intressemotsättning från början hanteras i en konstruktiv diskussion 
med ömsesidig respekt för varandra, så börjar situationen omformas till en konflikt när den inte 
längre blir förutsägbar. Kanske uppstår ett missförstånd eller så uttrycker någon part något som 
upplevs kränkande eller provocerande (även om detta inte är avsiktligt). Detta riskerar då leda till 
att parterna utvecklar misstankar om att motparterna handlar strategiskt och att dessa därmed tagit 
till  en metod för att  själv vinna fördel  i  situationen,  givetvis  då på bekostnad av en själv.  Det 
föranleder  då fler  parter att  börja  handla strategiskt  och följaktligen bidra till  tillitsminskning i 
situationen.  Sammantaget  kan  alltså  strategiskt  handlande  i  syfte  att  begränsa  inflytande  och 
handlingsutrymme  hos  motparterna,  förstås  som  det  som  leder  till  minskad  tillit  och  därmed 
förklara vad som menas med destruktivitet (Naturvårdsverket 2006:16ff). 

Lars  Hallgrens  doktorsavhandling  I  djupet  av  ett  vattendrag  (2003)  syftar  till  att  ”förstå  
interaktionen  mellan  aktörer  som  skall  hantera  en  naturresurs  [...]” (Hallgren  2003:21).  I 
avhandlingen behandlas ett ärende om markägare längs ett vattendrag som ville översvämnings-
skydda sina marker med hjälp av olika typer av markavvattningsanläggningar. Bland annat en lokal 
sportfiskeklubb och Naturskyddsföreningen protesterade mot  detta  (Hallgren 2003:43ff).  För  att 
exemplifiera resonemanget ovan om destruktivitet, ska jag kort beskriva några av de inblandade 
parternas handlingar, som bidrog till att skapa en konfliktsituation. Nedan följer ett utdrag ur en 
skriftväxling (som i sin helhet omfattar betydligt fler aktörer än de som refereras till i nedanstående 
utdrag) mellan en nybliven markägare vid vattendraget, en representant för vattenvårdslaboratoriet 
som publicerat  en  rapport  om vattendragets  rödlistade  fiskbestånd  samt  den  sistnämndes  chef. 
Markägaren,  kallad Månsson, skriver följande om vattenvårdslaboratorie-representantens rapport 
(utdrag ur skrivelse):

[…] Författaren till rapporten tycks sakna insikter i de för all forskning så viktiga ämnena  
statistisk teori  och sannolikhetslära.  Vilken forskare som helst,  med lite insikter i  normal  
forskningsmetodik skulle inse att det inte går att dra de slutsatser Larsson gjort. […]  Med 
tanke  på  hur  slarvigt  och  ovetenskapligt  provfiskeresultaten  ovan behandlats,  måste  man  
ställa Larssons andra slutsatser i tvivel. (Hallgren 2003:66)

Skrivelsen  bemöts  av  representanten  för  vattenvårdslaboratoriet,  som i  ovan  citerade  skrivelse 
omnämns Larsson. Larsson skriver att Månssons kritik är dåligt underbyggd, felaktigt refererad och 
framhåller att delar av den kritik som Månsson framfört beror på missförstånd. Såväl ovan citerade 
brev som Larssons besvarande skickas även till ett flertal andra organisationer och personer, vilket 
alltså innebär att det  inte handlar om en sluten dialog de två personerna emellan utan att deras 
dialog förs med en publik (ibid.).

Månsson besvarar Larsson och vidhåller sin tidigare kritik och lägger in ett vetenskapligt påstående 
om den fisk de diskuterar, som han framför med stöd av två fiskebiologer. Han skriver även att han 
hoppas framtida forskningsanslag går till andra forskare för att få en ”opartisk bild av rödlistade 
fiskens situation” (ibid.).

I detta skede besvaras Månssons kritik av Larssons chef, som skriver bland annat följande:
Eftersom du är tekniker och inte ekolog vill jag för säkerhets skull understryka att slutsatser i  
biologiska frågor, i motsats till vad som är fallet med tekniska problem, mycket sällan kan  
ges ett fullständigt och entydigt svar. […] Vi betraktar därför den personliga debatten med dig  
som avslutad och avser att fortsätta vårt arbete på ett mer konstruktivt sätt genom resurs-
anskaffande, planering, forskning och lokalt restaureringsarbete. […] (Hallgren 2003:67)

En tid senare kommer en inlaga från en professor i statistik, efter att ha blivit ombedd av Månsson, 
som dömer ut den statistiska undersökningen i ovan nämnd rapport som ”inte professionell” (ibid.).

Hallgren menar att parternas negativa attityder till varann utvecklas i detta samspel, vilket bland 
annat  manifesteras  i  omdömen av  och  mer  eller  mindre  ogiltigförklarande  av  deras  respektive 
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kompetens (se Hallgren 2003:86). I det sista citatet förmedlas även en syn på skriftväxlingen som 
en personlig och inte en konstruktiv debatt. Allt detta kan förstås som att den kunskap som trots allt 
tycks finnas hos dessa parter används för att minska legitimteten hos de andra (Hallgren 2003:119; 
Naturvårdsverket 2006:18). Detta återkopplar till resonemanget om strategiska handlingar och tillit 
ovan.

Ovan beskrevs tre delar som en konflikt kan sägas utgöras av:  sakfrågans innehåll,  sakfrågans 
kontext och de ingående parternas agerande. En destruktiv, konfliktbringande situation kan uppstå 
inom alla dessa delar. Om vi analyserar skriftväxlingen i fallet som Hallgren studerat, kan vi med 
lite fantasi hitta exempel på tillitsminskande handlingar i alla dessa tre kategorier. När det gäller 
sakfrågans innehåll tycks parterna vara oense i fråga om korrektheten i den rapport som ena parten 
författat  om  den  rödlistade  fiskartens  tillstånd  i  vattendraget.  Detta  är  starten  på  konflikten  – 
grunden till att Månsson börjar formulera kritik mot Larsson. I sin kritik uttrycks dock inte bara 
tvivel i sakfrågan, utan även Larssons yrkeskompetens ifrågasätts. Larsson pekas rentav ut som en 
opartisk forskare, vilket kanske är det sista en forskare vill bli anklagad för att vara. Med tanke på 
att  skrivelsen  utgick  till  ett  stort  antal  personer  och  organisationer  kan  detta  tolkas  som  en 
kränkande handling från Månssons sida. Allt detta säger därför också något om Månssons agerande 
som ingående part. Larsson svarar med ungefär samma mynt när han ogiltigförklarar Månssons 
kritik och då även han skickar skrivelsen till en ”publik”. Larsson gör följaktligen inget för att agera 
på ett mer konstruktivt sätt än Månsson – hens beteende är likadant. Månsson plockar sedan in fler 
vetenskapsmän för att styrka sin kritik, vilket ytterligare exemplifierar ett strategiskt handlande med 
avsikt  att  minska Larssons trovärdighet och legitimitet.  I sista citatet ger sig Larssons chef in i 
skriftväxlingen och framhåller att Månsson för en personlig debatt, vilket kan tolkas som att det är 
Månssons åsikter och mål som reflekteras i hens kritik. Larsson påpekar också skillnaden mellan 
tekniska och biologiska slutsatser. Även om Larssons chef kan tänkas ha en poäng i sina uttalanden 
så förringar hen Månsson. Om sakfrågans kontext förtäljer  inte citaten särskilt  mycket,  men vi 
kanske  kan  gissa  oss  till  att  Larssons  rapport  är  ett  viktigt  underlag  för  beslutet  om 
markavvattningen. Vi kan också anta att det Månsson i grund och botten önskar, är att förhindra 
översvämning på sin mark för att inte riskera att förlora den inkomst marken bringar. Kanske tycker 
Månsson att Larssons rapport har alltför stort inflytande i beslutsprocessen. Kanske tycker Månsson 
att Vattenvårdslaboratoriet som helhet har för mycket att säga till om och känner att hens intresse 
nedprioriteras på ett orättvist sätt. 

Mostert  presenterar  en  omfattande  modell  för  konfliktlösning inom vattenvård  (Mostert  1998). 
Många riktlinjer för konflikthantering som behandlas i modellen är användbara även i mer allmänna 
termer. Mostert definierar konflikt som oenighet gällande vilka åtgärder som ska vidtas (Mostert 
1998:207), vilket jag förstår som en intressemotsättning och inte nödvändigtvis en öppen, destruktiv 
konflikt (se rubrik 5.1 för jämförelse med denna studies definition av konflikt). 

Motsättningar i sakfrågan tillskrivs av Mostert tre huvudorsaker. För det första finns en inneboende 
osäkerhet i all ”fakta” – vetenskapliga studier innehåller så gott som alltid ett mått av osäkerhet. För 
det  andra  kan  olika  parter  i  en  konflikt  ha  olika  information.  För  det  tredje  har  individer  en 
begränsad kapacitet  att  processa  information,  vilket  kan leda  till  att  grunder  till  slutsatser  dras 
endast utifrån delar av den tillgängliga informationen. Detta kan också ge upphov till missförstånd 
(Mostert 1998:207). För att lösa konflikter som härrör ur motsättningar i sakfrågan är processer för 
förbättrad kommunikation grundläggande, då det kan leda till att parterna delar information med 
varandra  och  följaktligen  använder  samma  information.  Ibland  kan  det  vara  nödvändigt  med 
kompletterande studier om det aktuella fallet, och det är i sådant fall viktigt att alla parter anser att 
den nya informationen är legitimt framtagen (se Mostert 1998:208ff). 

Problem i  relationen  mellan  de  ingående  parterna  i  en  konflikt  handlar  om brist  på  tillit  och 
maktkamp. Brist på, eller avtagande, tillit – för enkelhetens skull kan vi hädanefter kalla det för 
otillit – grundar sig vanligen i dålig kommunikation, som resulterar i uppfattningen att motparten 
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har onda avsikter. Om någon händelse orsakar otillit kan det leda till sämre kommunikation vilket 
kan skapa mer otillit och så vidare (Mostert 1998:208). En destruktiv nedåtgående spiral avseende 
otillit kan både starta och förvärra konflikten. Maktkamp har en koppling till otillit i så måtto att 
uppfattningen om ”onda avsikter” som nämndes ovan kan vara uppfattningen om att motparten 
agerar med avsikt att minska den andres inflytande eller öka sitt eget. Maktkamp har med andra ord 
också vanligen sin grund i dålig kommunikation (ibid.). Det mest väsentliga som måste ske för att 
komma tillrätta med relationsproblem är att bryta den onda spiral av handlingar som orsakar otillit. 
I praktiken handlar det om att förbättra kommunikationen och försöka få parterna att släppa sina 
förutfattade meningar om motparterna och förmå dem att förstå att samarbete gynnar alla. Detta är 
enklare sagt än gjort, då det kräver ett förnyat tankesätt hos parterna (Mostert 1998:210).

För att förstå och lösa en konflikt är det också viktigt att ha kontextuella faktorer i åtanke, eftersom 
kontexten kan avgöra hur väl olika metoder och åtgärder faller ut. Den politiska situationen, socio-
ekonomisk, institutionell och kulturell kontext kan alla ha relevant betydelse. Se mer om detta i 
Mostert (1998:211ff).

5.3 Hur kan vi hantera intressemotsättningar och konflikter?
I  Naturvårdsverkets  rapport  Leder  målkonflikter  till  ineffektiv  naturvård?  sammanfattas  och 
analyseras utfallet av en avnämarkonferens3 som genomfördes 2004 inom ramen för forsknings-
programmet Naturvårdskedjan4. Konferensen syftade till att diskutera målkonflikters orsaker och 
mekanismer inom naturvård. Diskussionerna skedde utifrån 32 stycken fallstudier och exempel på 
konflikter inom naturvårdsarbetet, såväl mellan olika naturvårdsmål eller mellan naturvårdsmål på 
olika skalnivåer, som mellan naturvårdsmål och andra typer av mål såsom kulturmiljövård och olika 
typer  av  samhällsintressen  (Naturvårdsverket  2006:20).  Samtliga  konflikter  som  rapporten 
behandlar involverar många aktörer som också haft möjlighet att påverka det praktiska utfallet i de 
olika situationerna  genom att  vara  involverade  i  beslutsprocesserna.  Trots  att  det  därmed finns 
relevanta skillnader mellan dessa fall och fallet med TV-eken så ger Naturvårdsverkets rapport en 
god bild av såväl vad som skiljer en konstruktiv diskussion från en konflikt, som hur motsättande 
intressen i en situation kan hanteras.  

I  Naturvårdsverkets  rapport  pekas  konflikthantering  ut  som ”ett  angeläget  kompetensområde  i 
naturvårdsarbetet” (2006:20ff), på grund av att intressekonflikter och skillnader i värderingar och 
mål är regel snarare än undantag i dito:  ”Ett effektivt naturvårdsarbete innebär inte frånvaro av 
konflikter,  utan  att  man  som  en  del  i  naturvårdsarbetet  hanterar  uppkomna  konflikter  på  ett  
konstruktivt sätt” (Naturvårdsverket 2006:14).

Både  för  att  främja  konstruktiva  möten  i  hantering  av  naturvårdsfrågor  som  innehåller 
intressemotsättningar, och för att hantera de fall då destruktiva konflikter ändå utvecklas, menar 
rapportens författare att kommunikation är svaret: Generellt är det mer relevant hur de inblandade 
aktörerna interagerar än med vilken information motsättningar löses. För att förebygga konflikter 
behöver aktörerna ges möjlighet att reflektera över egna ställningstaganden och försöka förstå sina 
”motaktörers” ställningstaganden, i mötesformer dem emellan. Uppstår konflikt måste tillit återfås 
och destruktivitet minskas, och detta genom att inte hålla sig till sakfrågan. Det viktiga är i stället att 
skapa förståelse för hur aktörerna (miss)förstår varann och kunna kommunicera på ett värdigt sätt 
trots att aktörernas intressen står emot varann (ibid.).

I de fall som behandlas i rapporten kännetecknas merparten av dålig kommunikation – detta både 
om  konflikterna  bedömdes  ha  förenliga  och  oförenliga  mål  (Naturvårdsverket  2006:22ff).  Vid 
diskussion i storgrupp angav konferensdeltagarna också kommunikation som ett nyckelord gällande 
konflikter, och menade att minskad risk för missförstånd och missuppfattningar uppnås just med 

3 Avnämare betyder ”mottagare av vara” enligt Svenska Akademiens ordlista.
4 Naturvårdskedjan höll på 2001-2006 och styrdes av idén att effektivisera naturvårdsarbetet genom att länka ihop 

dess olika steg. Naturvårdsverket stod för finansiering och Centrum för biologisk mångfald för koordinering.
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bra, tydlig kommunikation. Även lokal förankring och delaktighet lyftes i diskussionerna, liksom att 
brist på tid och resurser ofta tycks ha betydelse i konflikter – inte minst då det tar tid att få till både 
bra kommunikation och lokal förankring (Naturvårdsverket 2006:52ff).

5.3.1 Kommunikation 
Sjöström (1985) menar att en förutsättning för att få till den dialog parterna emellan som krävs för 
att  lösa  en  konflikt,  är  en  ”ökad  förståelse  för  konflikternas  sakliga,  upplevelsemässiga  och 
värderingsmässiga  innehåll”  (Sjöström  1985:II).  Titeln  på  Sjöströms  forskningsrapport,  Låna 
varandras glasögon, kopplar till behovet av att göra just detta – att betrakta en konfliktsituation ur 
en annan parts perspektiv –  eftersom de egna glasögonen ofta är de enda som ger en förståelig bild 
av situationen (se Sjöström 1985:6). För en verkligt meningsfull, ”riktig” kommunikation är det 
nödvändigt att de människor som kommunicerar antingen gör det utifrån samma perspektiv på den 
aktuella  frågan eller  tydliggör  parternas  olika  perspektiv  för  att  skillnader  ska  uppdagas  så  att 
parterna kan förstå varann (Sjöström 1985:4). Skillnader i perspektiv kan bero på skillnader i vad 
något  betyder  för  en  individ,  vilken  kunskapsnivå  individen  har,  vilka  intressen  och  avsikter 
individen har,  hur man ser  på sig själv och sina färdigheter  i  förhållande till  situationen, vilka 
värderingar individen har och vilka förväntningar och fördomar man har om situationen och andra 
människor  (Sjöström 1985:14ff).  Dialog  är  det  kanske  enda  verktyget  för  att  skapa  ömsesidig 
förståelse  för  varandras  perspektiv,  och  finna  vilka  punkter  man  kan  mötas  vid  (se  Sjöström 
1985:22). Fallet som Sjöström studerat handlar om en konflikt mellan ett elbolag som ville anlägga 
ett vattenkraftverk, och i princip hela lokalsamhället där anläggningen planerats. Det blir tydligt att 
perspektiv blir högst relevant i sammanhanget: Elbolaget betraktar de aktuella strömmarna som en 
källa till för konsumenten billig elkraft – elkraft som hela samhället också behöver. Motståndarna 
ser strömmarna som en vacker plats för rekreation och fiske. Samma subjekt kan alltså upplevas på 
synnerligen olika sätt. För en utvecklad beskrivning av perspektiven, se Sjöström (1985:38ff). När 
det gäller att hantera konflikter tycks alltså vikten av god kommunikation inte kunna betonas för 
starkt.
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6 Fallet TV-eken – mer än bara ett träd
Det empiriska materialet i denna studie utgörs av intervjuer med tre ekaktivister samt den person på 
Stockholms stads trafikkontor (trafikkontoret) som fattat beslut om fällning av eken. I de fall det är 
relevant behandlas även dokument mottagna av dessa personer. Samtliga intervjuer genomfördes i 
april-maj  2012.  I  texten  refererar  jag  till  respondenterna  med  deras  förnamn  för  att  med 
(förhoppningsvis) större tydlighet presentera dem som de individer de är.

6.1 Sakfrågans kontext
Sakfrågans kontext avser sakfrågans sammanhang. Det kan röra sig om lagar, regler och rutiner som 
styr hur frågor av TV-ekens slag hanteras, liksom vilka aktörer som påverkar frågan. Kanske än 
viktigare för att förstå sakfrågan, är den del av kontexten som handlar om TV-ekens historia och de 
ingående  parternas  bakgrund.  I  detta  avsnitt  kommer  en  presentation  av  respondenterna  att  få 
introducera  denna  kontext  i  fallet  TV-eken.  De  presenteras  i  bokstavsordning,  men  med 
ekaktivisterna först och Trafikkontorets representant sist.

6.1.1 Karin Holmgren
Karin Holmgren bor på Gyllenstiernsgatan – ett stenkast från TV-eken – och har bott där större 
delen av sitt liv. Första gången hon flyttade dit var 1950. Det var vid den tid då området började 
exploateras på allvar – och nog har mycket har hänt i området. 1957 anlades en spårvagn vid hennes 
gata, men den togs bort  efter tio år.  Många flerbostadshus byggdes och några år in på 50-talet 
började Radiohuset byggas. I samband med detta anlades också Oxenstiernsgatan. Den grusväg som 
tidigare omgärdat TV-eken höjdes ungefär två meter och asfalterades. Redan då involverades Karin 
i en strid om TV-ekens bevarande, när den hotades om fällning. Hennes mamma och Naturskydds-
föreningsaktive  farbror  lyckades  då  tillsammans  med  dåvarande  stadsträdgårdsmästare  Holger 
Blom  bevara  eken,  få  dess  stam  skyddad  av  en  inmurning  och  placerad  på  en  refug  mellan 
körfälten. TV-eken har alltid funnits i Karins liv – hon är troligen en av få som fotodokumenterat 
eken kontinuerligt sedan mitten av 1900-talet. På 70-talet engagerade sig Karin i Almstriden. Hon 
menar att Almstriden betytt mycket för henne personligen, då den gett henne en hoppfull syn på 
demokrati:  ”Det förändrade mitt sätt att se, att det  går att göra något”  (Holmgren 2012). Detta 
synsätt bar hon med sig in i den nya striden, den om TV-eken. Karin menar att det kan vara skillnad 
på träd och träd. Ett träd mer eller mindre i en park har inte nödvändigtvis så stor betydelse, medan 
en ensam tusenårig ek på en så ovanlig plats som mitt i en gata är en helt annan sak. Just ekar är 
dessutom speciella då de har en stark kulturell betydelse i Sverige. Hon håller med den som säger 
att en ek, den tar man bara inte ner. TV-eken tyckte hon var prydnaden på den hårt trafikerade 
Oxenstiernsgatan – det första som mötte de som kom med båtarna från Baltikum, vilket gjorde 
henne stolt. Hon menade också att trädet hade en lugnande inverkan på gatans trafikanter. Apropå 
trafiken på Oxenstiernsgatan, så ser Karin på bilismens framfart som ett stort hot mot en stad. Hon 
misstänker att Oxenstiernsgatan är en del av de stora vägprojekten i Stockholm, att den är inräknad 
som fortsättning på norra och södra länken och en del av exploateringen på Kungliga Djurgården 
(Holmgren 2012). 

6.1.2 Per Schönning
Det är av tre skäl Per Schönning engagerat sig i fallet TV-eken: Han har sedan 1959 utom under 
sina studieår bott alldeles invid den plats där TV-eken stod, han är ordförande för Djurgården–Lilla 
Värtans Miljöskyddsförening (DLV) och han har utsetts till representant av flera fastighetsägare i 
området att representera dem i frågor om trafiken på Oxenstiernsgatan och Karlavägen. Han har 
upplevt problemen på Oxenstiernsgatan ända sedan den i mitten av 60-talet började användas av i 
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princip all trafik som gick mellan Frihamnen och Värtahamnen, och Stockholms centrum. Tio år 
senare kommersialiserades Vasakronans fastighet som ligger i samma område, och enligt Per ville 
staden då få så mycket trafik dit som möjligt. All denna tunga trafik innebar stora störningar för de 
boende,  med buller  och  luftföroreningar.  Problemen var  så  omfattande  att  de  var  uppe  i  olika 
kommunala förvaltningar och nämnder under tiotals år. Under 70-talet ritade Per förslag på hur 
situationen  kunde  lösas  efter  att  gatu-  och  fastighetsnämnden  uttalat  att  något  måste  göras  åt 
situationen på gatan. Ett antal förslag togs fram, till exempel att stänga av en stor del av Oxen-
stiernsgatan  för  trafik,  att  endast  kollektivtrafik  fick  köra  hela  vägen  ner  till  Strandvägen,  att 
Gärdesgatan som går på östra sidan om radio- och TV-husen via ambassaderna skulle byggas om 
för genomfartstrafiken eller att Gärdesgatan och Oxenstiernsgatan skulle dela på trafiken genom 
enkelriktning i en riktning på vardera gata. Enligt Per hände dock ingenting av detta – däremot 
stängdes  nästan  hela  resterande  Östermalm av för  genomfartstrafik,  vilket  ytterligare  belastade 
Oxenstiernsgatan. På senare år har dessutom Gärdesgatan helt stängts av för trafik, officiellt för att 
skydda  ambassaderna  från  terroristattentat,  enligt  vad  den  mest  utsatta  ambassaden  –  den 
amerikanska  –  berättat  för  Per.  Avstängningen  har  dock  inte  begärts  av  den  amerikanska 
ambassaden.  Per  menar  att  detta  går  tvärt  emot  de i  området  boendes intressen.  Ändå blev de 
närboende  inte  inbjudna  till  det  samråd  som  hölls  i  samband  med  beslutet  om  att  stänga  av 
Gärdesgatan för trafik, trots att de enligt domstol definitivt bör anses vara berörda av beslutet. Per 
berättar att det visat sig att detta berott på att ansvarig planchef sett till att endast de fastigheter i 
direkt anslutning till själva avstängningsområdet ska anses berörda. På så vis slipper man ta itu med 
övriga  berörda:  ”Det  är  så  de  jobbar”  (Schönning  2012).  Anvisningen  om  de  berörda  av 
avstängningen fanns bara i mailform, vilket omöjliggjorde ett formellt överklagande. Alla dessa och 
många andra processer som Per varit involverad i genom DLV, ofta på ett rättsligt plan, har lett fram 
till uppfattningen att det är mycket svårt att påverka plan- och byggfrågor i Stockholm och Sverige, 
liksom övertygelsen att stat och kommun i Sverige har inställningen att ”vi gör vad vi vill”. Ett 
exempel är området runt allén på Karlavägen, som klassats som riksintresse men som trots detta ser 
förfärlig ut i Karlavägens ände, störd av stora reklamvitriner, affischpelare och allmän vanskötsel. 
Avsikten  är  att  allén  ska  vara  till  för  allmänhetens  rekreation  med  gräsmattor,  rabatter  och 
gångvägar utan kommersiellt  intresse. Missbruket hänger ihop med det unika kommunala plan-
monopolet som finns i Sverige (Schönning 2012). 

TV-eken  stod  inom  det  område  som  DLV bevakar,  som  en  viktig  del  av  spridningsväg  och 
buffertzon till  nationalstadsparken på Djurgården. I  det  ursprungliga förslaget  till  nationalstads-
parken låg också Oxenstiernsgatan innanför parkens gränser. Men, TV-ekens fällning beslutades av 
trafikkontoret, och han menar att deras huvudintresse är trafik, inte miljö och inte heller de boendes 
intressen (ibid.).

6.1.3 Johan Strömstedt
Johan Strömstedt började engagera sig mot fällningen av TV-eken när han av en slump cyklade 
förbi eken och såg anslaget på den om att den skulle fällas. Johan har tidigare varit engagerad i 
bevarandet  av kulturhistoriska minnesmärken i  Stockholm, exempelvis restaurangen Lindgården 
som stod på Djurgården (mellan Gröna Lund och Liljevalchs) fram till  rivningen hösten 2011. 
Lindgården var den sista byggnaden som fanns kvar från Stockholmsutställningen 1930. Den revs 
på grund av förfall, men som Johan ser det har den fått förfalla om inte avsiktligt så i varje fall helt 
utan att någon brytt sig om det. Lindgården ägdes från början av Stockholms stad, som sålde den till 
ett bolag som just lät den förfalla helt utan stadens ingripande, och när förfallet gått tillräckligt långt 
blev det lätt att säga att byggnaden var gammal och rutten och måste rivas. Därefter kunde den 
ersättas med konferensanläggning och hotell. Han anar ett mönster av systematiskt eftersättande av 
platser och byggnader i Stockholm, och nämner den gamla teatern Folkan, Lidingöbro värdshus och 
Slussen i sammanhanget. Han misstänker att detta systematiska eftersättande kan vara en politisk 
strategi  för  att  få  med sig opinionen på förändringar och ombyggnationer i  den riktning makt-
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havarna önskar (Strömstedt 2012). 

Johan menar att efter Almstriden på 70-talet lärde sig politikerna att lägga beslut på tjänstemanna-
nivå och inte på politisk nivå, för om det då blir fel är det tjänstemännen som blir ansvariga. Han 
påpekar också en annan skillnad från Almstriden, nämligen den att då låg inte ansvaret för gatuträd 
under trafikansvarig förvaltning. När Stockholms stad nu är organiserad så att gatuträden förvaltas 
av Trafikkontoret, så ligger det nära till hands att misstänka att vägar och trafik kommer i första 
rummet. Det är även känt att en spårväg ska dras på Oxenstiernsgatan. När tjänstemän har stora 
befogenheter att fatta beslut för att de sägs vara av teknisk karaktär, så uppstår ett fundamentalt 
demokratiskt problem i den politiska processen. Problemet består i  att tjänstemännen som lyder 
under sitt regelverk kan fatta beslut som går emot folkets vilja – beslut som inte går att överklaga då 
tjänstemännen inte behöver fatta beslut skriftligen (ibid.).

Intresset för träd är inget som Johan specifikt uttalar. Han anser sig inte alls vara en trädkramare. På 
grund av TV-ekens friska utseende började han dock göra efterforskningar på egen hand om ekar, 
för att lära sig hur de fungerar. Han tyckte det var märkligt att ett träd kunde dömas ut som så sjukt 
att det måste fällas när det såg så friskt ut. I andra länder menar han att man gör allt man kan för att 
rädda gamla träd, i synnerhet av den kaliber TV-eken hade. Han lärde sig samtidigt att TV-eken var 
den sista eken i norra Europa av den åldern och storleken, som stod i gatumiljö (ibid.). 

6.1.4 Björn Embrén
Björn Embrén arbetar på trafikkontoret sedan drygt tio år tillbaka. Där är han trädspecialist och 
allmän rådgivare i trädfrågor i Stockholms stad och ansvarar för gatuträden, vilket innefattar de träd 
som står i hårdjorda ytor i centrala miljöer såsom gångbanor, körfält, på torg och liknande. Med träd 
har han arbetat på olika sätt i över 30 år, inte minst träd i innerstadsmiljö. På 90-talet började han få 
upp ögonen för de döende gatuträden i Stockholm och hamnade så småningom på trafikkontoret 
med  ansvar  för  just  dessa  träd.  Gatuträden  är  inte  som träd  i  skogar  och  parker.  ”Det  stora  
problemet för träd i sådana här miljöer är att över huvud taget växa. Det är det hela mitt arbete 
går ut på – att få det att växa och överleva i de här miljöerna” (Embrén 2012a). Sedan han började 
arbeta på trafikkontoret har han bland annat varit med och arbetat fram en handbok för hur gatuträd 
hanteras på bästa sätt, eftersom gatuträdens tuffa livsmiljö är likartad oavsett vilken gata eller stad 
man befinner sig i. Enligt Björn kommer folk från hela världen till Stockholm för att titta på hur vi 
kan få träden att växa så bra här, och han reser även utomlands och ger föreläsningar. Dagligen ser 
han svaga gatuträd och vad som kan hända med dem. Någon gång varje år händer det att träd 
kollapsar helt utan förvarning. Deras krona kan stå i full grönska, men på grund av den stress de 
utsatts  för  under  årens  lopp,  ofta  med  skador  på  rotsystemen,  så  faller  de.  Alla  stadsträd  har 
gemensamt att de är påverkade av staden på ett eller annat sätt. Det kan handla om anläggning av 
ledningar av olika slag, som innebär att man måste gräva sig ner i marken. Trädrötter går då ofta av 
och följer gärna med det som schaktas bort. På 60-talet stympades dessutom träden i Stockholm, 
med rötangrepp som följd. Först på 80-talet spreds vetenskapen om hur träd ska beskäras på rätt 
sätt. Att inte stympa träd är grundläggande i Björns jobb och något som han försökt stoppa under 
hela sitt yrkesliv (ibid.). 

Enligt Björn finns en relevant skillnad mellan några av de förvaltningar i Stockholm som har störst 
inverkan  på  gatuträden:  Trafikkontoret  är  en  förvaltare  av  den  färdigbyggda  staden,  medan 
exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret lyder under politiker som gärna ser att det byggs 
så  mycket  som  möjligt.  I  en  växande  stad  gäller  det  att  ha  en  samsyn  mellan  de  olika 
förvaltningarna,  vilket  för Björn innebär  att  gatuträden i  framtiden ska betraktas som en av de 
viktigaste förutsättningarna vid till exempel exploateringar. Han tar beslutet om spårvagnar i city 
som exempel, och menar att varje stolpe som ska grävas ner och förankras i marken riskerar att 
skada närliggande gatuträd,  och alla  ledningar  som måste  ha två meter  fri  yta  runtomkring sig 
innebär att trädkronorna måste anpassas därefter. Längs Strandvägen har det blivit mycket svårare 
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att ta hand om träden sedan spårvagnen drogs där (ibid.).

Enligt Björn går det inte att förutse om beslut de fattar om stadens träd kommer mötas av motstånd 
eller inte. Han berättar om när de skulle ta bort och plantera om ruttna kastanjer på Swedenborgs-
gatan. Av ungefär 30 kastanjer mådde två stycken bra, men för gatans gestaltning ville de ta bort 
alla träd och sätta dit nya. Detta möttes av protester och det slutade med att de två friska träden fick 
stå kvar medan övriga byttes ut. I andra fall har de tagit ner stora kastanjer då ingen sagt något alls. 
Björn menar att de aldrig vet i förväg hur och när protester uppstår och utvecklas. Han funderar på 
om en så stor organisation som Stockholms stad inte egentligen borde ha någon person som arbetar 
med strategier för att hantera olika typer av protester och konflikter som uppstår i samband med 
förvaltningsbeslut. Samtidigt påpekar han att det finns en liten grupp människor som inkommer 
med oerhört stora antal skrivelser till Stockholms stad, och som ständigt tycker till om saker och 
ifrågasätter – personer som ofta bidrar till utdragna beslutsprocesser och konfliktartade situationer. 
Han frågar sig om det verkligen är demokratiskt att låta dessa människor komma till tals hela tiden, 
är det verkligen en bra idé att exempelvis låta dessa vara med och samråda i olika frågor? Han är 
skeptisk till att dessa personer ska vara talespersoner för allmänheten, och påtalar det svåra i att 
identifiera representativa personer (ibid.).
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6.2 Sakfrågans innehåll
Sakfrågans innehåll handlar om de delar av konflikten som är mer eller mindre direkt knutna till 
sakfrågan, i detta fall TV-eken och beslutet om fällningen av detta träd. Jag kommer i detta avsnitt 
att presentera parternas versioner av sakfrågan, men denna gång kommer ekaktivisternas version 
presenteras i  ett samlat stycke för att  det  ska bli  enklare att  förstå de två sidornas upplevelser. 
Ekaktivisternas  version  innehåller  också  en  sammanställning  av  synen  på  förehavandet  enligt 
samordnaren för de fristående arboristernas arbete.

Följande datum kan vara bra att ha med sig för att hänga med i detta avsnitt (Lindell 2011): 

• 2011-10-14: Anslag fästs på TV-eken om att den ska fällas och varför.
• 2011-10-24: Planerad fällning som avblåses på grund av ekaktivisternas närvaro.
• 2011-11-10: Erik Solfjeld anländer för att undersöka TV-eken ånyo, på uppdrag av 

trafikkontoret.
• 2011-11-17: Oxenstiernsgatan spärras av helt för bil- och busstrafik.
• 2011-11-20: En grupp fristående arborister påbörjar egna mätningar av TV-eken.
• 2011-11-23: Solfjelds rapport publiceras.
• 2011-11-25: TV-eken fälls efter polisinsats som påbörjats klockan 01.00. 

6.2.1 Björn Embréns version
Redan tidigt när Björn började arbeta på trafikkontoret konstaterade han att TV-ekens dagar var 
räknade. Han såg ekens skador och hur eken mådde och det var glasklart att den skulle behöva 
fällas. Trafikkontoret varslade om det i en artikel i DN redan 2003, där det framgick att eken kan stå 
något decennium men att den var dömd (se bilaga 11.3). För Björn var TV-eken Stockholms absolut 
vackraste gatuträd – ett  monument som förblindade. Han jämför eken med en Rolls Royce: en 
fantatiskt läcker bil, men om styrning och bromsar inte fungerar är den livsfarlig oavsett om det är 
en Rolls Royce eller inte. Detta tog sig i uttryck att fällningen sköts upp så länge det gick, och att 
man ändå försökte göra mindre åtgärder för att ytterligare slippa göra det obekväma, nämligen att 
såga ner trädet. Man beskar kronan för att skapa jämvikt i den och stabiliserade kronan med vajrar 
för att den inte skulle fläka ut sig. Trädet hölls under uppsikt med årliga okulära besiktningar och 
vid två tillfällen (år 2003 och 2006) gjordes även genomlysningar med ultraljud. Men 2011 blev det 
ändå  dags.  TV-eken hade  stora  gamla beskärningsskador  och var  angripen av svavelticka.  Just 
svaveltickan var det som avgjorde fällningen (Embrén 2012a). 

Att TV-eken fick marknivån höjd med tre meter runt stammen i samband med att Oxenstiernsgatan 
anlades  har  inneburit  att  den  levt  med  extrem  belastning  på  rotsystemet,  där  gasutbyte  och 
vattentillgång till stor del förstörts. Även vid byggnationen av muren runt stammen har trädet fått 
mekaniska skador på rötterna, kanske från en grävmaskin. Björn fascineras av att det ändå tagit 50 
år innan dessa skador manifesterats till den grad att trädet måste fällas. Han inser att det kan vara 
svårt  för  en  utomstående  att  förstå  att  ett  fullt  grönskande  träd  utdöms  och  förklarar  med  ett 
exempel: en gigantisk ek som nyligen kollapsade i Vällingby i nordvästra Stockholm. Eken stod i 
en liten park invid ett radhusområde och visade inga som helst tecken på att må dåligt. I vindstilla 
väder föll den omkull. Varför? Jo, för när radhusen byggdes på 50-talet anlades också elledningar, 
avloppsledningar  och  kommunikationsledningar,  varvid  mark  schaktats  bort  för  att  få  ner 
ledningarna på rätt nivå under mark. Eftersom ledningarna anlagts runt eken hade stora rötter slitits 
av i samband med detta. Rötterna blev då mottagliga för svampangrepp som fortgått sedan dess. 
Nu, 50 år senare, föll eken. Finrotsystemet som bildats för att kompensera de förlorade rötterna 
hade  ändå  lyckats  förse eken med all  den  näring som behövts  för  att  den  skulle  kunna ha  en 
prunkande trädkrona. På sågsnitt från det fallna trädet syntes inte heller några skador, men eftersom 
eken saknade ett friskt rotsystem kollapsade den. Avslitna rötter är enligt Björn standardskador på 
träd i stadsmiljö – även så på TV-eken. Till skillnad från eken i Vällingby visade dock TV-eken alla 
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tecken på att ha ett skadat rotsystem, enligt Björns erfarenhet av att bedöma stadsträd från gatunivå. 
Det fungerar enligt honom inte att genomlysa stammen och säga att den tål si eller så stark vind – 
det är inte tillräckligt för att bedöma träd i stadsmiljö. Trafikkontoret tog in gatuträdspecialister från 
Norge, Danmark, Tyskland och Skottland och alla kom till samma slutsats: Trädet måste fällas. Vad 
gäller de fristående arboristernas undersökningsresultat (se mer om detta nedan) menar Björn att 
han aldrig fått ta del av dessa trots att han efterfrågat dem. Det enda han mottagit är ett fåtal mail 
med korta uppdateringar om vad de gör – inga resultat och absolut ingen rapport (ibid.).

Som ansvarig för gatuträden kommer säkerheten före allt i Björns bedömning av träd. Det är han 
som står som ansvarig om något händer. Den hårda vägen har han också lärt sig att det i vissa fall 
inte finns någon annan utväg än fällning. Han var med och renoverade en växtbädd för ett träd på 
Ringvägen, vilket gjorde att den började växa ordentligt, men den föll rätt över vägen en tid senare. 
Växtbäddsrenoveringen  ledde  nämligen  till  att  finrotsystemet  underhölls,  men  trädet  hade 
fortfarande inga stora stabiliserande rötter djupare under jord. Skulle en växtbäddsrenovering gjorts 
hos TV-eken skulle den fått nya skott, blivit ännu tyngre och löpt ytterligare risk att falla. Ett system 
av stöttor skulle förvisso varit teoretiskt möjligt att bygga enligt Björn, men konstruktionen skulle 
då ha täckt upp hela gatan, trädet skulle slutligen helt ha vilat på ställningen och detta skulle kostat 
tiotals miljoner kronor. Det skulle inte längre vara möjligt att trafikera gatan, vilket skapar många 
nya problem med tanke på gatans funktion i området.  ”Folk förstår inte skillnaden mellan friska 
och skadade träd. Ruttna träd kan man inte göra sådana här stagningar med” (ibid.).

TV-eken var speciell  då den klassats som skyddsvärd och av stor  betydelse för  den biologiska 
mångfalden. För Björn är det viktigt att alla fällda träd tillvaratas för att dessa värden inte ska gå 
förlorade (ibid.). 

Björn anser inte att frågan om TV-ekens fällning skulle tagits upp på en politisk nivå, eftersom det 
för honom var en rent teknisk fråga. En politiker som inte har den erfarenhet som krävs för att 
bedöma trädet ska inte heller göra det – det skulle vara förenat med livsfara. Av samma skäl var det 
inte heller teoretisk möjligt att som medborgare påverka beslutet om fällningen. Givetvis kunde 
vem som helst begära ut de handlingar som låg till grund för beslutet. Han reserverar sig också för 
att man inte vet vad politiker tar sig för i slutändan och att vi har ett sådant politiskt system som 
möjliggör för alla att  vara med och påverka.  Väl  medveten om att  hans översta politiska chef, 
trafikborgarrådet Ulla Hamilton, uttryckt hur viktigt hon tycker det är att skydda Stockholms gamla 
träd så ser han inte kopplingen mellan det och beslutet om fällningen av TV-eken, eftersom TV-
eken var farlig. Beslutet var en säkerhetsfråga, inget annat (ibid.).

6.2.2 Grund för beslut om fällning
I ett par dokument mottagna av Björn under intervjun finns svar på vanliga frågor om TV-eken som 
han sammanställt den 23 november 2011 respektive den 15 mars 2012. 

På grund av tidigare beskärningsskador kunde eken inte försvara sig ordentligt, vilket gett upphov 
till svåra angrepp av svavelticka i trädets huvuddelar. Svavelticka är en vednedbrytare som är aktiv 
och aggressiv (Embrén 2011).  Synliga fruktkroppar av svampen indikerar långt  gånget  angrepp 
(Embrén 2012b) – ju fler synliga fruktkroppar desto större risk att grenar och stammar bryts av 
(Embrén  2011).  Svaveltickan  orsakar  nämligen  brunröta  som  minskar  trädets  elasticitet  och 
stötstyrka  (Embrén 2012b).  Svampen är  därmed en  stor  säkerhetsrisk  (Embrén 2011).  Tidigare 
skador på rotsystemet har också lett till högst sannolika rötangrepp i dessa delar av trädet, vilket gör 
det instabilt (ibid.).

För att göra trädet någorlunda säkert behöver minst två tredjedelar tas bort genom beskärning, vilket 
gör trädet till  en så kallad högstubbe. För att tillvarata den biologiska mångfalden på bästa sätt 
menar Björn att det är bättre att ta ner så mycket som möjligt av trädet och placera det i en mer 
naturlig miljö (ibid.). 
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6.2.3 Ekaktivisternas version
Sedan åtminstone 1400-talet hade TV-eken stått på den plats vi nu känner som Oxenstiernsgatan. 
Hade det varit ett lika gammalt hus som stått där så hade huset behandlats med största möjliga 
respekt, menar Johan. Det borde varit precis samma med TV-eken (Strömstedt 2012). TV-eken var 
en symbol, både för träden i Stockholm och för Stockholm som stad (Schönning 2012; Strömstedt 
2012). Förutom att ge skönhet lyfter Karin också fram trädets värde som blodtryckssänkare och 
luftrenare (Holmgren 2012).  Som redan nämnts var  eken också en del  av spridningsvägen och 
buffertzonen för  nationalstadsparken och hade  ett  stort  biologiskt  värde,  enligt  Per  (Schönning 
2012). Att trädet borde utnämnts till naturminne är Johan, Karin och Per överens om. Johan menar 
att  det  kanske  är  det  enda  sättet  att  skydda  ett  träd  i  stadsmiljö  –  annars  är  träden  rättslösa 
(Strömstedt  2012).  Miljöförvaltningen  i  Stockholm har  tidigare  utrett  möjligheten  och  därefter 
föreslagit  att  göra  just  detta,  men  deras  ansökan  har  av  något  skäl  aldrig  lämnats  in  till 
stadsbyggnadskontoret (Schönning 2012; Strömstedt 2012). Enligt Johan uppfyllde TV-eken alla 
kriterier  för  att  kunna  utnämnas  till  naturminne,  så  hade  ansökan  bara  skickats  hade  den  gått 
igenom. Han hyser misstankar om att politiska intressen stått över en ansökan om att göra TV-eken 
till naturminne: Hade TV-eken blivit ett naturminne hade den ju blivit mycket svårare att få bort 
(Strömstedt 2012).

Till skillnad från exempelvis björk och al berättar Johan att ekar naturligt kan vara ihåliga – de blir 
det  med åldern.  Eken lever då på yttersta delen av stammen. När ekar börjar utveckla hålighet 
tappar de grenar för att bli lägre och lättare, enligt Johan, för skulle de bibehålla sin storlek skulle de 
inte klara av att bära sig själva. De fortsätter samtidigt att leva som vanligt, eftersom yttersta delen 
av stammen fortfarande förser dem med näring. Det blir därför fel att säga att en ek som är till 60 
procent ihålig därmed är 60 procent död. Att säga så menar Johan tyder på okunskap. TV-eken hade 
också  fortfarande  en  tillväxtzon.  Det  syntes  bland  annat  på  stammen ovan  markhöjd,  där  den 
kompenserat för tyngre krona med en stor knölliknande utväxt. Ekar fungerar så att de kompenserar 
för nya belastningar genom att växa någon annanstans och på så sätt skapa bättre balans (Strömstedt 
2012). 

För Karin föreföll det märkligt att trädet kunnat bli akut farligt så snabbt. Hon har inte uppfattat 
några skriverier om att eken skulle vara svag, och så plötsligt kommer ett anslag på trädet om att det 
ska  fällas  inom  tio  dagar.  Det  trafikkontoret  kommunicerat  genom  anslag  på  trädet  och  i 
pressmeddelanden är att trädet var angripet av svamp. Det menar Karin inte är något konstigt för en 
ek. Trafikkontoret skrev att eken kunde kollapsa, vilket Karin menar inte är troligt. De angav detta 
som skäl för att ta ner eken. Det är dåliga skäl, enligt Karin (Holmgren 2012). När aktivisterna 
stoppat  fällningen  första  gången  beställde  trafikkontoret  en  ny  undersökning  som  gjordes  av 
norrmannen Erik Solfjeld,  för ett  extra utlåtande.  Solfjeld fick dock aldrig undersöka stam och 
rötter  under  marknivå,  vilket  bidragit  till  bilden  som  Karin  och  Johan  har  om att  tillräckliga 
undersökningar av TV-eken inte gjorts (Holmgren 2012; Strömstedt 2012).  Med utgångspunkt i 
detta försökte ekaktivisterna själva få tag på personer som kunde undersöka eken. Karin berättar att 
det emellertid var svårt att få tag i arborister som ville göra undersökningar av eken, så det tog tid 
innan dessa undersökningar kom igång. Både Karin och Johan har förstått det som att arborister i 
många fall har Stockholms stad som arbetsgivare och därför ligger de lågt när det gäller att göra 
sådana här utredningar,  eftersom det kan riskera framtida uppdrag (Holmgren 2012;  Strömstedt 
2012). Johan uttrycker också skepsis mot att de undersökningar som utförts årligen sedan 2003 på 
uppdrag av trafikkontoret  gjorts av samma firma varje år:  Detta företag är ju med andra ord i 
beroendeställning till  Stockholms stad och vill  väl  därför inte  heller  rapportera  på ett  sätt  som 
kraftigt avviker från trafikkontorets egen uppfattning (Strömstedt 2012). 

Att TV-eken inte var helt frisk var ingen nyhet. Redan på 1960-talet när väghöjningen runt eken 
gjordes och asfalteringen lades ända fram till TV-ekens skyddsinmurning misstänkte Per att detta 
inte var så bra för trädet (Schönning 2012). En av fyra huvudgrenar på eken var död. Det stod enligt 
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ekaktivisterna  klart  för  alla  att  denna  del  behövde tas  bort  (Holmgren 2012;  Schönning 2012; 
Strömstedt 2012). Vajrarna i den kronstabilisering som installerades 2003 fäste i denna döda gren 
och Per  funderar  på  om det  kan  finnas  ett  samband mellan  detta  och  att  grenen faktiskt  dog. 
Vajrarna är enligt Per skadliga för trädet eftersom de begränsar trädets rörlighet, och kraften mot 
den enskilda grenen blev enorm (Schönning 2012). Men ekaktivisterna menar att det fanns andra 
sätt  att komma tillrätta med TV-eken än att  fälla den. De fristående arboristerna menade att  en 
beskärning om 10 procent  skulle  ge  en stabilitetsökning i  trädet  på kanske  så  mycket  som 60 
procent (Strömstedt 2012) (se mer om detta nedan). Även Karin tycker beskärning var givet. Hon 
läser också upp ett förslag som någon formulerat och ger förslaget medhåll:  ”Stötta det som idag 
behöver stöttas med armeringar runt TV-eken. Gjut ner i marken ett antal järnstänger och fäst ett  
nät  i  järntråd för  att  fånga upp eventuellt  nedfallande grenar.  Löven som också fångas  upp i  
nättratten ramlar till slut ner mot mitten och ner på marken där den gödslar eken”  (Holmgren 
2012). Johan Lind och Geir Hansteen Jörgensen presenterade ett annat förslag på DN Debatt den 29 
oktober 2011, som innehåller uppstagning av trädet och ett skyddande glastak över körfältet (DN 
2011) – ett förslag som många ekaktivister inklusive Per och Johan tyckte var bra (Schönning 2012; 
Strömstedt 2012). 

Från att ha handlat om att bevara ett ståtligt träd utvecklades dock detta fall både för Johan, Karin 
och Per till att handla mer om demokrati. Ekaktivisterna ville lyfta beslutet till politisk nivå för att 
få större möjlighet att kunna påverka beslutet (Holmgren 2012). Per berättar om de vägar han varit 
delaktig i att försöka ändra beslutet genom: direkt med Stockholms stad, länsstyrelsen, JO samt 
domstol. Kontentan i högsta instans visade sig vara att beslutet inte gick att pröva, eftersom det inte 
går  att  överklaga ett  muntligt  beslut  (Schönning 2012).  Både Per  och Johan frågar  sig  om det 
verkligen är vettigt att en tjänsteman har en så vid behörighet att han kan göra, som de ser det, vad 
han vill  (Schönning 2012; Strömstedt 2012).  Fattas beslut  som ingen kan påverka har vi ingen 
demokrati i Sverige (Schönning 2012). Utöver detta har ekaktivisterna kommit över ett internmail 
som  ska  ha  skickats  från  trafikkontorets  informationschef  om  att  inga  nämnder  eller  andra 
tjänstemän fick uttala sig om TV-eken. Där stod också att allt görs på uppdrag av Ulla Hamilton. 
Per påpekar med anledning av detta internmail att vi har ett meddelarskydd i Sverige, och att de i 
och med detta mail bröt mot det, vilket är straffbart (Schönning 2012). Dessutom hävdar Per att 
kommunen missat att TV-eken skyddades i detaljplanen för kvarteret Infanteristen. Det finns en 
nyare detaljplan för samma område, men denna styr inte skyddet för eken utan båda detaljplanerna 
gäller samtidigt, för olika saker. Detta har trafikkontoret missat att kontrollera. De skulle ha frågat 
stadsbyggnadskontoret som kunde tolka detaljplanen. Detta är också en demokratibrist, enligt Per 
(Schönning 2012). 

Per tror att  en övergripande idé om hur Oxenstiernsgatan ska utformas har funnits länge inom 
Trafikkontoret, där den planerade spårvägen skulle dras i mitten av gatan – och att det var därför 
eken blev ”sjuk” (Schönning 2012). Om kommunen vill att trädet ska bort så förefaller det för 
Johan vara smart att göra som han upplever att de gjort: Börja så ett frö redan tidigt, som de gjorde i 
DN 2003, och gör en kronstabilisering. Fortsätt med att presentera bilder från ultraljud av stammen 
men gör dessa bilder runda trots att stammen har oregelbunden form – ta helt enkelt bort det friska 
runtom på bilden – för då ser det för en utomstående ut att vara riktigt illa med trädet. Gör utöver 
det okulära besiktningar som visar att man gör något, och fäll trädet på dessa grunder (Strömstedt 
2012).

6.2.4 De fristående arboristerna: Cilla Lundströms version
I maildialog med Cilla Lundström, samordnare av de fria arboristernas undersökningar av TV-eken, 
har hon delgivit  sin version av hur det  kom sig att  hon och de andra fria arboristerna började 
engagera sig i TV-eken.

När Cilla nåddes av beskedet att TV-eken skulle fällas var hon övertygad om att trafikkontoret gjort 
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grundliga undersökningar för att komma till detta beslut. Vid trafikkontorets informationsmöte om 
TV-eken  försvarade  hon  även  deras  beslut  öppet.  De  motargument  hon  då  möttes  av,  med 
påståendet att ingen genomlysning av stammen gjorts sedan 2006, trodde hon inte på. Hon ändrade 
dock uppfattning när hon ett  par dagar  senare hade vägarna förbi  trädet  (efter  första  fällnings-
försöket), och fick veta att varken trafikkontoret eller den norske arboristen Erik Solfjeld granskat 
stammen under marknivå. Detta var grunden till att engagemanget började för hennes och de andra 
arboristernas del (Lundström 2012).

Beslutsunderlaget som låg till  grund för beslutet om fällning fick dem alltså att reagera. Enligt 
Cillas kännedom utgjordes underlagen av en lista över genomförda besiktningar samt en summering 
av dessa besiktningar i form av ett PM skrivet av firman som utfört besiktningarna. Listan över 
besiktningar innehåller uppgift om att en professor från SLU varnat för ekens tillstånd, men enligt 
personen i fråga är detta helt felaktigt. Av listan framgår att genomlysningar av stammen gjorts 
2003 och 2006, och enligt Cilla kritiserades dels att ingen genomlysning gjorts senare än så och dels 
att dessa två genomlysningar inte visade någon negativ förändring av stammen. PM:et innehåller 
enligt Cilla sakfel och generaliseringar om svampar i trädet (Lundström 2012).

När fällningsbeslutet anslogs på trädet i mitten av oktober mobiliserades människor för att skydda 
det,  och  första  fällningsförsöket  lyckades  ekaktivisterna  stoppa.  Då  beslutade  trafikkontoret  att 
genomföra  ytterligare  en  undersökning,  utförd  av  den  norske  arboristen  Erik  Solfjeld.  Denna 
rapport blev dock klar bara något dygn innan fällningen skedde, och utgjorde därmed inte underlag 
för fällningsbeslutet enligt Cilla. Det finns även ett annat dokument från november 2011, det vill 
säga efter första fällningsförsöket, som författats av personen som monterade kronstabiliseringen 
2003. Dokumentet har dock inte presenterats av trafikkontoret på det sätt som Solfjelds rapport har 
(vilken lades upp på trafikkontorets hemsida) (Lundström 2012).

De fristående arboristernas undersökningar genomfördes av tre team under tre dagar perioden 20-23 
november.  Undersökningarna  utgjordes  av  tomografering5 från  stambas  och  uppåt,  belastnings-
kalkyler utifrån tomograferingen, undersökningar av de rötter som påträffades samt svampanalyser. 
Uppdateringar om de pågående undersökningarna skickades löpande till trafikkontoret. Cilla menar 
att redan de tio första timmarna kunde arboristerna konstatera att det inte förelåg någon akut risk 
utan att det fanns tid för vidare undersökningar och diskussioner där risk ställs mot andra värden. 
Tredje undersökningsdagen fick de fram resultatet att trädet skulle klara vindar på 33 sekundmeter. 
Dagen efter kom Solfjelds rapport, av vilken arboristerna skrev en kritisk granskning som släpptes 
ytterligare en dag senare (Lundström 2012). 

Cilla menar sammanfattningsvis att trafikkontoret inte gjort någon grundlig undersökning av TV-
eken och att det fanns tid att genomföra ytterligare undersökningar innan fällning. Nu hann inte ens 
de fria arboristernas material sammanställas innan trädet sågades ner.

5 Metod för att avbilda skikt/snitt av stammen. Har refererats till som”genomlysning” i texten ovan. 
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6.3 Relationer – de ingående parternas agerande
De ingående parternas agerande handlar om hur människor beter sig, hur de fungerar och hur de 
interagerar. 

6.3.1 Ekaktivisternas version
Karin vet att Björn Embrén är van att hålla på med träd, men att han inte verkar ha någon känsla för 
gamla träd som TV-eken, för då hade han bett om hjälp att bedöma det. Karin är öppen för att det 
skulle kunna vara så att Björn Embrén i själ och hjärta trodde att trädet var farligt, men har ändå 
svårt att tro att det var så (Holmgren 2012). Per tror att Embrén varit medveten om att trädet mådde 
tillräckligt bra för att kunna stå kvar (Schönning 2012). Om Karin varit i Embréns kläder och mötts 
av dessa protester, så hade hon bett om stöd från någon politiker eller andra tjänstemän, varit öppen 
för att titta närmare på beslutet och se om parternas önskemål kunde mötas (Holmgren 2012). Att 
stå och vakta trädet upplevde Karin som en plikt,  och grunden till  det  var att  de annars skulle 
komma och ta ner trädet. ”De kunde komma när som helst, och det gjorde de” (Holmgren 2012). 
Natten vid fällningen minns Karin känslan av att bli bortschasad som om hon vore ohyra. Mot det 
minnet står önskan om att i stället ha fått vara med och se med egna ögon att beslutet var rätt fattat 
och att de fria arboristernas undersökningar togs med i beslutsunderlaget (Holmgren 2012). I stället 
har hon upplevt total kompromisslöshet. För trafikkontoret fanns inget annat än fällning, det  är 
Karin och Johan helt överens om. Johan försökte framföra att om två tredjedelar av trädet måste 
bort så föredrar han det över en fällning, men det gick inte att diskutera. Samma tystnad menar han 
att de möttes av med förslaget på lösning av Johan Lind och Geir Hansteen Jörgensen (se ovan). 
Han menar att det aldrig funnits minsta vilja att se på andra lösningar än fällning, eller till dialog 
(Strömstedt 2012). Ekaktivisterna lyckades förhindra första fällningsförsöket, men Karin upplever 
ändå att ingen riktigt lyssnade på dem – i synnerhet inte de politiker som hade makt att förflytta 
frågan till en politisk nivå (Holmgren 2012). Trafikkontoret lovade också att vänta med att fälla 
trädet tills de fristående arboristerna färdigställt sin rapport – ett löfte Karin upplevde som mycket 
positivt – men det höll de inte (Holmgren 2012). Trafikkontoret hävdade hela tiden att de inte fått 
något material,  men Cilla Lundström som samordnade de fria arboristernas arbete mailade hela 
tiden uppdateringar om vad de gjorde och skulle göra härnäst (Schönning 2012; Strömstedt 2012). 

Per uppfattade trafikkontorets representanter som att de inte ville ha deras åsikter. Han upplevde 
också  att  de  anklagade  ekaktivisterna  för  allt  möjligt.  Ett  exempel  var  i  samband  med  ett 
sammanträde  i  stadsdelsnämnden,  då  en  person  som  engagerat  sig  för  TV-ekens  bevarande 
anklagades för att ha dödshotat en anställd på trafikkontoret (personerna får här vara anonyma på 
grund av händelsens personliga karaktär). Ur den anklagades perspektiv delar de två inblandade 
erfarenhet av en likartad mycket tragisk händelse, så den anklagade gav den trafikkontoret-anställde 
en kram. Detta uppfattades av den anställde på trafikkontoret som ett hot, medan den anklagade 
enligt Per gav kramen i all välmening. Detta drogs så långt av den trafikkontoret-anställde som till 
polisanmälan gällande att hen skulle ha blivit hotad till  livet. Per menar också att den anställde 
måste ha spridit detta till media vid en för trafikkontoret strategiskt smart tidpunkt, nämligen precis 
inför  att  Högsta  domstolen  skulle  fatta  beslut  om  huruvida  ärendet  om  TV-eken  var  korrekt 
behandlat. Per anser att det inte hör till ovanligheterna att Stockholms stad försöker påskynda och 
påverka domstolsärenden till deras fördel, och till sin hjälp har de en stor strategisk propaganda-
apparat (Schönning 2012).

Karin,  Johan och Per  tror  att  trafikkontoret  inte  hade rent  mjöl  i  påsen.  Hade de haft  det  och 
verkligen trott att eken var sjuk, så hade de väntat in resultaten från de fria arboristerna (Holmgren 
2012; Strömstedt 2012). Detta borde enligt Johan ha varit extra relevant för trafikkontoret då den 
fria  arboristgruppen  bestod  av  specialister  av  helt  annan  dignitet  än  trafikkontoret  (Strömstedt 
2012). Att sedan Solfjeld inte fick undersöka stam och rötter under marknivå tror Johan kan ha varit 
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en strategi för att trafikkontoret skulle kunna säga att de gjort nya undersökningar i efterhand, när 
de väl tog sig ner dit. På så sätt kunde de alltid trumfa Soljfeld om han kom med ”fel” resultat i sin 
rapport (Strömstedt 2012). Karin menar att ekaktivisterna förstått att det ska dras en spårväg på 
Oxenstiernsgatan och eken måste väck av det skälet, men det var inget som varken trafikkontoret 
eller  någon politiker kunde gå ut med. Det är dock Karins övertygelse att  det  var på grund av 
spårvägen  som  eken  behövde  fällas.  Hon  tror  att  Trafikkontoret  och  SL förhandlat  fram  det 
(Holmgren 2012).

Johan  tycker  att  trafikkontoret  vid  många  tillfällen  vilselett  allmänheten  genom  förenklad 
informationsförmedling. Ett exempel var att de visade bilder på svampkroppar på trädet – svampar 
som helt naturligt lever i symbios med ekar. Han menar att visar man en bild på en svamp utan 
någon djupare förklaring är det lätt för en utomstående att dra slutsatsen att eken är svampangripen 
eftersom det finns bildbevis, utan att egentligen veta om detta faktum är farligt eller ej (Strömstedt 
2012). Trafikkontorets uppgifter om vilka svampar som levde i eken fick dessutom tillrättavisas av 
den fria arboristgruppen, då det visade sig att en för ek farlig svamp som trafikkontoret hävdade att 
TV-eken var angripen av, i själva verket var en mindre farlig svamp (Strömstedt 2012). Även Per 
har fått intrycket av att trafikkontoret velat mörka och använt vilseledning som taktik (Schönning 
2012). I sina uppgifter om genomförda undersökningar av TV-eken sedan 2003, står också att en 
före detta professor på SLU gjort en undersökning 2005. Johan menar att detta är ren lögn. Han har 
pratat med personen i fråga, som själv menar att han aldrig undersökt TV-eken och att han dessutom 
slutade på SLU flera år tidigare (Strömstedt 2012). När trädet väl fällts ställdes den enda döda 
grenen ut av trafikkontoret för allmän beskådan. Karin anser att det är avslöjande (Holmgren 2012) 
och Johan tycker det är ruttet – alla var ju överens om att den grenen behövde tas bort (Strömstedt 
2012). Avspärrningarna på Oxenstiernsgatan som började med några betongsuggor runt TV-eken 
och slutade med att gatan spärrades av för trafik, är enligt uppgifter som Per mottagit från polis på 
plats  en  utnötningsstrategi  som  polisen  tipsat  trafikkontoret  om.  Irritation  från  trafikanter  och 
kollektivtrafikresenärer  ökar  på  så  vis  successivt,  tills  opinionen  vrids  till  fällningens  fördel 
(Schönning 2012).

Om det verkligen skulle varit så att trädet var så sjukt att det kunde kollapsa, säger både Karin, 
Johan och Per att det hade varit mer eller mindre OK att fälla trädet. Karin menar dock att det 
egentligen inte finns någon anledning att fälla trädet. Gamla människor låter man dö och på samma 
sätt tycker hon man borde göra med ett träd. Oavsett menar Karin att hon hade velat vara bättre 
förberedd på att  fällningen skulle  ske och varför.  Beskedet  kom alldeles för  hastigt  (Holmgren 
2012). För Per hade det bästa varit om trafikkontoret sagt sanningen, för den är så mycket lättare att 
hålla sig till. I det här fallet skulle det då handlat om att från början vara tydlig med att trädet skulle 
ner på grund av spårvägsdragningen på Oxenstiernsgatan (Schönning 2012).

Utåt  pekade  allt  på  att  fällningen  av  TV-eken  var  Björn  Embréns  beslut,  enligt  Karin.  Det 
resulterade i att han var den som fick stå till svars och motta allt skäll, vilket kanske inte var helt 
rättvist eftersom det måste funnits beslutsfattare på högre nivå. Å andra sidan sade han vid flera 
tillfällen i media att trädet borde fällas omedelbart. Men kontentan menar Karin är att när en enskild 
tjänsteman  har  mandat  att  fatta  ett  sådant  beslut  kan  hela  demokratin  sägas  vara  satt  ur  spel, 
eftersom ett muntligt tjänstemannabeslut inte kan överklagas (Holmgren 2012).
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6.3.2 Björn Embrén version
Björn pekar ut tre typer av ekaktivister som drev konflikten till de proportioner den fick. Dels var 
det de som påstridigt hävdar sin rätt – personer som inkommer med en strid ström av skrivelser till 
Stockholms stad och även förser ”vanliga” människor med frågeställningar som ofta är fullkomligt 
skruvade. Denna grupp menar han varit en av de absolut mest pådrivande faktorerna. Dels var det 
sakkunniga,  yrkesaktiva  –  både  arborister,  ekologer,  landskapsvårdare  och  andra  som  gjorde 
anspråk på att veta saker om TV-eken, men som inte förmedlade hela sanningen eller behövde ta 
ansvar  för  det  de  sa.  Den  sista  viktiga  gruppen  var  de  som  kan  beskrivas  som  offensiva 
demonstranter, som han menar ofta finns i protestsammanhang. Det var denna grupp som hotade 
folk  till  livet,  satte  upp  lappar  på  porten  hemma  hos  folk  och  gjorde  andra  liknande  saker. 
Grupperna menar Björn samspelade och gav näring åt varandra. Dessa grupper av människor lade 
enligt Björn sordin på hela situationen, på bekostnad av de många sympatiska ”vanliga” människor 
som han inte  hade  några  problem med alls.  Grupperna  bidrog också  till  att  skapa  mobbar,  då 
stämningen i den grupp som stod runt TV-eken trissades upp av falsk information som spreds, med 
anklagelser och hot om ihjälslagning – och plötsligt  bildades en livsfarlig hotfull  mobb. Enligt 
Björn inträffade en sådan händelse då han och  hans kollegor blev fysiskt bortjagade av en mobb. 
Han upplevde det som att  vissa av ekaktivisterna ofredade medarbetare hos trafikkontoret. Han 
påpekar att  de hot som utfärdades mot honom och hans kollegor även drabbade deras familjer. 
Dessa upplevelser var för Björn mycket starka, med en obeskrivbar stressnivå och stort obehag. 
Hoten innebar att Björns vilja att på något sätt samarbeta eller diskutera med de här personerna 
sjönk till noll (Embrén 2012a).

Enligt Björn är det inte särskilt många som har den erfarenhet som krävs för att göra bedömningar 
av träd i gatumiljö. Det räcker inte att ha arbetat mycket och länge med beskärningsarbeten, som de 
flesta arborister gör. Därför kan inte heller de fria arboristerna som undersökte TV-eken hävda att 
trädet var friskt och kunde klara vindar med orkanstyrka – det var helt felaktigt. Det är bedrägeri, 
enligt  Björn,  särskilt  om  det  är  en  certifierad  arborist  som säger  så.  Björn  anser  att  den  fria 
arboristgruppen har mörkat och medvetet nonchalerat och undanhållit information som är central 
för bedömning av gatuträd, och tror att grupptillhörigheten blev viktigare än själva resultatet för 
dem. Björn säger också att trafikkontoret försökt få tag i den fria arboristgruppens resultat för att 
kunna se om de själva missat något, men att han aldrig fått något material som kan liknas vid en 
seriös helhetsbedömning av ekens status. De har i stället kommit med undanflykter såsom att filerna 
varit för stora att skicka. Hans misstanke är att någon inte har rent mjöl i påsen när de betedde sig 
på detta sätt (ibid.).

Björn var på plats vid TV-eken vid flera tillfällen för att kunna föra en dialog med ekaktivisterna. 
Trafikkontoret lämnade enligt Björn också ut allt material rörande TV-eken på begäran. När det 
gällde de fristående arboristerna menar Björn att det inte fanns möjlighet till dialog eftersom de inte 
lämnade ifrån sig något material. Att de i efterhand hävdat att han haft deras resultat innan eken 
fälldes menar han är ren lögn. Björns uppfattning av de fristående arboristernas undersökningar är 
att de i stort sett endast gjort mätningar av stammen. Han menar att de nonchalerat exempelvis 
svaveltickan och  inte  ens  kommenterat  rötterna  –  förnekelse  som han  menar  grundar  sig  i  att 
resultaten ska överensstämma med deras övertygelse om sanningen (ibid.).

Att många personer påstått saker om TV-eken som enligt Björn är helt felaktiga, tror han har att 
göra med att dessa personer inte behövde ta ansvar för vad de sa. Men Björn tror inte bara att detta 
varit skälet till att felaktig information spridits, utan att det också funnits dolda agendor som av 
naturliga skäl inte synts utåt. Han menar att många använt TV-eken som svepskäl, likaså att skylla 
på att tjänstemän är byråkrater, och att de till och med uttryckt så absurda misstankar som att det ska 
dras motorled på Oxenstiernsgatan och att det var en spårväg som var grund för fällningen. ”De här 
konspirationsteorierna går i spinn. För mig är det skönt att artiklarna från 2003 finns, då ingen  
över huvud taget kommit på tanken med spårvägen – det fanns inte ens i tankevärlden då” (Embrén 
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2012a).  Han  tror  att  egenintressen  är  ett  viktigt  bakomliggande  skäl  till  ekaktivisternas 
engagemang. Det kan handla om att vilja bibehålla sin lägenhets värde, att göra reklam för sitt 
företag eller att man inte vill ha biltrafik utanför sitt hem (ibid.).

När det gäller ekaktivisternas försök att påverka beslutet så tycker Björn i grunden att ekaktivisterna 
agerat korrekt: att ta dit egna personer för att undersöka eken, att ifrågasätta beslutet och berätta sin 
åsikt.  Problemet  menar  han  framför  allt  var  att  de  personer  som till  slut  undersökte  eken  på 
ekaktivisternas begäran var vanliga arborister utan specialkunskap om gatuträd. Han menar också 
att ekaktivisterna framstod som väldigt godtrogna när de tycktes lyssna okritiskt på precis alla som 
hade något resonemang om att och hur eken kunde leva vidare – och att de sen valde att inte lyssna 
på de som var av motsatt uppfattning. För Björn tycktes förhållandet mellan de fria arboristerna och 
gruppen ekaktivister kunna liknas vid en grupp (ekaktivisterna) som väntar på sin frälsare (främst 
arboristerna), där frälsaren kunde ge gruppen det de ville höra (ibid.).

Även för Björn har konflikten i samband med beslut om fällning av TV-eken väckt funderingar med 
demokratiska förtecken. Apropå den grupp personer som påstridigt hävdar sin rätt, så tror Björn att 
deras metod är en taktik för att sätta käppar i hjulet för stadens arbete och att detta är en hobby som 
vilken annan som helst. Dessa människor ger upphov till så mycket extraarbete och besvär att han 
menar att det skulle kunna leda till att man som tjänsteman drar sig för att vara öppen med all 
information.  Han  menar  att  om  det  som  lämnas  ut  riskerar  ge  upphov  till  personhot  och  att 
informationen missbrukas, så kan det leda till att samhället blir mer slutet. Han drar parallellen till 
60-talet  då byråkratin  öppnades upp och detta  stärkte  medborgarinsyn och -inflytande,  men att 
denna öppenhet idag inte förvaltas på samma sätt. I stället vantolkas utlämnat material och han 
anklagas för att dölja, hitta på och ljuga. Han upplevde att folk inte ville ta emot det trafikkontoret 
sa (ibid.). 

Till trafikkontoret inkom enligt Björn helt irrelevanta frågor och påståenden som tog mycket tid och 
kraft  att  behandla.  Ett  exempel  på  ett  sådant  irrelevant  påstående  var  att  trafikkontoret  enligt 
detaljplanen inte hade rätt att röra eken. Björn menar på att det förmodligen kan vara så att de som 
arbetar med träd varje dag snabbt inser att  sådana påståenden inte har betydelse eftersom eken 
fortfarande är livsfarlig, men att de flesta inte har den kunskapen. Det handlar alltså om att han och 
Trafikkontoret inte förstår hur svårt det är att förmedla denna kunskap. Trafikkontorets rutinmässiga 
informationsförfarande vid fällning av ett träd fungerade uppenbarligen inte i detta fall, och Björn 
menar att ett av felen som trafikkontoret gjort var att inte vara tillräckligt förberedd på de protester 
som kan uppstå och vad som kan hända. Trafikkontoret gick ut med information om att TV-eken 
skulle fällas dels i DN 2003 och dels i Östermalmsnytt 2010 (se bilagorna 11.3 och 11.4). Han är 
medveten om att sådant kan glömmas bort, men tycker det är lustigt att det vid dessa tillfällen inte 
hördes ett ljud från allmänheten om detta. Han funderar på om det kanske hade varit bra att prata 
med någon mediastrateg för att förstå hur de skulle kommunicerat på bästa sätt, och att se till att fler 
personer är språkrör för beslut som fattas. Många sådana här lärdomar har kommit av konflikten 
runt TV-eken, och det är just att kommunicera information han tycker behöver göras bättre om 
liknande situation uppstår igen (ibid.). 
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7 Analys

7.1 Analys av sakfrågans kontext
De ingående parterna som presenterats ovan uppvisar varsin bakgrund. Var och en har sin egen 
verklighet och det är viktigt att komma ihåg, för det hjälper till att förklara att alla har sina specifika 
skäl att agera som de gör och ha de fördomar som de har.  Som en del i förståelsen av konflikten 
som uppstod i samband med beslutet om fällningen av TV-eken, är sakfrågans kontext viktig av 
detta skäl. Den visar att de studerade parterna anser sig själva och sina åsikter legitima utifrån sin 
bakgrund. Det är svårt att säga att någon av dem tycker eller agerar felaktigt. Däremot är det relativt 
lätt att konstatera att parternas bakgrund och olika perspektiv kan ge upphov till ett sätt att agera 
som inte lägger grund för en konstruktiv diskussion, utan snarare bäddar för en konflikt. Trafiken på 
Oxenstiernsgatan kan exemplifiera detta. Denna fråga lyfter samtliga ekaktivister på något sätt och 
kopplar  till  trafikkontoret  som ansvarig förvaltning,  medan Björn pratar  om trafikkontoret  som 
förvaltare av den färdiga staden och i stället problematiserar andra förvaltningars beslut som kan få 
svåra konsekvenser för gatuträden. Om de ingående parterna hade haft ömsesidig kännedom om alla 
faktiska och upplevda förhållanden gällande detta på förhand, så hade frågan om och misstankarna 
kring planer för trafik och spårväg på Oxenstiernsgatan med större sannolikhet kunnat behandlas 
som en separat fråga utan att bli en del av den faktiska sakfrågan: TV-eken. 

Även om kontexten inte säger något om händelser och handlande direkt knutna till den studerade 
konflikten,  så  kan vi  utifrån sakfrågans kontext  försöka reda ut  om det redan innan konflikten 
uppstod  fanns  förhållanden  som  ökade  sannolikheten  för  att  en  konflikt skulle  uppstå.  I 
teoriavsnittets definition av en konflikt konstaterades att en konflikt vanligen kantas av brist på 
förtroende,  handlingar  som begränsar  andra  parters  möjlighet  att  påverka  och  handlingar  som 
uppfattas som illasinnade (Hallgren 2003:8). Nedan följer en analys av tillitssituationen som rådde 
innan konflikten uppstod.

7.1.1 Tillitssituationen på förhand
Karin har i sin historia såväl erfarenhet av att en gång ha räddat TV-eken som av framgången vid 
Almstriden. Från detta har en förtrogenhet med att protester fungerar utvecklats, och även om hon i 
förväg inte visste om TV-eken skulle få stå kvar eller ej är det tänkbart att varje gång hon fick 
känslan av att  inte få gehör för protesterna, så minskade tilltron till  situationen snabbare. Dock 
skulle det lika väl kunna förhålla sig på omvänt sätt, eftersom hennes tidigare erfarenheter slutat 
såsom hon önskat. Den personliga relationen till TV-eken ökar också sannolikheten för att lättare 
uppfatta planerade ingrepp på trädet som illasinnade – lite som att skada en gammal god vän. 

Per uppvisar med tydlighet att hans tillit till Stockholms stad är låg. Hans erfarenheter av stadens 
handhavanden i förhållande till de intressen han representerat ledde sannolikt till att han gick in 
även i  frågan om TV-eken med en offensiv inställning  gentemot  Stockholms stad.  Utan denna 
erfarenhet hade kanske förutsättningarna för relationen mellan honom och Stockholms stad varit av 
mjukare, mer tillitsfull karaktär. På ett likartat sätt förhåller det sig troligen med den inställning 
Johan gick in med i fallet TV-eken.

Björn uttrycker ett stort mått av oförutsägbarhet gällande reaktioner på beslut om fällningar av träd. 
Björn uttrycker också att protester med jämna mellanrum uppstår – kanske är det ett tecken på att 
beslut i hans arbete kommuniceras på ett sätt som inbjuder till konflikt? Kanske är det rentav så att 
det på samma sätt är oförutsägbart för Björn när protester uppstår, som det är för medborgarna när 
ett träd ska fällas. Oförutsägbarheten som Björn upplever skapar en genuin osäkerhet inför varje 
enskilt beslut om fällning av ett träd, vilket torde innebära att tillitsnivån gentemot medborgarna 
från Björns sida inte är särskilt stabil.
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7.2 Analys av sakfrågans innehåll
I avsnittet om de ingående parternas agerande blev det tydligt att de oenigheter som rådde runt 
sakfrågans innehåll vid beslutet om fällning av TV-eken lade grund för olika typer av händelser och 
handlingar som bäddade för konflikt. Så på samma sätt som att sakfrågans kontext är viktig för att 
förstå  varför  parterna  agerat  som de  gjort,  är  sakfrågans  innehåll  grundläggande  för  att  förstå 
bakgrunden till de specifika handlingar som bidragit till en konfliktsituation i det studerade fallet.

I teoriavsnittet framgår att de tre huvudorsakerna till motsättningar i sakfrågan är den inneboende 
osäkerheten  i  fakta,  att  parter  kan  ha  olika  information  och  att  individer  inte  kan  hantera  en 
obegränsad mängd information. Detta löses med att söka förbättra kommunikationen och ibland att 
ta  fram nya studier i  frågan (Mostert  1998:207ff).  Nedan följer  en analys av sådant  som berör 
osäkerhet i fakta och parters olika information, då det är dessa delar jag anser att jag kan uttala mig 
om. Men först några ord om andra aspekter. 

För  Björn  är  säkerheten  central  i  alla  beslut,  och  även  bevarandet  av  biologisk  mångfald. 
Ekaktivisterna framhåller även andra värden, såsom historiskt/kulturellt värde och hälsovärden. Det 
är inte säkert att dessa värden kan respekteras samtidigt – motsättningar som i teoriavsnittet kan 
förstås som sådana som skiljer konflikter från icke-konflikter avseende innehåll (Naturvårdsverket 
2006:14ff)). Uppenbarligen behövde trädet fällas för att Björn skulle bli nöjd, medan det behövde 
stå kvar för att göra ekaktivisterna nöjda. Att ställa olika värden mot varandra är en utmaning som 
förmodligen kräver  grundliga  diskussioner  för  att  ett  beslut  som inkräktar  på  vissa  värden ska 
respekteras av alla. Eftersom Björn såg på fällningen som en rent teknisk fråga såg han heller inget 
skäl att lyfta frågan till politisk nivå. Han såg snarare risker i att göra så. Detta innebar också att det 
egentligen inte var möjligt  för medborgare att  påverka beslutet.  Detta resulterade rimligen i  en 
känsla av maktlöshet hos ekaktivisterna att få gehör för de värden de rankar högst. Ekaktivisterna 
formulerar detta i termer av demokratibrist, dock med misstankar om att frågan medvetet legat kvar 
på  tjänstemannanivå.  Det  skulle  alltså  kunna  förstås  som  att  ekaktivisterna  uppfattat  dessa 
omständigheter som strategiskt handlande från stadens sida. Den direkta, personliga konsekvensen 
av omöjligheten i att påverka handlar dock sannolikt om känslan av maktlöshet, hopplöshet och att 
inte  bli  lyssnad  på  –  känslor  som  i  teoriavsnittet  kan  förstås  som  känslotillstånd  som  skiljer 
konflikter från icke-konflikter med avseende på form (ibid.)).

7.2.1 Inneboende osäkerhet i fakta
För Björn har det aldrig rått några tvivel om att TV-eken var ett sjukt träd. Även om han tyckte att 
TV-eken var det vackraste gatuträdet i Stockholm så fanns enligt honom inget alternativ till att fälla 
trädet  –  så  pass  farligt  var  det.  För  honom var  de  synliga  skadorna  från  okulära  besiktningar 
tillräckligt  för  den  bedömningen.  Förekomsten  av  utbredd  svavelticka  var  en  tillräckligt  stor 
säkerhetsrisk. Ekaktivisterna menar tvärtom att okulära besiktningar inte tillnärmelsevis räckte för 
att bedöma trädet, och hyser även misstankar om att någon form av jäv förelåg. För Cilla föreföll 
trafikkontorets  undersökningar  vara  oacceptabelt  ofullständiga  och  även  bitvis  felaktiga.  De 
undersökningar hon och de fristående arboristerna genomförde fokuserade till stor del på analys av 
stam och grenar – genomlysningar de kritiserade trafikkontoret  för att ha gjort för få av. Björn 
däremot pekar i huvudsak på svaveltickan, som Cilla inte nämner. Detta skulle kunna tyda på att de 
kommer från olika skolor om vad som är viktigt att studera vid bedömning av ett träd. Oavsett kan 
denna skillnad mellan  Björn  och ekaktivisterna  (genom Cilla)  förstås  som en manifestering av 
inneboende osäkerhet i fakta, i det avseendet att de har helt olika uppfattning om trädets tillstånd 
och att det åtminstone för en lekman är svårt att avgöra vem som har rätt.

Alla parter uttrycker mer eller mindre tydligt att det inte är enkelt att göra en helt säker bedömning 
av ett träds tillstånd. Båda parter tog initiativ till att ta fram nya studier – vilket går helt i linje med 
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vad som rekommenderas i teorin (Mostert 1998:208ff) – men ingen av parterna verkar anse den 
andra  partens  undersökningar  vara  legitima.  Ekaktivisterna  kritiserar  Solfjelds  rapport  och 
framförallt det faktum att han inte fick se stammen under marknivå. Björn menar att de fristående 
arboristerna inte har den kunskap som krävs för att bedöma gatuträd. Häri finns alltså ett viktigt 
problem eftersom den teoretiska rekommendationen att ta fram nya studier är avhängigt av att de 
anses legitimt framtagna (ibid.). I detta fall tycks ingen anse att de nya studierna genomförts av en 
verkligt oberoende part – och framför allt har de inte pratat om hur och vem som ska genomföra en 
ny studie för att alla ska känna att den blir legitim.

7.2.2 Parterna har olika information
Cilla  antyder  att  trafikkontoret  tog  fram  nya  beslutsunderlag  som  inte  publicerades  på  deras 
hemsida. Björn hävdar att  han inte mottagit  några användbara resultat  från de fria arboristernas 
undersökningar.  Dessa förhållanden pekar på att  de två parternas information inte  överförts till 
varandra, vilket kan ha lett till att de inte kunnat förstå varandras uppfattning om trädets tillstånd. Å 
andra  sidan  tycks  Cilla  vara  av  den  uppfattning  att  hon  haft  tillgång  till  trafikkontorets 
beslutsunderlag  men  att  dessa  varit  otillräckliga,  och  hon  menar  också  att  hon  skickat  alla 
uppdateringar om arboristernas undersökningar till Björn. Björn bekräftar också att han mottagit 
uppdateringar  av  detta  slag,  men  han  har  uppenbarligen  inte  tolkat  dem  som  riktiga 
undersökningsresultat. Karin berättar också om den information trafikkontoret kommunicerat om 
varför TV-eken skulle fällas – information som enligt Björn verkligen  varit grunden till beslutet 
men som Karin  inte  litar  på.  Kanske  är  det  alltså  så  att  de  i  stort  sett  delat  all  då  tillgänglig 
information med varandra men att de ändå inte kunnat skapa ömsesidig förståelse. Det förefaller i så 
fall finnas uppenbara tillits- och kommunikationsproblem. Kanske handlar det om hur mottagliga de 
olika parterna var för den information de fick?

7.3 Analys av de ingående parternas agerande
I teoriavsnittets definition av en konflikt  konstateras att  en konflikt  vanligen kantas av brist  på 
förtroende,  handlingar  som begränsar  andra  parters  möjlighet  att  påverka  och  handlingar  som 
uppfattas som illasinnade (Hallgren 2003:8). Detta konkretiseras som att konfliktsituationer uppstår 
som  följd  av  tillitsminskande  händelser,  oftast  misstankar  om  strategiskt  handlande  och  att 
strategiska handlingar utförs (Naturvårdsverket 2006:16ff). Det framgår också att problem som har 
att göra med relationen mellan de ingående parterna handlar om just tillit och maktkamp, och det 
beror  vanligen  på  dålig  kommunikation  (Mostert  1998:208).  Det  är  alltså  i  detta  avsnitt  om 
relationer och de ingående parternas agerande som konfliktens kärna bäst kan analyseras. 

Nedan analyseras parternas agerande utifrån kategorier om tillit respektive strategiskt handlande, 
men mellan dessa finns inga vattentäta skott. Sannolikt finns ett växelspel mellan kategorierna, där 
en upplevd strategisk handling leder till minskad tillit och en tillitsminskande händelse som inte vid 
första anblick verkar vara en strategisk handling likväl kan uppfattas som en sådan.

7.3.1 Tillitsminskande händelser, förhållanden och upplevelser
Björn beskriver de starka obehagskänslor som framför allt förekomsten av hot och att utsättas för en 
mobb gav upphov till  i  honom, och att  detta  drog ner  hans samarbetsvilja  till  bottennivå.  Han 
berättar också att de grupper som utfärdat hot eller på andra sätt drivit konflikten framåt gick ut 
över de ”vanliga” ekaktivisterna. Till detta kan de personliga påhopp han utstått läggas, i form av 
anklagelser  om att  dölja,  hitta  på  och  ljuga.  Det  här  har  tveklöst  komplicerat  möjligheten  för 
parterna att  kommunicera på ett  konstruktivt  sätt  och är ett  tydligt  exempel på tillitsminskande 
händelser och förhållanden: I ett läge där minst en parts tillit till interaktionen mellan parterna är 
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obefintlig, är det givetvis en stor utmaning att få till en konstruktiv dialog. Detta är också ett tydligt 
exempel på att sakfrågan inte längre är central (se Naturvårdsverket 2006:14) – här handlar det om 
allt  utom  sakfrågan, då motsättningarna i  sakfrågan har utvecklats till  en personlig konflikt.  Av 
Björn framgår att  det  var fler  än han som mottog hot och kände sig personligen påverkade av 
situationen, så det är möjligt att fler än Björn tappat samarbetsviljan gentemot ekaktivisterna. Det 
förklarar i så fall att trafikkontoret ur ekaktivisternas perspektiv nonchalerade deras åsikter och var 
kompromisslösa,  eftersom  Björn  och  trafikkontoret  faktiskt  inte  ville  diskutera  med  dem.  Att 
ekaktivisterna  upplevde  trafikkontoret  på  det  sättet  sänkte  förmodligen  även  deras  tillit  till 
interaktionen  dem  emellan,  och  man  kan  i  och  med  det  ana  en  sådan  nedåtgående  spiral  av 
minskande tillit som beskrevs i teoriavsnittet (Naturvårdsverket 2006:16ff; Mostert 1998:208). Av 
Per  framgår  att  i  åtminstone  ett  sammanhang  har  en  ekaktivist  anklagats  för  att  hota  en 
trafikkontoret-anställd utan att ekaktivisten hade minsta avsikt att göra den trafikkontoret-anställde 
illa.  Möjligen är det  bland annat  den situationen Björn åsyftar  när  han säger  att  ekaktivisterna 
ofredat  medarbetare  på  trafikkontoret.  Händelsen  exemplifierar  tydligt  att  situationen  blev 
oförutsägbar på grund av att den ena parten upplevde att den andres handling var illasinnad, vilket 
den  anklagade  sannolikt  skulle  mena  var  ett  missförstånd.  Skadan  skedde  hur  som helst,  och 
troligen gick båda parterna ut ur interaktionen med lägre tillit till den. Vilket skäl den trafikkontoret-
anställde hade att reagera på det sätt han gjorde är okänt, men om tillitsnivån till interaktionen redan 
i förväg börjat sjunka, innebar det en större sannolikhet för att tolka ekaktivisten som illasinnad än 
om de inte var del av ett sammanhang präglat av otillit. 

Ekaktivisterna ger uttryck för misstänksamhet  om att  trafikkontoret  haft  baktankar med att  inte 
invänta  resultat  från de fria  arboristernas undersökningar  innan TV-eken fälldes.  Ekaktivisterna 
menar också att trafikkontoret inte höll löftet om att invänta de fria arboristernas material. Detta 
kunde de dock inte veta innan eken fälldes. Samtidigt förklarar Karin aktivisternas ständiga närvaro 
vid eken med känslan av att eken annars skulle fällas. Det kan tolkas som att ekaktivisterna inte 
trodde att trafikkontoret skulle hålla sitt löfte – ett uttryck för bristande tillit (även om det inte säger 
något om vad tillitsbristen beror på). Ekaktivisterna är öppna med att spårvägen är vad de tror legat 
till grund för beslutet att fälla TV-eken. Denna misstanke menar Björn är absurd. Samtidigt är det 
förståeligt att ekaktivisterna misstänker just detta eftersom det är ett faktum att en spårväg ska dras 
på  Oxenstiernsgatan,  att  trafikkontoret  är  en  aktuell  förvaltning  för  spårvägsfrågan  och förstås 
eftersom  ekaktivisterna  inte  ansåg  att  TV-eken  var  ett  fallfärdigt  träd. På  motsvarande  sätt 
misstänker Björn att ekaktivisterna har dolda agendor, vilket på liknande sätt blir förståeligt utifrån 
det faktum att flera av dem faktiskt såg den vackra TV-eken från sin lägenhet, levde vid den hårt 
trafikerade vägen och eftersom Björn var av den uppfattningen att TV-eken var ett fallfärdigt träd. 
Detta kan mycket  väl  ha lett  till  en ond spiral  av misstänkliggörande från båda håll,  där varje 
handling tolkats som ett sätt att nå sitt eget mål. Båda parter upplever också att den andra parten 
farit med rena lögner av olika slag, vilket skapar ytterligare otillit. 

Björn menar att de fria arboristerna spred osanningar och undanhöll information på ett sätt som blev 
livsfarligt, eftersom ekaktivisterna trodde på allt arboristerna sa. Han menar att arboristerna sysslade 
med  bedrägeri  med  tanke  på  detta.  Detta  ger  egentligen  uttryck  för  att  han  varken  litade  på 
arboristerna  eller  de  ekaktivister  som  lyssnade  på  arboristerna:  Även  om  det  i  huvudsak  var 
arboristerna som gav upphov till  problemen så blev ekaktivisterna språkrör för den enligt Björn 
felaktiga analysen av trädets  tillstånd.  Ekaktivisterna  ser  han  också på  som okritiska  gentemot 
arboristerna. Det är oklart om denna inställning blev känd för arboristerna och ekaktivisterna, men 
den beskriver ännu en faktor för låg tillit. Utifrån Johans och Pers perspektiv finns en motsvarande 
uppfattning om att trafikkontoret spridit osanning och varit vilseledande, vilket i förlängningen kan 
ha upplevts som en metod för trafikkontoret att vända opinionen till sin fördel. Det minskar med 
andra ord ekaktivisternas möjligheter  att  själva vinna opinion,  och ska  förstås  som en upplevd 
strategisk handling. Precis som för Björn innebär ekaktivisternas syn på trafikkontorets agerande 
även att tilliten lär ha minskat. Allt detta har förstås grund i parternas olika uppfattning om TV-
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ekens tillstånd: När trafikkontoret sa att den var rutten minskade ekaktivisternas tillit till dem och 
vice versa. 

På samma sätt som Björn menar att ekaktivisterna inte tog till sig det material trafikkontoret försåg 
dem  med,  så  menar  ekaktivisterna  att  Björn  och  trafikkontoret  inte  tog  till  sig  eller  rentav 
ignorerade materialet de fria arboristerna försåg honom med. Alla anklagar den andra parten för att 
inte ha rent mjöl i påsen. Det är uppenbart att parterna hade låg tillit till varandra och följaktligen 
till situationen som helhet. Samtidigt är det värt att notera att parterna inte ensidigt håller sig på en 
personlig  nivå  –  Björn  talar  nästan  enbart  om  ekaktivisterna  som  mindre  grupper  eller  som 
kollektiv,  och ekaktivisterna hänvisar ofta till  Trafikkontoret  som helhet.  Parterna är inte heller 
ensidigt negativa till de personer de utpekar – Karin visar exempelvis en form av omtanke för Björn 
när hon pekar på en orättvisa i att han ensam fick ta emot merparten av alla förebråelser, och Björn 
uttrycker att han tyckte ekaktivisterna i grunden agerade rätt i sina försök att påverka beslutet. Detta 
var dock en marginell typ av uttalanden. 

En intressant förekomst av motstridiga uppgifter rör det Per kallar Stockholms stads propaganda-
apparat och det Björn uttrycker om att han önskar de haft tillgång till en mediastrateg för att få stöd 
i sin kommunikation. Dessa uppgifter går inte riktigt ihop. Om det finns en propagandaapparat som 
trafikkontoret också använt sig av innebär det att Björn talar osanning, och om det inte finns en 
propagandaapparat ger Per uttryck för en misstanke som kan tänkas ha mycket stor inverkan på hur 
han förhåller sig till Stockholms stad eftersom han i så fall tror sig vara i ett stort kommunikativt 
underläge.

7.3.2 Misstankar om strategiskt handlande och strategiskt handlande
Efter hotsituationen som ur den hotanklagades synvinkel var ett missförstånd är det tänkbart att de 
ekaktivister som delat bilden att det upplevda hotet var ett missförstånd, fick känslan av att de nu 
begränsades  i  sin  möjlighet  att  agera  eftersom  denna  som  de  uppfattade  välvilliga  handling 
missförstods så gravt som att vara ett dödshot. Betraktat på detta sätt kan händelsen sägas ha lett till 
det  som en av de omständigheter en strategisk handling ger upphov till:  minskad möjlighet att 
agera. Att händelsen fick ljus i media uppfattade Per mer uttalat som en strategisk handling från 
trafikkontorets  sida,  för  att  påverka  domen  i  högsta  domstolen.  Kanske  kan  alltså  hela  denna 
händelse ur ekaktivisternas synvinkel ha framstått som en manifestering av makt från trafikkontoret, 
liksom ett sätt för trafikkontoret att vinna stöd från allmänheten i egenskap av offer för hotfulla 
ekaktivister. Viktigt att komma ihåg är dock att denna situation och andra upplevda hot drabbat 
Björn och trafikkontorets anställda personligen och hårt. En skillnad i hur de respektive parterna 
upplevde  händelsen  kan  vara  att  den  för  trafikkontoret  snarare  lett  till  minskad  tillit  än  till 
upplevelsen  att  begränsas  i  sin  möjlighet  att  agera.  Det  vore  också  rimligt  med  tanke  på  att 
trafikkontoret faktiskt haft den formella makten i sammanhanget.

Ekaktivisterna ger uttryck för att de fria arboristerna var bättre, större specialister, än de personer 
som gjort undersökningar på uppdrag av trafikkontoret. Björn uttrycker det motsatta, nämligen att 
de fristående arboristerna inte har den kunskap som krävdes för att bedöma TV-eken. Det är oklart 
om detta kom till uttryck när det begav sig, men framstår – om än i efterhand – som uttryck för att 
minska legitimiteten hos trafikkontorets utredare respektive de fristående arboristerna.  Om dessa 
uppfattningar kom ut är de tydliga strategiska handlingar som troligen också minskade tilliten till 
interaktionen: Att bli anklagad för inkompetens lär aldrig kunna gynna tillitssituationen. Björn är 
den som tydligast nämner handlingar som rent faktiskt kom till uttryck där och då, i form av de 
sakkunniga från olika vetenskapsdiscipliner som kom med inlägg för TV-ekens bevarande. Dessa 
inlägg kan tolkas som strategiska handlingar med syfte att minska legitimiteten hos trafikkontoret.

Att norrmannen Solfjeld aldrig undersökte TV-ekens stam under marknivå har – vilket vi inte minst 
såg i avsnittet om sakfrågans innehåll – haft stor betydelse för utvecklingen av detta fall då det var 
ett viktigt skäl till att ekaktivisterna inte ansåg att TV-eken var tillräckligt väl undersökt. Johan tror 
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även att  det  var  en  taktik  trafikkontoret  använde för  att  själva  kunna göra  studier  där.  Denna 
upplevda strategiska handling är kanske därför en av de mest centrala för att förstå ekaktivisternas 
misstänksamhet mot hela hanteringen av fallet TV-eken. Även om bedömningen av TV-eken inte 
enligt  trafikkontorets  mening  var  avhängig  av  granskning  av  denna  del  av  trädet,  så  var  den 
uppenbarligen det för ekaktivisterna. Därför hade det nog med facit i hand varit bra för situationen 
om Solfjelds undersökning inkluderat trädet under marknivån.

Ekaktivisterna ogillade också att den av TV-ekens konstaterat döda gren visades upp för allmän 
beskådan av trafikkontoret. Detta ogillande beror troligen på att de förstått handlingen som ett sätt 
att legitimera fällningen, men då grenen ansetts död av samtliga parter ansågs den därigenom inte 
vara representativ för TV-eken. Ändå valde trafikkontoret att visa upp den, vilket alltså sannolikt 
uppfattats som en strategisk handling för att skapa acceptans för beslutet hos allmänheten. Dock 
hände  detta  av  naturliga  skäl  efter  att  eken  fällts,  och  kan  således  inte  ha  påverkat 
konfliktsituationen innan dess. Att ekaktivisterna tar upp detta kan nog bero på att de tycker det 
bevisar att trafikkontoret inte haft ”rent mjöl i påsen”.

Per menar att trafikkontoret efter tips av polisen använt en utnötningsstrategi på Oxenstiernsgatan, 
vilket  också  kan  förstås  som  en  upplevd  strategisk  handling  eftersom  den  ur  ekaktivisternas 
synvinkel  var  en  tydlig  manifestering  av  den  makt  trafikkontoret  hade.  Med  tanke  på  att 
ekaktivisterna inte trodde att TV-eken var farlig framstod det säkerligen i än större grad som en 
strategisk handling – ett sätt att få opinionen att tro att eken var livsfarlig och att samtidigt reta upp 
alla som vanligen rörde sig på Oxenstiernsgatan.  Ur Björns synvinkel ska åtgärderna troligen i 
stället  förstås  som  säkerhetsåtgärder  som  blev  viktigare  att  utöka  i  takt  med  att  de  nya 
undersökningarna visade att eken var just så svag som han trodde. I likhet med hotet/hotmisstanken 
som diskuterats ovan är det  kanske i  detta fall  Björn som utsatts för misstanke om en illvillig 
strategisk handling som i själva verket var en handling i all välmening, med syfte att minska risken 
för personskador. Det framgår dock inte om Björn känt till att ekaktivisterna hyste dessa misstankar.

Björn uppfattar den strida ström av skrivelser, ofta irrelevanta enligt hans mening, som strategiska 
för att sätta käppar i hjulet för stadens arbete. I avsnittet om sakfrågans innehåll framgår att han inte 
vill se dessa skrivelsers författare som representanter för allmänheten. Det är förståeligt om det är så 
att denna typ av upplevda strategiska handlingar genomförs i samband med en stor del av hans 
arbete, eftersom det då är ett återkommande moment som skapar ”dålig stämning” och lägger upp 
för konfliktsituationer. Därmed inte sagt att konflikter alltid uppstår på grund av skrivelserna från 
dessa personer, men om de påverkar Björn negativt så skulle de kunna leda till en avog inställning 
från hans sida inte bara till de människor som inkommer med dessa skrivelser utan möjligen också 
till de sammanhang där dessa människor florerar. Samtidigt tycks Björn ha en relativt förenklad syn 
på denna grupp människor och ger inte uttryck för att de gör någon nytta. Då skrivelserna förefaller 
vara ett av få sätt för medborgare att faktiskt påverka tjänstemän kan det anses vara ett demokratiskt 
problem inte bara för tjänstemännen att många av skrivelserna upplevs som negativa av dem, utan 
också för medborgarna om detta innebär en risk att skrivelserna inte behandlas på ett neutralt sätt.
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8 Diskussion 
För mig som i lugn och ro pratat med både ekaktivister och ansvarig tjänsteman på Stockholms stad 
framstår samtliga dessa personer som vettiga, lugna människor som resonerar på ett logiskt sätt. 
Intressant nog har ju också alla respondenter uttryckt ungefär samma sak, upplevt samma problem 
men med skillnaden att ha upplevt det från olika sidor av konflikten. Det är som att de alla haft en 
likartad upplevelse av konflikten och haft problem med samma förhållanden. Att det förhåller sig på 
detta  sätt  och att  jag anser  mig ha förståelse  för samtliga respondenters  upplevelser tycker jag 
bevisar att dessa personer pratat alldeles för lite med varann. De har inte lyckats förmedla sina 
budskap och åsikter så att ömsesidig förståelse uppstått, vilket med största sannolikhet hade minskat 
risken för att konflikt skulle uppstå. 

I teoriavsnittet klargörs att kommunikation är nyckeln till att lösa och undvika konflikter och att 
kommunikationen syftar till  att  få parterna att förstå varandras perspektiv och att  identifiera de 
beståndsdelar i interaktionen som skapar missförstånd eller på andra sätt minskar förtroendet för 
situationen – att följaktligen släppa sakfrågan (Naturvårdsverket 2006:14). Sjöström betonar just 
vikten av att parterna om inte kommunicerar ur samma perspektiv så i alla fall känner till varandras 
perspektiv  (Sjöström  1985:4ff).  Det  tycks  också  vara  så  att  lokal  förankring,  delaktighet  och 
tillräckligt med tid och resurser är viktigt för att förebygga konflikter (Naturvårdsverket 2006:52ff). 
Även om syftet med denna studie inte är att reda ut hur konflikter av det slag som uppstod runt TV-
eken bör hanteras, så kan detta vara till hjälp för att ytterligare tolka konflikten.

Som berördes i  analysen av sakfrågans innehåll  tycks det  finnas skillnader i  vilka värden som 
rankas högst för de olika parterna i konflikten. Detta kan förstås i termer av perspektiv. Björn har ett 
tydligt säkerhetsperspektiv i sin yrkesroll, medan trädets kulturella och historiska värde framstår 
som centrala för ekaktivisternas perspektiv. Därmed inte sagt att parterna förbiser den andra partens 
centrala värden – de flesta människor har säkerligen en stor uppsättning av värderingar att ta hänsyn 
till i ställningstaganden. Kanske är det så att när värderingarna ställs mot varandra så blir det helt 
enkelt svårare att ta hänsyn till flera saker samtidigt. Att jämka olika personers prioriteringsordning 
av olika värden är likväl komplicerat. Eftersom värderingar inte handlar om mätbara fakta är det en 
bedömningsfråga vilka värden som ska ges högst prioritet, liksom det är en fråga som är personlig. I 
fallet TV-eken hade den part med formell makt att påverka beslutet om fällningen säkerhet som 
högsta prioritet, något som vi vet att ekaktivisterna inte hade full förståelse för. Med tanke på att det 
för trafikkontoret inte fanns något alternativ till att tillgodose den egna högst värderade aspekten, 
kan det anses vara extra viktigt att lyssna på och på andra sätt tillgodose ekaktivisterna som inte 
delade trafikkontorets prioriteringsordning. Vad som hade behövt ske för att parterna skulle förstå 
inte bara varandras perspektiv i sakfrågan utan också för att de skulle få en ömsesidig respekt för 
varandras perspektiv i sakfrågan, skulle kunnat vara en dialog för kreativ problemlösning: om hur 
samtliga parter menar att säkerheten kan tryggas om trädet står kvar inklusive vilka konsekvenser 
detta skulle få, liksom om hur trädets kulturhistoriska och miljömässiga värde kan tryggas om trädet 
fälls. På så vis kan parterna få chans att både ge och ta emot den komplexa bild som ligger till grund 
för ett visst perspektiv. En sådan dialog skulle förmodligen både ta tid och energi – tid och resurser 
är mycket riktigt relevant, med andra ord – men vara mycket lärorik för parterna. Hur en sådan 
dialog ska gå till rent praktiskt ligger emellertid utanför ramen för denna uppsats.

Vad som förhoppningsvis blivit tydligt av det empiriska materialet är att konflikten som uppstod i 
samband med beslutet om fällningen av TV-eken var ett resultat av såväl parternas bakgrund som av 
motsättningarna i sakfrågan och av hur parterna agerade. Det är svårt att avgöra vilken av dessa 
delar  som varit  viktigaste  orsaken  till  konflikten  –  om det  ens  går  att  separera  dem i  denna 
bemärkelse – utan i denna studie är det i stället tillitsminskningen som är central. Den är kärnan i 
definitionen av en konflikt. Även gällande tillitsminskning är det svårt att avgöra exakt vad och när 
oförutsägbarheter  i  interaktionen  uppstått  och  tilliten  börjat  avta.  Vi  vet  att  alla respondenter 
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uttrycker misstänksamhet mot den andra parten och alla anser att den andra parten inte haft "rent 
mjöl i påsen". Misstankarna har sannolikt lett till att de andra parternas handlingar i många fall 
tolkats  på  ett  sätt  som överensstämt  med den enskilde respondentens misstanke.  Detta  innebar 
samtidigt att handlingarna tolkats som strategiska, vilket sannolikt haft stor negativ inverkan på 
tillitsnivån  i  interaktionen  mellan  parterna.  Vi  vet  också  att  åtminstone  två  av  de  intervjuade 
ekaktivisterna  redan innan beslut  om fällningen tillkännagavs  hade  en  avog inställning  till  hur 
Stockholms stad agerar, och kan konstatera att alla ingående parters bakgrund är viktig att känna till 
för  att  förstå  hur  parterna uppfattat  situationer,  agerat  och reagerat.  Alla  intervjuade  parter  har 
genom sin bakgrund konstruerat en verklighet som i olika stor grad medfört att tillitssituationen 
redan på förhand var lägre än den hade kunnat vara om fallet var ett annat. I teoriavsnittet framgår 
att det kan vara svårt för parterna att släppa sina förutfattade meningar då det kräver ett förnyat 
tankesätt (Mostert 1998:210). En på förhand negativ inställning som byggts upp under en relativt 
lång period är troligen inget man kopplar bort med enkelhet och detta gäller givetvis alla parter i 
konflikten.  Det  kan  rentav  innebära  att  det  är  svårt  att  isolera  denna  konflikt  som en specifik 
konflikt, då den kanske snarare är en del i en större konflikt eller motsättning som finns mellan 
aktiva  samhällsmedborgare  och Stockholms tjänstemän –  eller  på  en  större  skala  mellan  civil-
samhälle och styre. Motsättningar mellan styre (vilket i detta sammanhang innefattar tjänstemän) 
och de styrda skulle nog av många anses vara en vanlig och kanske även nödvändig motsättning, 
men i en perfekt fungerande demokrati borde en sådan motsättning inte råda, i varje fall inte i vilken 
form som helst. 

Det  är  anmärkningsvärt  att  båda  parter  tar  upp  just  demokratiaspekter  på  fallet.  Att  samhället 
upplevs som demokratiskt är givetvis väldigt viktigt i en demokrati, så att demokratibrist tas upp i 
sammanhanget är nog att betrakta som en varningsklocka – i synnerhet som respondenterna inte 
tycks betrakta fallet TV-eken som ett undantag. Vad som förefaller vara ett bra första steg för att 
motverka konflikter i fortsättningen, är därför att utveckla någon form av strategi för hantering av 
sådana. Det saknas idag en fungerande hantering av den typ av konflikt som uppstod som följd av 
tjänstemannabeslutet i Stockholms stad om fällningen av TV-eken. 

Ett  beslut  som  på  ett  eller  annat  sätt  påverkar  många  människor  torde  vara  lika  viktigt  att 
kommunicera oavsett om det fattas på politisk nivå eller på tjänstemannanivå. Givetvis uppstår inte 
konflikter som följd av varje beslut som fattas, och det är också svårt att veta om ekaktivisterna i 
detta fall  representerade en bred allmänhet  eller  särintressen.  Faktum kvarstår dock:  Konflikten 
uppstod och många blev upprörda. Björn talar om hur svårt det är att kommunicera och Karin tyckte 
att beslutet kommunicerats dåligt. Dessa uttalanden pekar på att det finns behov av att arbeta mer 
med kommunikation  av  beslut  till  en  bred  allmänhet.  De beslut  som sedan leder  till  protester 
och/eller  konflikter  bör  rimligtvis  hanteras  därutöver,  för  det  som hänt  i  fallet  TV-eken  är  att 
förtroendet minskat ömsesidigt för respektive part. Om samhället skulle tillåtas att vidareutvecklas i 
den riktningen riskerar vi  att  få ett  problem högst olämpligt  för en demokrati,  nämligen att  de 
styrande och de styrda i vid bemärkelse inte litar på varann. Det är förstås ett skräckscenario som 
förhoppningsvis ligger långt från situationen idag. Icke desto mindre är det en aktuell fråga: Inom 
ramen för diskussioner om hållbar utveckling är demokrati en central del. Inte bara är det en aspekt 
av den sociala dimensionen som alla jordens medborgare ska kunna leva i och med – det är också 
en högst relevant variabel för att få tillstånd långsiktiga, legitima och välfungerande beslut som 
syftar  till  att  främja  tillståndet  i  miljön  inom de  ekologiska  och ekonomiska  systemens  ramar. 
Connelly & Smith beskriver diskussioner som finns om behovet av ”ekologisk demokratisering” 
med ökat inslag av deliberativ demokrati (se Connelly & Smith 2003:70ff). Helt kort kan idén med 
deliberativ  demokrati  förklaras  med  att  beslut  endast  anses  legitima  om de  är  härledda  ur  en 
diskussions- och argumentationsprocess för att få fram det bästa beslutet, där alla medborgare har 
möjlighet att delta med lika stark röst.  Förhoppningen med deliberativa inslag för en ekologisk 
demokratisering  är  exempelvis  att  generera  mer  ekologiskt  rationella  beslut  och  att  utbytet  av 
kunskap ger ökad ekologisk medvetenhet och följaktligen bättre förutsättningar för att den enskilda 
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individen ska handla mer hållbart (Connelly & Smith 2003:72ff). Connelly & Smith förklarar med 
att förtroende för och intresse av politiska debatter och handlingar kan återfås först när medborgare 
märker att deras politiska och etiska engagemang och handlingar tas med i beräkningen (2003:73). 
Med andra ord finns utifrån detta breda demokratiperspektiv argument för att i större utsträckning 
involvera medborgarna för mer legitima, välförankrade och välgrundade beslut. Sådana processer 
behöver förmodligen vägas mot effektivitet och dessutom skiljer sig idén om deliberativ demokrati 
ganska markant från den representativa demokrati vi i huvudsak har i Sverige idag. Men oavsett hur 
stort eller litet ett beslut är finns det demokratiska skäl likväl som skäl för långsiktig hållbarhet att 
bättre involvera allmänheten i beslutsprocessen. Det gäller även beslut som fattas av Stockholms 
stads trafikkontor. 
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9 Slutsatser
Den för konflikten mest relevanta produkten av parternas bakgrund är den misstänksamhet de i 
olika stor grad hyst gentemot varann. Denna misstänksamhet resulterade i starka misstankar från 
ekaktivisternas sida om att trafikkontoret haft andra skäl än de skäl som av trafikkontoret angavs för 
TV-ekens fällning, och därmed uppfattningen att trafikkontoret haft en dold agenda. Trafikkontoret 
misstänkte på motsvarande sätt att ekaktivisterna hade dolda agendor för att bevara TV-eken. Detta 
gav upphov till  att parterna misstänkte varann för att utföra strategiska handlingar för den egna 
agendans vinning, vilket bäddade för att nya strategiska handlingar skulle utföras såsom försök att 
minska den andra partens legitimitet.  Detta har sannolikt lett  till  sänkt tillitsnivå i interaktionen 
mellan parterna och därmed förvärrat konflikten.

Parternas  förutfattade  idéer  om hur  saker  och  ting  förhåller  sig,  huvudsakligen  ekaktivisternas 
förutfattade bild av det kommunala styret, gav upphov till att fler frågor än sakfrågan (det vill säga 
TV-ekens fällning) kom upp till ytan i konflikten vid beslutet om fällningen av TV-eken. För att få 
tillstånd en konstruktiv diskussion om sakfrågan är det därför relevant att alla parter får möjlighet 
att framföra de av sina idéer som berör sakfrågan men som i strikt bemärkelse tillhör dess kontext. 
För den enskilda personen behöver dessa idéer inte nödvändigtvis uppfattas som kontextuella, men 
kommer idéerna fram finns i alla fall en teoretisk möjlighet för parterna eller någon utomstående att 
sortera de olika frågorna och att hjälpas åt att bedöma sanningsgraden i förekommande misstankar.

Att parterna i konflikten vid beslutet om fällningen av TV-eken tog fram nya studier av trädets 
tillstånd var teoretiskt sett positiva initiativ för konflikten, men då parterna inte förde någon dialog 
om av vem och hur de nya undersökningarna skulle genomföras förvärrades situationen i stället av 
detta.  Båda  parterna  ansåg  den  andra  partens  nya  undersökningar  vara  irrelevanta  och/eller 
ofullständiga, vilket fick följden att de snarast ringaktade varandras undersökningsresultat.

De i konflikten vid TV-eken ingående parterna har haft en otillfredsställande kommunikation, vilket 
är den övergripande förklaringen till att konflikten uppstod. Förekomsten av att bli hotad och av att 
bli anklagad för att utfärda hot försämrade också kraftigt parternas förutsättningar för att samarbeta 
och kommunicera konstruktivt.
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Rekommendationer
Det finns förhållandevis gott om studier som behandlar utfall av och problematik i samband med 
samrådsprocesser  vid  naturresurshanteringsfrågor.  Jag  bedömer  dock  att  det  finns  ett  glapp  av 
studier som behandlar liknande frågor/beslut där  inga krav funnits på att involvera allmänheten i 
beslutsprocessen. För att höja kunskapsläget i detta fält och urskilja hur beslutsfattare inom offentlig 
förvaltning kan arbeta förebyggande och med hantering av konflikter, skulle det vara nyttigt med 
fler studier som behandlar hur och varför konflikter  uppstått eller undvikits, likväl som studier som 
behandlar hur konflikter hanteras på bästa sätt i samband med sådana beslut som inte kräver att 
allmänheten involveras.

För institutioner som fattar beslut i naturresurshanteringsfrågor där inga krav finns på att involvera 
allmänheten i beslutsprocessen, finns ett behov av att utveckla strategier och/eller handlingsplaner 
som är till hjälp vid de tillfällen då konflikter uppstår. 
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11 Bilagor

11.1 Intervjuunderlag (ursprunglig version)

11.1.1 Intervjufrågor: Ekaktivister
Engagemang och händelseförlopp
Vilken typ av aktör/intressent skulle du beskriva dig själv som i kampen om TV-ekens bevarande? 

När var det du började engagera dig för TV-ekens bevarande?

Ekenshistoria.pdf – Har du sett det dokumentet? Delar du bilden?

Kan du berätta om din bild av händelseförloppet ur ditt perspektiv, från då du började engagera dig i 
TV-ekens bevarande i höstas?

Varför engagerade du dig för TV-ekens bevarande? 

Har du hört om några andra skäl till varför andra engagerade sig?

Har du någon uppfattning om hur andra närboende ställt sig till fällningen?

Hur stora bedömer du att protesterna var? 

Flera som engagerat sig för TV-ekens bevarande tycker att det sätt som fällningen gått till är 
odemokratiskt. Vad tycker du? Ev. Vad är det för demokratiska rättigheter du tycker övertrampats?
Relation
Kan du beskriva din bild av de individer från Stockholms stad som beslutat om att fälla TV-eken?

Varför tror du att Trafikkontoret tog ner TV-eken?

Om du sätter på dig t ex Björn Embréns glasögon, han hade uppfattningen att eken var väldigt svag. 
Kan du ha någon förståelse för honom och det beslut han varit med och fattat, ur hans perspektiv?

Hur tycker du i allmänhet att du blev bemött av stadens beslutsfattare och tjänstemän?

Gjordes någon ansats, upplevde du, för att få till en dialog mellan Trafikkontoret och er aktivister?

Varför tror du att Stockholms stad agerade som de gjorde?

Vad väckte deras bemötande för känslor i dig?

Hur hade du velat att stadens beslutsfattare skulle ha agerat?

Om man bortser från själva sakfrågan, alltså turerna om trädets tillstånd, kan du då försöka sätta 
fingret på vad de gjort fel enligt din mening (handlingar mer konkret)?

Minns du någon särskild händelse där du/ni interagerat med Sthlms stad, som du tyckte var positiv?

Vad har du för inställning till Trafikkontoret idag? Förändrats?

Vad har du för inställning till de politiker som är överordnade Trafikkontoret?

Vad skulle ha fått dig att känna att en fällning av TV-eken var acceptabel?

Nu när trädet väl fällts har grenar förts dels till Skansen och dels till Gärdet, om jag förstått rätt. Vad 
tycker du om den hanteringen av trädets ”kvarlevor”?
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11.1.2 Intervjufrågor: Stockholms stad
Engagemang och händelseförlopp
Vilken roll har/hade du i frågan om TV-eken?

Kan du berätta om din bild av händelseförloppet, från då du blev involverad i frågan?

Varför beslutades om fällning av TV-eken?

Det blev stora protester. Blev ni förvånade över det? Brukar det bli? Har det blivit förr?

Hur stora bedömer du att protesterna var? 

Har ni någon beredskap för sådana här situationer när beslut fattas och intressekonflikter 
manifesteras?
Relation
Kan du beskriva din bild av de individer som engagerade sig för att bevara TV-eken?

Varför tror du att folk protesterade mot beslutet om fällning av TV-eken?

Hur möttes ekaktivister och beslutsfattare? Dialog?

Hur ser du på medias roll i den här frågan?

Hur tycker du i allmänhet att du blev bemött av ekaktivisterna?

Vad väckte de här ekaktivisterna och deras uppträdande för känslor i dig?

Den här konflikten, blev den personlig för dig?

Berätta om hotbild?

Hur påverkade den dig?

Minns du någon särskild händelse eller dialog som du upplevde som positiv mellan dig och 
ekaktivisterna?

En grupp arborister började ju själva undersöka ekens tillstånd. Vad tyckte du om det? Hur kändes 
det?

Hur hade du velat att ekaktivisterna skulle ha agerat?

Om man bortser från själva sakfrågan, alltså turerna om trädets tillstånd, kan du då försöka sätta 
fingret på vad som lett fram till den infekterade situationen/konflikten enligt din mening (handlingar 
mer konkret)?

På vem eller vilka tycker du ansvaret ligger för att hantera situationen som uppstod med alla dessa 
protesterande människor? (Har ni nåt särskilt ansvar då ni fattade beslutet?)
Sakfrågan
Hade ekaktivisterna någon teoretisk möjlighet att påverka det beslut som Trafikkontoret fattat?

Vilka beslutsunderlag låg till grund för beslutet att fälla TV-eken? 

Hur kommer det sig att de som bedömt trädet på uppdrag av Sthlm stad och de fristående arborister 
som undersökte trädet, drog så radikalt olika slutsatser om trädets tillstånd?

Vilka intressen tog ni hänsyn till när ni beslutade att fälla TV-eken? Hur vägde ni dem mot varann?

Solfjeld skrev detta: ”Etter som valget også kan komme til å få kostnadmessige konsekvenser, både 
på kort og lang sikt, er det viktig at det foretas en grundig vurdering av kost – nytteeffekten av de 
ulike alternativene før den endelige beslutningen tas.” Gjordes detta? 
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Jag har kikat på Trädportalen, som initierades som en följd av NV:s åtgärdsprogram för 
skyddsvärda träd. Där kan man se att TV-eken klassats som skyddsvärd både pga dess ålder, dess 
storlek och dess hålighet. (Och kategorin ”övrigt”, vad den nu innefattar.) På vilket sätt tog TK 
hänsyn till detta i beslutet om fällningen?

Stockholm har ju haft en hel del problem med trädsabotage, förgiftade träd för folk som vill ha 
bättre utsikt och sånt. Med anledning av det här trädsabotaget skrev Ulla Hamilton en debattartikel i 
SvD som publicerades i september förra året, att Stockholms träd är ett levande arv som ska 
skyddas. Tidigare har hon också väkomnat NV:s åtgärdsprg. för skyddsvärda träd i kulturlandskapet 
och betonat vikten av att skydda gamla träd. För mig framstår det här som att fällningen av TV-eken 
därför går emot Hamiltons intentioner för stockholms träd. Varför går ni emot de här uttalade 
intentionerna?

Ulla Hamilton har flera gånger sagt att TV-eken inte var en politisk fråga utan en 
tjänstemannafråga, efter vad jag sett i utdrag från protokoll från olika sammanträden. Det här har ju 
inneburit att ett fåtal personer fått ta smällen i frågan, alla som ifrågasatt beslutet har hänvisats till 
er. Hur känner du inför det?

Önskar du att frågan hade tagits upp på politisk nivå?

Tycker du TV-eken var en politisk fråga?

Solfjeld gjorde en ny undersökning efter att den planerade fällningen inte blev av i oktober. Att göra 
så, ta fram ny kunskap när det finns oenigheter i sakfrågan - i detta fall om ekens tillstånd – är ett 
riktigt klokt drag i såna situationer. Men det är då viktigt att den nyproducerade kunskapen anses 
legitim av alla parter. Därför undrar jag: Hur valdes Solfjeld? Vad har han för utbildning etc.?

De fristående arboristernas undersökningar visade ett ganska annorlunda resultat mot TK:s 
undersökningar. Som jag förstått det så väntade TK aldrig in rapporten från deras undersökningar, 
utan fällde innan. Hur kom det sig? 

Vill ni inte ha så mycket information som möjligt? 

Varför inte vårda trädet i stället för att fälla det?

Är det något i hanteringen av TV-eken du skulle försökt göra annorlunda om situationen uppstod 
idag?
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11.2 Grovkategorisering
Grovkategoriseringen är sorterad i fallande ordning efter förekomst av kategorin i intervjun. Notera 
att en kategori kan förekomma på flera ställen, att vissa kategorier överlappar samt att alla 
kategorier ej blev föremål för analys. 
Sakfrågans kontext
Ekaktivister Stockholm stads trafikkontor
Kategori Förekomst i intervju, 

antal gånger (Holmgren/ 
Schönning/Strömstedt)

Kategori Förekomst i intervju, 
antal gånger

Större sammanhang 11 (3/5/3) Media 4

Demokrati 11 (1/6/4) Bakgrund 3

Misstanke 10 (-/5/5) Infospridning i samhället 1

Jäv/korruption 5 (-/-/5) Legitimitet 1

Strategi 4 (-/-/4) Sakkontext 1

Värde 4 (1/3/-) Syn på part 1

Media 3 (1/-/2) Hantering 1

Historia 2 (-/2/-) Demokrati 1

Politisk nivå 2 (-/1/1) Spårvagn 1

Stadens organisation 2 (-/2/-) Exploatering 1

Fara i relation 2 (1/-/1)

Produkt av fällning 2 (2/-/-)

Motsägelse 1 (-/1/-)

Maktmissbruk 1 (-/1/-)

Eftersatt 1 (-/1/-)

Ålder 1 (-/1/-)

SL 1 (-/1/-)

Spekulation 1 (-/-/1)

Kultur 1 (1/-/-)

Spårvagn 1 (1/-/-)

Sakfrågans innehåll
Ekaktivister Stockholm stads trafikkontor
Kategori Förekomst i intervju, 

antal gånger (Holmgren/ 
Schönning/Strömstedt)

Kategori Förekomst i intervju, 
antal gånger

Värde 7 (1/2/4) Beslutsgrund 9

Misstanke 7 (4/1/2) Trädets tillstånd 6

Åtgärd 6 (2/3/1) Åtgärd 3

Demokrati 5 (-/5/-) Förlopp 2

Trädfakta 4 (-/-/4) Värde 2

Naturminne 3 (1/1/1) Sakkontext – exempel 2

Regelbrott/beskydd 3 (-/3/-) Politisk nivå 2

Brist i undersökning 3 (-/-/3) Medborgarinflytande 2

Fara i relation 2 (2/-/-) Sakhistorik 1
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Kommunicerad info 2 (2/-/-) Bakgrund 1

Eftersatt 1 (-/1/-) Fara i relation 1

Jäv 1 (-/-/1) Fara/säkerhet 1

Strategi 1 (-/-/1) Biologisk mångfald 1

Syn på part 1 (-/-/1) Syn på part 1

Okunskap 1 (-/-/1)

Politisk nivå 1 (1/-/-)

Arboristförhållande t. Sthlm 1 (1/-/-)

Relationer – de ingående parternas agerande
Ekaktivister Stockholm stads trafikkontor
Kategori Förekomst i intervju, 

antal gånger (Holmgren/ 
Schönning/Strömstedt)

Kategori Förekomst i intervju, 
antal gånger

Syn på part 22 (9/8/5) Syn på part 11

Demokrati 13 (2/-/11) Förnekelse, ignorans 5

Misstanke 10 (4/3/3) Kommunikation 4

Lögn 10 (3/3/4) Engagemang i relation 4

Strategi 10 (-/5/5) Legitimitet 4

Makthandling 9 (5/2/2) Lögn 4

Polisen 7 (1/5/1) Demokrati 4

Legitimitet 4 (-/1/3) Undanhållen info 4

Ignorans 4 (1/1/2) Hot 3

Motsägelse 4 (2/2/-) Misstanke 3

Okunskap 4 (-/-/4) Bedrägeri 2

Kompromisslöshet 4 (3/-/1) Dialog 2

Strategisk handling 3 (-/3/-) Strategi 2

Stämning 3 (3/-/-) Förhalning 1

Brist i undersökning 3 (-/-/3) Mobb 1

Ord mot ord 2 (-/1/1) Ansvar 1

Media 2 (-/1/1) Ofredande 1

Fara i relation 2 (-/1/1) Godtrogenhet 1

Jäv 2 (-/1/1) Grupptillhörighet 1

Hot 1 (-/1/-) Nyfikenhet 1

Vilseledning 1 (-/1/-) Behandling av undersökning 1

Nytta 1 (-/-/1)

Åtgärd 1 (-/-/1)

Kommunicerad info 1 (1/-/-)
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11.3 Artikel i DN
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11.4 Artikel i Östermalmsnytt
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