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Sammanfattning 

Skogen har en viktig roll för den biologiska mångfalden och bidrar till flera 

viktiga ekologiska processer. För att ta ansvar för att skogen sköts på ett 

miljömässigt sätt finns möjlighet för skogsägare att certifiera sin 

skogsfastighet i enlighet med FSC och/eller PEFC.  

Det finns en problematik kring att skogsägare certifierar sin skogsfastighet 

utan att känna till innebörden av PEFC:s krav. Det är skogsägarna som har 

det yttersta ansvaret vid alla former av åtgärder och risktaganden i sin skog. 

Om informationskanalerna inte är fungerande kan det innebära otillräcklig 

kunskap hos skogsägarna vilket vidare leder till svårigheter att förstå 

innebörden av vilket ansvar de åtar sig.  

Syftet med studien var att undersöka en skoglig aktörs1 privata PEFC- 

certifierade skogsägare med utgångspunkt i synen på ansvar samt behovet av 

kunskap och information om PEFC. En kvantitativ webbenkätundersökning 

gjordes på ett slumpmässigt urval av den skogliga aktörens skogsägare samt 

deras inspektorer i Dalarna och Hälsingland. Totalt svarade 160 skogsägare 

och 15 inspektorer. Fördjupande sambandsanalyser gjordes utifrån studiens 

frågeställningar. 

Endast 66 % av skogsägarna ansåg att det var de själva som stod ytterst 

ansvarig för att skogsfastigheten uppfyllde PEFC:s krav. Majoriteten av 

respondenterna överlämnade ansvaret vid utförandet av skogsbruksåtgärder 

på deras skogsfastighet. De som överlämnade ansvaret gjorde det främst för 

att de litade på att den skogliga aktören utförde åtgärderna korrekt. 

Drygt hälften av skogsägarna ansåg sig ha tillräcklig kunskap om PEFC- 

certifieringen och skogsskötselstandarden var den del flest skogsägare ville 

ha mer kunskap om. 66 % ansåg att informationen de fått om PEFC varit 

tillräcklig. Den övergripande bilden var att inspektorerna ansåg att 

skogsägarna hade otillräcklig kunskap om PEFC. 

Studien har visat att det är flera olika faktorer som spelar in i skogsägarnas 

syn på ansvar och behovet av kunskap och information. Ett särskilt 

intressant samband visade att 62 % av de skogsägare som ansåg att det var 

den skogliga aktören som stod som ytterst ansvarig bedömde sig även ha 

tillräcklig kunskap. 

 

Att erbjuda olika informationskanaler till skogsägarna kan tänkas vara ett 

sätt att bidra till högre kunskapsnivå. Studien visade att den muntliga 

informationen varit mest effektiv. I avtalet som skogsägaren skriver 

gentemot den skogliga aktören bör det förtydligas att det är skogsägaren 

som står som ytterst ansvarig för sin skogsfastighet. 
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Abstrakt 

Skogsägare har möjlighet att certifiera sin skogsfastighet i enlighet med FSC 

och/eller PEFC. Flera av de skogsägare som certifierar sin fastighet känner 

dock inte till PEFC:s krav. Studiens syfte var undersöka synen på ansvar och 

behovet av kunskap och information om PEFC. Endast 66 % av skogsägarna 

ansåg att det var de själva som stod ytterst ansvarig för sin skogsfastighet 

och lika stor andel ansåg att informationen de fått om PEFC varit tillräcklig. 

Drygt hälften av skogsägarna ansåg sig ha tillräcklig kunskap om PEFC. 

Studien visade att flera olika faktorer spelar in på skogsägarnas syn på 

ansvar och behovet av kunskap och information. 

Nyckelord: PEFC, certifiering, privata skogsägare, kunskap, information, ansvar. 
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Förord 

Detta examensarbete på 15 hp, genomfördes på Skogskandidatprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Växjö, under våren 2017. 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de skogsägare och inspektorer 

som svarat på enkäten och därmed bidragit med värdefull data till studien.  

Därefter vill vi rikta ett tack till personerna hos den skogliga aktören som 

hjälpt oss med rådgivning och administration av enkäten och som gjort att vi 

kunnat genomföra studien. 

Vidare vill tacka vår handledare Erika Olofsson som varit en oumbärlig 

handledare med alla tips, råd, ideér och som väglett oss in i mål. 

Tack också till alla nära och kära som ställt upp och gjort det möjligt för oss 

att genomföra detta från start till mål! 

Cecilia Frenell Staaf & Edwina Matsson  

8 juni 2017 
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1. Inledning 

1.1 Skogens betydelse för miljön 

Genom fotosyntesen har skogen en förmåga att binda koldioxid i den 

växande veden, genom rötterna i marken och genom andra växtdelar. Den 

bundna koldioxiden omvandlas till kol vilket gör skog och mark till en 

viktig kolinlagringskälla (Naturvårdsverket 2016, Svenska PEFC u.å.a). De 

boreala
1

 skogarna står för 60 % av kolinlagringen i världens skogar 

(Skogsstyrelsen 2017). Skogar som sköts på ett långsiktigt och hållbart sätt 

resulterar i störst klimatnytta och kolinlagring (Naturvårdsverket 2016). 

Skogen har en viktig roll för den biologiska mångfalden. Den utgör en viktig 

bo- och växtplats för en mängd växter och djur och bidrar till flera andra 

viktiga ekologiska processer. Det gör att skogen måste brukas på ett sätt som 

inte stör eller hindrar skogens eget arbete. 

Sverige har tillsammans skrivit under ett avtal: “Konventionen om biologisk 

mångfald”, som förbinder länderna att vårda den biologiska mångfalden 

(SLU 2016). Skogsbrukets del i arbetet med att bevara den biologiska 

mångfalden utgörs av den miljöhänsyn som tas i den brukade skogen och att 

vissa skogsområden avsätts helt från brukande (Skogsstyrelsen 2017). 

I Sverige finns lagar och regler kring hur de svenska skogarna ska skötas 

och sedan 1993 har de skogspolitiska målen som innefattar miljö- och 

produktionsmålet legat till grund för det svenska skogsbruket. I 

skogsvårdslagen är miljö- och produktionsmålet likställda (Weslien & 

Widenfalk 2014) och anger att skogen ska ge god avkastning samtidigt som 

den biologiska mångfalden ska bevaras (Skogsstyrelsen 2016). 

En del av skogsbrukets miljöarbete är de skogliga certifieringssystemen. 

FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes) är de två största 

certifieringssystemen och dessa innehåller riktlinjer och krav som 

certifierade skogsägare måste leva upp till. 

 

 

 

                                                 

 
1
 Det boreala barrskogsbältet sträcker sig över norra halvklotet och är världens största 

sammanhängande landekosystem. Det domineras av barrträd med inslag av lövträd. I jämförelse 

med tropiska skogar anses den vara artfattig (Naturskyddsföreningen & WWF 2011). 
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1.2 FSC och PEFC 

Grunden till dagens certifieringssystem lades 1990 i Kalifornien av 

miljörörelsen på grund av rädsla för avskogning och missnöje över den 

internationella politikens hantering av att försöka förhindra avskogningen 

(Svenska PEFC u.å.b). Målet var: 

“att skapa ett marknadsdrivet och frivilligt verktyg för att stimulera till ett 

ansvarsfullt bruk av världens skogar” (Svenska PEFC u.å.b) 

Det dröjde till år 1993 innan FSC bildades i Toronto och därefter har flera 

andra skogscertifieringssystem skapats (Svenska PEFC u.å.b). 

År 1996 påbörjades ett gemensamt arbete mellan flera olika aktörer, 

organisationer med anknytning till skogs- och miljöbranschen samt 

skogsägarrörelsen och Naturvårdsverket mot att anpassa FSC-standarden till 

svenska förhållanden. År 1997 lämnade skogsägarrörelsen detta arbete med 

anledning av att FSC-standarden inte tog hänsyn till det småskaliga 

skogsbruket genom bland annat höga certifieringskostnader och att den 

privata äganderätten inte togs i beaktande (Svenska PEFC u.å.b). 

År 1998 påbörjades ett samarbete mellan skogsägare från Finland, Sverige, 

Tyskland, Frankrike och Österrike samt representanter från industrin. Målet 

var att arbeta fram ett gemensamt skogscertifieringssystem, som var 

anpassat till de småskaliga familjeskogsbrukens villkor. Det resulterade år 

1999 i Pan European Forest Certification Council (PEFCC) som senare 

ändrades till Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes (PEFC), då det ansågs bättre anpassat till certifieringens syfte. 

Utifrån PEFCC kunde varje land skapa standarder anpassade efter deras 

lokala förhållanden i enlighet med de internationella riktlinjer och krav som 

finns för ett hållbart skogsbruk (Alriksson 2016a). 

Skogsägarföreningarna bildade tillsammans med åtta av Svenska kyrkans 

stift, köpsågverken, Skogsmaskinföretagarna, Skogs- och Träfacket samt 

Orienteringsförbundet Svenska PEFC den 15 maj år 2000. Den första 

svenska PEFC-standarden godkändes av internationella PEFC i juli samma 

år. Idag är PEFC det system som innefattar störst andel certifierad 

skogsmark i världen och flest småskaliga skogsägare väljer PEFC (Svenska 

PEFC u.å.b). 

1.3 Likheter och skillnader mellan FSC och PEFC 

PEFC och FSC har både likheter och skillnader. En likhet är att båda 

certifieringssystemen arbetar för uthålligt brukande av skogen. Detta delas in 

i tre olika aspekter. Den första är den miljö- och ekologiska aspekten, vilken 

tar hänsyn till växter, djur, mark- och vattenstatus. Den andra är den sociala 

aspekten som värnar om människorna som arbetar och lever i skogen. Den 
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tredje är den ekonomiska aspekten som ger skogsägaren möjlighet att 

bedriva ett lönsamt skogsbruk, vilket gynnar både skogsägare, 

skogsindustrin och samhället i stort. Dessa tre aspekter är alla en 

förutsättning för ett hållbart skogsbruk och gemensamma nämnare för både 

FSC och PEFC (Alriksson 2016b). 

En skillnad mellan certifieringssystemen är att FSC har en internationell 

standard, som anpassas till nationell nivå i varje land, medan PEFC i varje 

land tar fram sin egen standard som anpassas till internationella kriterier. 

Ytterligare en skillnad är att FSC utfärdar certifieringen själva, medan PEFC 

använder ackrediterade certifieringsorgan för utfärdande av certifieringen 

(Alriksson 2016b). 

1.4 Svenska PEFC-certifieringen 

Svenska PEFC:s standard har tre delar vilka är skogsskötsel-, social-, och 

miljöstandard (Svenska PEFC 2012). Dessa delar innehåller i sin tur olika 

delar med olika syften. Skogsstandarden innebär att se till att skogen och 

skogsmarken brukas på ett produktivt och ansvarsfullt sätt samtidigt som 

skogsägaren ska känna frihet i att själv välja vad skogen ska användas till. 

Miljöstandarden innebär att skogsbruket ska ta hänsyn till biologisk 

mångfald och kulturmiljöer, och att vattendrag och sjöar/hav skyddas för att 

naturmiljön inte ska skadas. Den sociala standarden innefattar 

upprätthållande av relationer mellan skogsbruket, rennäringen och 

allemansrätten samt utveckling av landsbygden och arbetsvillkor inom 

skogsbruket (Svenska PEFC u.å.c). 

Svenska PEFC ställer också krav på certifiering av entreprenörer och 

avverkningsorganisationer för att underlätta för den certifierade skogsägaren 

att uppfylla standardkraven. Genom detta kan skogsägaren lämna över 

utförandet av enskilda åtgärder inom skogsbruket till dessa certifierade 

utövare (Svenska PEFC 2015a). Idag är 3 419 entreprenörer certifierade 

enligt PEFC (Svenska PEFC 2016). 

1.5 Privata och certifierade skogsägare 

År 2012 fanns i Sverige 329 541 skogsägare, vilka utgjorde ca 50 % av 

skogsägandet i Sverige. Av de privata skogsägarna var 229 802 fysiska 

personer fördelade på 39 % kvinnor och 61 % män (Skogsstyrelsen 2014). 

Av de privata skogsägarna är ca 20 % certifierade enligt FSC och/eller 

PEFC och ca 16 % är dubbelcertifierade (FSC 2016; PEFC 2010; Svenska 

PEFC 2016). Svenska PEFC har 43 138 anslutna skogsägare med 11 549 

732 hektar skogsmark (Svenska PEFC 2016). 
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1.6 Ansvar och skogsskötselmässiga krav för certifiering 

Att vara certifierad enligt PEFC innebär att skogsägare indirekt måste ha 

tillräcklig kunskap om sin skog och om de åtgärder som väljs så att 

certifieringskraven uppfylls (Svenska PEFC 2012). Vid alla 

skogsbruksåtgärder är det skogsägaren som står som ytterst ansvarig för att 

skogen sköts enligt PEFC och uppfylls inte kraven kan skogsägaren mista 

certifieringen (PEFC 2010). Några av de viktigaste kraven som PEFC-

certifieringen ställer är att: 

 En aktuell skogsbruksplan för hela fastigheten ska finnas, 

 Minst 5 % av den produktiva skogsmarksarealen ska avsättas som 

naturvård, 

 Befintlig död ved ska lämnas, 

 Minst 3 m
3
sk/ha färsk död ved ska lämnas vid avverkning. Finns inte 

detta så skapas det i samband med gallring, 

 5 % av den friska/fuktiga marken ska vara lövdominerad, 

 Skogsbruket ska bedrivas aktivt och dokumentation ska föras av utförda 

skogsbruksåtgärder, 

 Anlitas entreprenörer ska dessa vara certifierade (Svenska PEFC 2016). 

Kraven som Svenska PEFC:s skogsstandard ställer ska uppfyllas av de 

certifierade avverkningsorganisationer som utför arbeten på skogsmark hos 

certifierade skogsägare. I entreprenörernas fall ska delar av den sociala 

aspekten i PEFC:s skogsstandard samt kraven i Svenska PEFC:s 

entreprenörsstandard uppfyllas (Svenska PEFC 2015a). 

1.7 Motiv skogsägare 

Enligt Grahn (2016) är anledningen till att skogsägare certifierar sig både att 

de känner ett miljöansvar och att de får ekonomisk vinning av att sälja 

certifierat virke. Brukande av skogen i enlighet med certifieringen kan också 

kopplas till skogsägarens naturintresse (Södra u.å), vilket kan vara 

ytterligare ett motiv för skogsägaren att certifiera sig. 

Karlsson (2014) såg att skogsägare ansåg att certifieringssystem är viktiga 

för att kunna driva ett hållbart skogsbruk och att medverka för en 

miljömässig hållbar utveckling. 

Avseende naturvård generellt visade Uliczka m.fl. (2004) att det finns en 

skillnad i hur skogsägare ser på detta beroende på kön, ålder, inkomst från 

skogen och utbildningsnivå. Kvinnor under 55 år med utbildningsnivå lägst 
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gymnasium eller högskola var de som i störst grad var positiva till naturvård. 

Högre ålder och främst män kopplades ihop med ett minskat intresse för 

naturvård, medan kvinnor och yngre visades ha miljövänligare åsikter 

(Uliczka m.fl. 2004). 

Den ekonomiska premien som tillkommer per kubik vid försäljning lockar 

skogsägare att certifiera sig vilket bekräftas av Ek (2004) och Karlsson 

(2014). Till exempel betalar Södra skog ett extra pristillägg på 10 kr/m3fub 

för PEFC-certifierat eller FSC-certifierat talltimmer. 

Dubbelcertifiering betalas med 20 kr/m
3
fub (Södra 2016) och Norrskog 

betalar en extra premie på 6 kr/m
3
fub för PEFC-certifierat sågtimmer 

(Norrskog 2016). 

Keskitalo & Liljenfeldt (2013) genomförde en studie som visade att 

kommunikationen gällande skogscertifiering mellan exempelvis skogliga 

aktörer och skogsägare, påverkade inställningen till certifiering. En positiv 

inställning hos skogliga aktörer kan antas motivera skogsägare att certifiera 

sin skog, likväl som en negativ inställning torde leda till motsatt effekt 

(Keskitalo & Liljenfeldt 2013). 

1.8 Att bli certifierad 

Som skogsägare och entreprenör finns det två sätt att bli certifierad på; 

antingen genom direkt- eller gruppcertifiering. För 

avverkningsorganisationer är det endast möjligt med direktcertifiering 

(Svenska PEFC 2015a). 

Direktcertifiering erbjuds till avverkningsorganisationer, entreprenörer och 

skogsägare med egen skogsbruksorganisation. Det övergripande krav som 

ställs är att organisationen ska ha ett ledningssystem som gör det möjligt att 

systematiskt kunna följa utvärderingar, uppföljningar och förbättringar. 

Utöver det måste skogsägarens samtliga fastigheter utgöra grund för 

skogsbrukscertifieringen och inom två år ska en certifieringsanpassad 

skogsbruksplan upprättas. I förhållande till verksamhetens storlek, 

omfattning och intensitet ska planen utformas och uppdateras (Svenska 

PEFC 2015a). 

Direktcertifierade entreprenörer och avverkningsorganisationer som utför 

arbete på skogsmark hos certifierade skogsägare ansvarar för att åtgärder 

som utförs uppfyller kraven som PEFC-certifieringen ställer (Svenska PEFC 

2015a).  

Gruppcertifiering innebär att skogsägare och entreprenörer tecknar ett avtal 

med en paraplyorganisation med en giltighetstid på minst ett år. Kravet på 

skogsägare är att samtliga fastigheter med enhetligt ägande finns inom 

paraplyorganisationens verksamhetsområde. Samtliga av företagets anställda 
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och/eller maskiner i den skogliga verksamheten ska utgöra grunden för 

entreprenörscertifikatet (Svenska PEFC u.å.d).  

Alla PEFC:s skogsbrukscertifieringar utfärdas av en ackrediterad 

certifieringsorganisation efter en oberoende tredjepartsrevision. Därefter 

bekräftas certifieringen med ett certifikat. Paraplyorganisationer som 

skogsägarna har certifieringsavtal med genomför löpande kontroller för att 

säkerställa att skogen sköts och uppfyller Svenska PEFC:s standard 

(Svenska PEFC 2015a). 

1.9 Problematisering 

Skogscertifiering enligt PEFC ställer krav på skogsägarna och deras 

kunskaper om hur den certifierade skogen ska skötas. Det är skogsägarna 

som har det yttersta ansvaret för att skogen sköts i enlighet med kraven vid 

alla former av åtgärder och risktaganden i sin skog (PEFC 2010). PEFC:s 

skogsskötsel-, miljö-, och sociala standard ställer krav på att skogen ska 

brukas på ett uthålligt sätt för att inte ekosystem skadas. Den biologiska 

mångfalden ska bevaras, föryngringsringskapacitet, produktivitet och 

vitalitet ska upprätthållas och fylla ekologiska, ekonomiska och sociala 

funktioner från lokal till global nivå (Forest Europe 2015). Om 

informationskanalerna inte är fungerande kan det innebära otillräcklig 

kunskap hos skogsägarna, vilket vidare kan leda till svårigheter att förstå 

innebörden av vilket ansvar de åtar sig. Erfarenheter från praktiken indikerar 

att det finns en osäkerhet bland skogsägare om innebörden av certifieringen. 

Flera skogsägare upplevs ha otillräcklig kunskap om vad de åtagit sig genom 

certifiering av sin fastighet. 

Flertalet av de privatägda skogsfastigheterna i Sverige är relativt små och 

det innebär att genomförandet av skogsbruksåtgärder inte sker särskilt ofta. 

Det gör att det ofta saknas förutsättningar för kontinuerliga 

kunskapsinhämtningar och årliga intäkter. Vidare leder det till hinder för en 

direktcertifiering av skogsbruket för den enskilde skogsägaren, vilka är ett 

stort antal (Svenska PEFC u.å.d). 

Karlsson (2014) visade i sin enkätstudie att hälften av Södras skogsägare 

inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om certifieringskraven samtidigt som 

26 % ansåg att kraven var svåra eller mycket svåra. Vidare menade Ek 

(2004) att rådgivning och information om certifieringen är av största 

betydelse för att öka intresset för certifiering av skog bland skogsägare, 

vilket även Keskitalo & Liljenfeldt (2013) bekräftade. 

Tidigare genomförda studier indikerar alltså en kunskapsbrist och ett 

informationsbehov bland skogsägare. Då flera av ovan nämnda studier 

genomfördes för ett antal år sedan är det intressant att göra en uppföljning av 

hur bilden ser ut idag. Intressant är också att närmare undersöka vilket 

ansvar skogsägarna anser sig ha i certifieringsfrågan. Karlsson (2014) 
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genomförde sin studie i södra Sverige, frågan är om skogsägares behov av 

kunskap och information är densamma i andra delar av landet? Kunskap om 

skogsägares syn på ansvar, kunskaps- och informationsbehov är relevant för 

skogliga aktörer vid arbete med utveckling av informationskanaler om 

PEFC-certifieringen. 

1.10 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka PEFC-certifierade privata skogsägares 

behov och roll i PEFC-certifieringen. Följande frågor utgick studien ifrån: 

 Vilken uppfattning har de privata skogsägarna om ansvarsfrågan i 

PEFC-certifieringen? 

 Hur ser de privata skogsägarna på deras egna kunskaper om PEFC-

certifieringen? 

 Hur upplever de privata skogsägarna informationen om PEFC-

certifieringen? 

 Vad är skogliga inspektorers uppfattning om skogsägarnas kunskaper 

om PEFC-certifieringen? 

 Vilka faktorer påverkar skogsägarnas syn på ansvar, kunskap och 

information? 

I denna studie avses privata skogsägare som skogsägande privatpersoner. 

Till privata skogsägare räknas fysiska personer, dödsbon och bolag som inte 

är aktiebolag (Skogsstyrelsen 2014). 

1.11 Avgränsningar 

Studien avgränsades till privata skogsägare med skogsinnehav under 5 000 

hektar vilket är mindre skogsägare enligt PEFC:s definition (Svenska PEFC 

2011). De skogsägare som ingått i studien äger skog i Dalarna och 

Hälsingland och är gruppcertifierade enligt PEFC via en 

paraplyorganisation. Valet att avgränsa studien till mindre skogsägare 

gjordes för att det är dessa som utgör majoriteten (Lundgren 2016) av de 

som är PEFC-certifierade och det är troligtvis dessa som är mest 

självverksamma i sin skog. Den geografiska begränsningen gjordes med 

hänsyn till den medverkande skogliga aktörens verksamhetsområde. 
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2. Material och metod 

2.1 Metodik 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar bedömdes en kvantitativ metod 

mest ändamålsenlig. Genom en kvantitativ studie inhämtas data i form av 

exempelvis siffror, mängder, tillfällen, kön och ålder, medan en kvalitativ 

studie försöker ta reda på och beskriva hur, vad, varför saker sker eller blir 

på ett visst sätt (Bryman 2011). 

Insamling av kvantitativ data kan genomföras i form av enkäter eller strikt 

utformade intervjuer med frågeformulär där svaren genererar i exempelvis 

ja/nej, alltid, sällan och aldrig. Dessa svar är lätta att analysera och redovisa 

statistiskt med hjälp av diagram, tabeller och grafer (Bryman 2011). En 

kvalitativ studie kan bland annat göras genom intervjuer som fokuserar på 

exempelvis personens känslor, upplevelser, observationer eller tolkning av 

texter. Resultaten från en sådan studie resulterar i data i form av t.ex. texter. 

Sådana studier är lämpliga om målet är att få en djupare förståelse för det 

som studeras (Bryman 2011). 

Enkät användes som datainsamlingsmetod då den kan insamla en stor 

mängd data från flera personer under kort tid. Det är en resurssparande 

metod och respondenterna kan svara när de passar dem under svarsperioden 

(Ejlertsson 2005). 

Enkäten distribuerades i form av en webbenkät då den är lätt att administrera 

och underlättar sammanställning av data samtidigt som den är 

kostnadseffektiv. Studien behöver heller inte begränsas geografiskt med en 

webbenkät (Bertram 2009). 

Frågorna i enkäten var standardiserade och det förekom både strukturerade 

och semistrukturerade frågor (Sallsnäs u.å). Det innebar att alla respondenter 

fick förbestämda frågor i samma ordningsföljd, men beroende på svar på en 

av frågorna tillkom två frågor. Varje fråga hade fasta svarsalternativ, men 

också möjlighet att skriva egna kommentarer. På några frågor kunde flera 

svarsalternativ väljas. Valet att använda en standardiserad, strukturerad och 

till viss del semistrukturerad metod gjordes då det genererar i rådata som är 

lämpar sig väl för kvantitativa analyser. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Population och urval 

Studiens population utgjordes av 1 754 certifierade privata skogsägare i 

Dalarna och Hälsingland. De hade skogsinnehav mellan 20 och 5 000 ha och 

var kopplade till en skoglig aktör. För studien gjordes ett slumpmässigt urval 

av 400 av dessa skogsägare med hjälp av en slumpfunktion i 

kalkyleringsprogrammet Excel. Enkäten skickades även ut till den skogliga 

aktörens samtliga 46 inspektorer i de båda landskapen. 

2.2.2 Enkät 

Data inhämtades via en webbenkät i systemet Questback (Questback u.å). 

Enkätfrågor (bilaga 1) med svarsalternativ sammanställdes. Enkäten bestod 

av totalt 20 frågor, varav 18 frågor till skogsägarna och två till 

inspektorerna. Fråga 1-8 bestod av grundläggande frågor om respondenterna 

och boendeplacering, fråga 9-11 var kopplade till ansvar, fråga 12-14 till 

information och fråga 15-18 till kunskap. Fråga 1-14 var strukturerade och 

fråga 15-18 var semistrukturerade. Det förekom ja- och nej-frågor, 

flervalsfrågor med möjlighet till öppna svar samt påståendefrågor. Alla svar 

behandlades anonymt. 

Webbenkäten administrerades av den skogliga aktörens enkätansvarig då 

kontaktuppgifterna endast fick hanteras internt. Enkäten skickades ut via e-

post genom deras eget program för webbundersökningar. 

2.2.3 Datainsamling 

Ett följebrev (bilaga 2) sammanställdes där en kort presentation av 

studenterna, studiens syfte och vikten av varje enskild skogsägares 

medverkan i studien framhölls. Sista svarsdatum, antal frågor, uppskattad 

tidsåtgång (10-15 minuter) samt den anonyma behandlingen av svaren 

informerades också om. I brevet fanns även en länk till enkäten. 

Enkäten skickades ut till berörda skogsägare och inspektorer i Hälsingland 

3/3 2017 med svarstid till 17/3 2017. En påminnelse skickades ut 11/3 och 

vidare gjordes ytterligare ett påminnelseutskick 18/3 med svarsdatum till 

24/3. Enkäten skickades ut till skogsägare och inspektorer i Dalarna den 

10/3 2017 med svarsdatum 31/3. En påminnelse skickades ut 24/3. 

På grund av tekniska problem föll två skogsägare bort, vilket gjorde att 

enkäten skickades ut till totalt 398 skogsägare, 199 i respektive landskap, 

samt till de 46 inspektorerna. Den totala svarsfrekvensen blev 40 %, n = 

160, skogsägare samt 6 %, n = 3, inspektorer. Från respektive landskap blev 
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svarsfrekvensen 39 %, n = 77 för Hälsingland och 43 %, n = 86 för Dalarna. 

Ett bortfall på 3 %, n = 14, utgjordes av skogsägare som ej var kontaktbara 

samt 60 %, n = 238 som valde att inte delta. Av de 160 inkomna hade inte 

alla svarat på alla frågor. 

En komplettering till den låga svarsfrekvensen hos inspektorerna 

genomfördes genom att ringa upp 12 slumpvis utvalda inspektorer där 

samma frågor som i enkäten ställdes. Totalt inkom alltså svar från 15 

inspektorer. 

2.2.4 Analys 

Insamlad rådata från enkäter exporterades från enkätprogrammet Questback 

(Questback u.å) till Excel. Från varje enskild enkät togs data ut manuellt och 

sammanställdes i tabellform i Google Kalkylark. Bakgrundsinformation om 

skogsägarna gällande ålder- och könsfördelning, boendeförhållande, 

självverksamhet i skötsel, mål med skogsbrukandet togs fram och 

presenterades i tabeller. 

 

Utifrån studiens frågeställningar om ansvar, kunskap, information och 

inspektorernas uppfattning gjordes fördjupande sambandsanalyser för att se 

inverkan av olika variabler. Faktorerna som valts för sambandsanalyserna 

ansågs mest intressanta för att få en övergripande bild av skogsägarens syn 

på ansvar, kunskap och information. Den skogliga aktören kan utifrån den 

informationen utveckla sitt arbete av informationskanaler om PEFC- 

certifieringen till skogsägarna.  

 

För sambandsanalyser beräknades observerade och förväntade 

svarsfrekvenser och utifrån dessa uträknades chi2-mått. Chi2-mått 

jämfördes, utifrån antal frihetsgrader, med chi2/f-fördelningens kritiska 

värde på signifikansnivån 5 %. Följande samband analyserades: 

 Skogsägarnas överlämnande av ansvar vid skogsbruksåtgärder och vem 

skogsägaren anser har det yttersta ansvaret för att skogsfastigheten 

uppfyller PEFC-certifieringens krav. 

 Synen på vem skogsägaren anser har det yttersta ansvaret vid 

skogsbruksåtgärder på fastigheten och om skogsägaren anser sig ha 

tillräcklig kunskap om PEFC-certifieringen. 

 Bostadsplacering och överlämnande av ansvar vid skogsbruksåtgärder 

 Om skogsägaren anser sig ha tillräcklig kunskap om PEFC-

certifieringen och efterfrågan på mer kunskap. 

 Om skogsägaren fått tillräcklig information och i vilken form 

skogsägaren fick informationen. 
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 Om skogsägaren fått tillräcklig information och från vem skogsägaren 

fått informationen. 

 Om skogsägaren vill ha mer kunskap och hur skogsägaren vill få mer 

kunskap. 

 Självverksamma och icke självverksamma skogsägarnas bedömning av 

sin kunskap och inspektorernas bedömning av skogsägarnas kunskaper. 
 

Till varje fråga fanns möjlighet att lämna fria kommentarer. Samtliga 

kommentarer på frågorna 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 och 18 finns sammanställda 

i bilaga 3. 
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3. Resultat 

3.1 Skogsägarna 

3.1.1 Skogsägarnas köns- och åldersfördelning 

Av respondenterna var 74 % män, 26 % kvinnor och störst andel (47 %) i 

åldersgruppen 46-65 år (tabell 1). Detta kan jämföras med Sveriges 

skogsägarkår som helhet, där 61 % är män, 39 % kvinnor och 37 % är i 

åldersgruppen 50-64 år (Skogsstyrelsen 2014). 

Tabell 1. Skogsägarnas köns-, och åldersfördelning. 

 

Åldersgrupp Antal kvinnor (%) Antal män (%) Summa (%) 

18-30 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

31-45 6 (4) 14 (9) 20 (13) 

46-65 22 (14) 53 (33) 75 (47) 

>65 14 (9) 51 (32) 65 (41) 

Summa (%) 42 (26) 118 (74) 160 (100) 

 

3.1.2 Skogsägarnas boende 

Av respondenterna bodde störst andel (56 %) på sin fastighet. Närboägda 

skogsägare är vanligast förekommande bland Sveriges skogsägare 

(Skogsstyrelsen 2014) (tabell 2). 58 % av respondenterna ägde sin fastighet 

själv och 45 % hade förvärvat den genom köp. 

Tabell 2. Skogsägarnas boende. Närboägd = samtliga ägare bor i samma kommun 

som skogsfastigheten, delvis utboägd = minst en ägare bor i en annan kommun än 

den där skogsfastigheten är belägen, utboägd = samtliga ägare bor i annan 

kommun än skogsfastigheten (Jordbruksverket 2015). 
 

Respondenternas 

boende 
 
Antal (%) 

 
Sveriges skogsägares boende 

 
Antal (%) 

På fastigheten 89 (56) Närboägd 224 088 (68) 

Ej på fastighet, 

men i kommunen 
 
30 (19) 

 
Delvis utboägd 

 
23 068 (7) 

I annan kommun 41 (26) Utboägd 82 385 (25) 

Summa (%) 160 (100) Summa (%) 329 541 (100) 
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3.1.3 Självverksamhet i skötsel 

Av respondenterna utförde 6 % alla skogsbruksåtgärder själva på sin 

fastighet. 24 % utförde många åtgärder, 49 % en del åtgärder och 21 % inga 

åtgärder alls. Av de skogsbruksåtgärder som utfördes av skogsägarna själva 

var plantering och röjning mest förekommande (bilaga 3, fråga 8). 

3.1.4 Mål med skogsbrukandet 

På frågan om vad respondenterna ansåg viktigast i skogsbruket svarade 

störst andel “att förvalta skogen vidare till kommande generationer” var 

viktigast, därefter kom alternativet ”virkesproduktion”. 2 % i respektive 

landskap svarade “att bevara/skapa förutsättningar för biologisk mångfald” 

var viktigast (tabell 3). 

Tabell 3. Rangordning av vad respondenterna ansåg viktigast i deras skogsbruk. 

Det kursiverade värdet gäller för Hälsingland och det okursiverade värdet gäller 

för Dalarna, n=153. 

 
Alternativ 

 
Viktigast 

(%) 

   Minst 

viktigt 

(%) 

Att förvalta skogen vidare till kommande 

generationer 
 
54, 41 

 
24, 35 

 
11, 6 

 
7, 10 

 
5, 9 

Virkesproduktion 35, 44 38, 35 11, 3 14, 12 3, 6 

Annat 17, 13 17, 7 17, 13 0, 7 50, 60 

Att skapa miljöer för rekreation, friluftsliv 

och/eller jakt 
 
3, 7 

 
14, 10 

 
30, 36 

 
47, 41 

 
3, 5 

Att bevara/skapa förutsättningar för 

biologisk mångfald 
 
2, 2 

 
18, 15 

 
50, 49 

 
27, 31 

 
4, 3 

3.2 Ansvar 

66 % av respondenterna ansåg att det var skogsägaren själv som stod ytterst 

ansvarig för att lagkrav och kraven enligt PEFC-certifieringen uppfylldes 

vid skogsbruksåtgärder. 25 % av skogsägarna ansåg att det var den skogliga 

aktören, 5 % svarade “entreprenören”, 4 % “vet ej” och 1 % “annan”. 

84 % av respondenterna överlämnade ansvaret till den skogliga 

aktören/annan aktör vid utförandet av skogsbruksåtgärder på skogsägarens 

fastighet, 14 % gjorde inte det och 2 % svarade “vet ej” (n=157). 

Av dem som överlämnade ansvaret fick alternativet ”jag/vi litar på att den 

skogliga aktören/annan aktör och dess entreprenörer utför åtgärder korrekt” 

flest svar (76 %) (tabell 4). 
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Det fanns inget signifikant samband mellan om skogsägaren överlämnade 

ansvaret vid skogsbruksåtgärder och skogsägarens boende (bilaga 4). Dock 

fanns en tendens att ju längre bort från fastigheten skogsägarna bodde, i 

desto större utsträckning överlämnades ansvaret. 
 

Tabell 4. Skogsägarnas svarsfördelning på frågan om varför skogsägarna 

överlämnar ansvaret till skoglig aktör vid skogsbruksåtgärder, n = 153 

(flervalsfråga). 

Lämnar ansvaret för att % 

Jag/vi litar på att den skogliga aktören/annan aktör och 

dess entreprenörer utför åtgärder korrekt 

 

76 

Jag/vi litar på att den skogliga aktören/annan aktör vet hur 

skogen sköts på bästa sätt 

 

50 

Jag/vi har inte tid eller möjlighet att utföra åtgärder själva 32 

Jag/vi saknar verktyg (t ex röjsåg, skördare etc) för att utföra 

skogsbruksåtgärder 

15 

Jag/vi bor inte på fastigheten och har därför inte möjlighet att 

utföra åtgärder själva 

11 

 

Jag/vi saknar kunskap om skogsskötsel 8 

Annat 8 

Vet ej 1 

 

Det fanns ett signifikant samband mellan skogsägarnas svar på om de 

överlämnade ansvaret vid skogsbruksåtgärder till den skogliga 

aktören/annan aktör och vem de ansåg stod ytterst ansvarig för att 

skogsfastigheten skulle uppfylla kraven enligt PEFC-certifieringen (tabell 5) 

(bilaga 4). Av dem som ansåg att det var skogsägaren själv som stod ytterst 

ansvarig för att kraven för PEFC-certifieringen uppfylldes överlämnade 80 

% ansvaret till den skogliga aktören/annan aktör vid skogsbruksåtgärder. En 

större andel, 97 %, av dem som ansåg att det var den skogliga aktören som 

stod ytterst ansvarig för att PEFC:s krav uppfylldes överlämnade ansvaret 

till den skogliga aktören/annan aktör vid skogsbruksåtgärder (tabell 5). 
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Tabell 5. Skogsägarnas överlämnade av ansvaret vid skogsbruksåtgärder till 

skoglig aktör och vem skogsägaren ansåg ha det yttersta ansvaret för att 

skogsfastigheten uppfyllde PEFC-certifieringens krav, n=153. 
 

Ytterst 

ansvarig 
Överlämnar 

(%) 
Överlämnar inte 

(%) 
Vet ej 

(%) 
Antal  (%) 

Jag/vi 81 (80) 18 (18) 2 (2) 101 (66) 
Skoglig aktör 37 (97) 1 (3) 0 (0) 38 (25) 
Entreprenör 6 (86) 1 (14) 0 (0) 7 (5) 
Vet ej 5 (83) 1 (17) 0 (0) 6 (4)  
Annan 0 (0) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 
Summa 129 21  3  153 

 

3.3 Kunskap 

53 % av respondenterna ansåg att deras kunskap om PEFC-certifieringen 

var tillräcklig, 24 % ansåg att kunskapen inte var tillräcklig och 24 % 

svarade “vet ej” (n=152). 39 % av skogsägarna ville ha mer kunskap om 

PEFC-certifieringen, 45 % ville inte ha mer kunskap och 16 % svarade “vet 

ej” (n=154). 

 

55 % av skogsägarna ville ha mer kunskap om skogsskötselstandarden, 47 

% svarade “allmänt om PEFC” och 33 % “miljöstandarden”. 19 % svarade 

“vet ej” och 12 % “sociala standarden” (n=83, flervalsfråga).  

 

Det fanns ett signifikant samband mellan de skogsägare som svarat att de 

ville ha mer kunskap om PEFC-certifieringen och hur de ville få kunskapen 

(bilaga 4). Att få kunskapen genom material hemskickat från den skogliga 

aktören var det mest önskvärda sättet att få kunskap genom. Vidare svarade 

33 % att de ville få information från inspektorn, 32 % önskade artiklar i 

skogstidning. Genom kursdag hos den skogliga aktören ville 31 % ha 

kunskap och 26 % via den skogliga aktörens webbsida (tabell 6). 
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Tabell 6. För de skogsägare som ville ha mer kunskap om PEFC- certifieringen, 

svarsfördelning över i vilken form de vill få den, n=84 (flervalsfråga). 

Mer kunskap genom Antal (%) 

Material hemskickat från den skogliga aktören 39 (46) 

Information från inspektor 28 (33) 

Artiklar i skogstidning 27 (32) 

Kursdag hos den skogliga aktören 26 (31) 

Via den skogliga aktörens webbsida 22 (26) 

Föreläsning 13 (15) 

Webbkurs 9 (11) 

Workshop 4 (5) 

Annat 1 (1) 

 

Ett signifikant samband fanns mellan huruvida respondenterna ansåg sig ha 

tillräcklig kunskap och om de ville ha mer kunskap (figur 1) (bilaga 4). 

Störst andel (63 %) av de skogsägare som ansåg sig ha tillräcklig kunskap 

om PEFC-certifieringen ville heller inte ha mer kunskap om PEFC-

certifieringen. 26 % av skogsägarna som ansåg sig ha tillräcklig kunskap om 

PEFC-certifieringen svarade att de också ville ha mer kunskap. Av de 

skogsägare som inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om PEFC-

certifieringen svarade störst andel (74 %) att de ville ha mer kunskap om 

PEFC-certifieringen. 
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Figur 1. Svarsfördelning över om skogsägarna ansåg att de hade tillräcklig eller 

otillräcklig kunskap om PEFC-certifieringen och efterfrågan på mer kunskap, 

n=154. 

Det fanns också ett signifikant samband mellan skogsägarnas bedömning av 

deras egen kunskap och vem de ansåg stå ytterst ansvarig (bilaga 4). Av de 

skogsägare som ansåg sig själva stå som ytterst ansvarig var det 57 % som 

bedömde sig ha tillräcklig kunskap om PEFC-certifieringen (figur 2). 62 % 

av de skogsägare som ansåg att det var den skogliga aktören eller annan 

aktör som stod som ytterst ansvarig bedömde sig ha tillräcklig kunskap. 50 

% av de som svarat att det var entreprenören som stod som ytterst ansvarig 

bedömde sig ha tillräcklig kunskap. En stor del av skogsägarna som ansåg 

sig ha otillräcklig kunskap visste inte vem som stod ytterst ansvarig och 

skogsägarna som inte visste om kunskapen var tillräcklig ansåg i större grad 

att “annan” stod ytterst ansvarig (figur 2). 
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Figur 2. Fördelning över vem skogsägaren ansåg ha det yttersta ansvaret vid 

skogsbruksåtgärder på fastigheten och om skogsägaren ansåg sig ha tillräcklig 

eller otillräcklig kunskap om PEFC-certifieringen, n=163. 

3.4 Information 

39 % av skogsägarna fick information om PEFC-certifieringen från deras 

inspektor, 15 % fick den från annat håll än från den skogliga aktören, 11 % 

från annan hos den skogliga aktören. 8 % svarade “vet ej/minns ej” och 6 % 

hade inte fått någon information (n=153). 

57 % av skogsägarna fick information om PEFC-certifieringen i form av 

dokument att läsa hemma, 55 % fick det muntligt via inspektor medan 12 % 

vardera på “föreläsning” och “vet ej/minns ej” samt 9 % från 

“annat”(n=145, flervalsfråga). 

66 % av skogsägarna ansåg att den information som erhållits om PEFC-

certifieringen varit tillräcklig, 13 % ansåg att den var otillräcklig medan 21 

% svarade “vet ej”(n=154). 

 

Ett signifikant samband fanns mellan i vilken form skogsägarna fått 

information och om den bedömts varit tillräcklig (bilaga 4). Skogsägare som 

fått information muntligt via sin inspektor ansåg i störst utsträckning att den 

varit tillräcklig (80 %). Av skogsägare som fått information via föreläsning 

och genom dokument att läsa hemma anser 78 % respektive 75 % att 

informationen varit tillräcklig (figur 3). 
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Figur 3. Svarsfördelning över i vilken form skogsägaren hade fått information om 

PEFC och om skogsägarna bedömde den vara tillräcklig eller otillräcklig, n=145. 

Det fanns också ett signifikant samband mellan vem skogsägaren fått 

informationen ifrån och om den ansågs ha varit tillräcklig (bilaga 4). Av de 

skogsägare som ansåg sig ha fått tillräcklig information om PEFC- 

certifieringen hade störst andel (73 %) fått den från inspektor medan 71 % 

hade fått den från annan hos den skogliga aktören. 67 % svarade att de fått 

information från annat håll än från den skogliga aktören och samtidigt att 

den bedömdes vara tillräcklig. 22 % av de skogsägare som ansåg att de fått 

tillräcklig information hade inte fått någon information alls (figur 4). 

 
Figur 4. Fördelning över om skogsägarna ansåg att de fått tillräcklig eller 

otillräcklig information om PEFC-certifieringen och vem de fått informationen 

ifrån, n= 153. 
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Det fanns ett signifikant samband mellan skogsägarnas svar på om de ansåg 

sig ha fått tillräcklig information och vem de ansåg ha det yttersta ansvaret 

för att deras fastighet skulle uppfylla PEFC- certifieringens krav (bilaga 4). 

Av de skogsägare som ansåg sig ha fått tillräcklig information om PEFC-

certifieringen svarade 66 % att det var skogsägaren som stod ytterst 

ansvarig. 71 % svarade att de hade fått tillräcklig information om PEFC-

certifieringen, men ansåg att det var den skogliga aktören som stod som 

ytterst ansvarig. Av dem som svarat ”annan” som ytterst ansvarig ansåg 100 

% sig ha fått tillräcklig information (figur 5). 

Figur 5. Skogsägarens syn på vem som har det yttersta ansvaret för att 

skogsfastigheten uppfyller PEFC:s krav och om skogsägaren ansåg sig ha fått 

tillräcklig eller otillräcklig information om PEFC-certifieringen, n=152. 

3.5 Inspektorernas uppfattning 

Ett signifikant samband fanns mellan de självverksamma skogsägarnas 

bedömning av deras egen kunskap om PEFC-certifieringen och 

inspektorernas syn på de självverksamma skogsägarnas kunskaper (bilaga 

4). 57 % av de självverksamma skogsägarna ansåg sig ha tillräcklig 

kunskap, medan 53 % av inspektorerna ansåg att de självverksamma 

skogsägarnas kunskaper om PEFC-certifieringen är tillräcklig. Samtidigt 

svarade 47 % av inspektorerna att självverksamma skogsägare hade 

otillräcklig kunskap och 20 % av skogsägarna svarade detsamma (figur 6). 
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Figur 6. Fördelning över självverksamma skogsägares bedömning av sin kunskap 

om PEFC-certifieringen i jämförelse med inspektorernas bedömning av de 

självverksamma skogsägarnas kunskap om PEFC-certifieringen, n=133. 
 

Det fanns inget signifikant samband mellan de icke självverksamma 

skogsägarnas bedömning av deras kunskaper och inspektorernas syn på de 

icke självverksamma skogsägarnas kunskaper (bilaga 4). 38 % av de icke 

självverksamma skogsägarnas ansåg sig ha tillräcklig kunskap och lika stor 

andel, 38 %, ansåg sig ha otillräcklig kunskap. 73 % av inspektorerna ansåg 

att de icke självverksamma skogsägarnas kunskaper om PEFC-certifieringen 

var otillräcklig (figur 7). 
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Figur 7. Fördelning över icke självverksamma skogsägares bedömning av sin 

kunskap om PEFC-certifieringen i jämförelse med inspektorernas bedömning av de 

icke självverksamma skogsägarnas kunskap om PEFC-certifieringen, n=47. 
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4. Diskussion 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ansvar 

Endast 66 % av respondenterna ansåg att det var skogsägaren själv som stod 

ytterst ansvarig för att kraven enligt PEFC uppfylldes på dennes 

skogsfastighet. 84 % av skogsägarna överlämnade ansvaret vid utförandet av 

skogsbruksåtgärder och majoriteten överlämnade ansvaret för att de litade på 

att den skogliga aktören utförde åtgärderna korrekt. 

Av de som överlämnade ansvaret ansåg 80 % att det var dem själva som stod 

ytterst ansvariga och 97 % att den skogliga aktören stod ytterst ansvarig för 

att kraven enligt PEFC uppfylldes. Detta kan tänkas bero på att när den 

skogliga aktören anlitas för utförandet av skogsbruksåtgärder tror 

skogsägaren att det är den skogliga aktören som står ytterst ansvarig då dem 

utför själva åtgärden. 

Synen på vem som har det yttersta ansvaret vid skogsbruksåtgärder kan 

kopplas till skogsägarens kunskaper om PEFC-certifieringen (figur 2). En 

sambandsanalys visade att 57 % ansåg sig ha tillräcklig kunskap och att det 

var de själva som hade det yttersta ansvaret. Samtidigt svarade 62 % att de 

hade tillräcklig kunskap men att det var den skogliga aktören eller annan 

aktör som hade det yttersta ansvaret. Kommentarerna som lämnades till 

frågan om vem som skogsägaren ansåg hade det yttersta ansvaret visade att 

många förlitade sig på den PEFC-certifierade entreprenören (bilaga 3). 

Syftet med att anlita en PEFC-certifierad entreprenör är att dessa ska veta 

hur åtgärden ska genomföras i enlighet med PEFC:s krav. Trots en PEFC-

certifierad entreprenör är det ändå skogsägaren själv som står ytterst 

ansvarig för att skogsfastigheten uppfyller kraven (PEFC 2010). Ett 

tydliggörande i avtalet som skogsägaren skriver gentemot den skogliga 

aktören skulle möjligtvis göra fler skogsägare medvetna om vem som har 

det yttersta ansvaret. Alternativt kan den skogliga aktören utforma en plan 

över hur de ska hantera eventuella fel och brister uppkomna vid åtgärder 

som strider mot PEFC. Detta för att få en enhetlig hantering av ärenden och 

att inspektorer och skogsägare ska veta vad som gäller. 

Det fanns en tendens att ju längre bort från skogsfastigheten skogsägarna 

bodde (tabell 2), desto fler överlämnade ansvaret, dock var inte sambandet 

signifikant (bilaga 4). Det kan ändå tolkas som att ju längre bort från 

skogsfastigheten skogsägaren bor, desto svårare är det att vara delaktig vid 

åtgärder och därmed överlämnas ansvar för utförande till entreprenör eller 

skoglig aktör. 
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4.1.2 Kunskap 

Studien visade att 53 % av respondenterna ansåg att deras kunskap om 

PEFC-certifieringen var tillräcklig, 24 % ansåg att kunskapen inte var 

tillräcklig och 24 % svarade “vet ej”. Skogsskötselstandarden var den del 

som flest skogsägare (55 %) ville ha mer kunskap om. Nästan hälften av 

respondenterna kan alltså tolkas som att de har otillräcklig kunskap om 

PEFC. Detta kan jämföras med Karlssons (2014) studie som visade att 50 % 

av Södras skogsägare hade en kunskapsbrist.  

 

Närmare hälften av skogsägarna ansåg sig ha otillräcklig kunskap om 

PEFC- certifieringen eller visste inte om de har tillräcklig kunskap eller 

inte. En förklaring till detta skulle kunna vara att skogsägare lockas att 

certifiera sin skog för prispremien och lägger mindre vikt vid 

certifieringens innebörd och krav. Att prispremien som erhålls vid 

försäljning av certifierat virke lockar skogsägarna till att certifiera sin 

skog bekräftar både Ek (2004) och Karlsson (2014). Det kan också 

förklaras av att skogsägarna inte fått tillräcklig information eller 

överhuvudtaget fått någon information alls. 

 

Studien visade att störst andel skogsägare värderade 1) att sköta skogen 

för kommande generationer och 2) virkesvärdet som viktigast (tabell 3). 

Endast 2 % i vardera landskap värderade “att bevara/skapa 

förutsättningar för biologisk mångfald” viktigast (tabell 3), vilken utgör 

en del av PEFC-certifieringens miljöstandard (Svenska PEFC u.å.c). 

Nilsson & Sundbergs (2016) såg också i sin studie att skogsägare 

värderade att förvalta skogen till kommande generationer högst följt av 

virkesproduktion och att biologisk mångfald inte ansågs vara lika viktigt. 

Det kan utifrån skogsägarnas värdering av vad som är viktigast i 

skogsbruket tolkas som att en mindre andel certifierar sin skogsfastighet 

för den biologiska mångfaldens skull, medan en större andel gör det för 

den ekonomiska vinningen. 

En tolkning kan vara likt den ovan, att skogsägarna certifierat sin skog för 

prispremien och inte lagt vikt vid att ta till sig kunskap om PEFC. Dock 

visade studien att 74 % av skogsägarna med otillräcklig kunskap också ville 

ha mer kunskap, vilket till viss del motsäger tidigare nämnt antagande. 

 

Av de 39 % som ville ha mer kunskap om PEFC ville störst andel få det 

genom material hemskickat från den skogliga aktören. Vidare svarade 33 % 

att de ville få information från inspektorn och 32 % önskade artiklar i 

skogstidning. En möjlighet för den skogliga aktören är att ta tillvara på 

skogsägarnas önskemål om mer kunskap. Att utveckla det redan befintliga 

materialet och de muntliga informationskanalerna är förslag på effektiva sätt 

att ge skogsägarna mer kunskap. Det kan tänkas att skogsägarna som vill ha 

mer kunskap lättare kan ta till sig den genom en anpassad informationskanal 

där skogsägaren får önska hur denne vill få kunskap om certifieringen. 
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Det fanns en skillnad mellan hur skogsägarna bedömde sin kunskap om 

PEFC-certifieringen och inspektorernas syn på skogsägarnas kunskap. 

Inspektorernas uppfattning var att kunskapsnivån var högre hos de 

självverksamma skogsägarna jämfört med de icke självverksamma. Dock 

var den övergripande bilden att inspektorerna ansåg att det råder en 

kunskapsbrist hos skogsägarna (figur 6, 7). 

 

Det finns en problematik kring de skogsägare som utför åtgärder i sin 

certifierade skog och samtidigt anser att de inte har tillräcklig kunskap om 

de krav som PEFC ställer. Av den skogliga aktörens skogsägare utför nästan 

80 % någon eller flera åtgärder själv i sin skog. Att vara certifierad och 

utföra åtgärder själv i sin skog men inte ha kunskapen om vad som måste 

uppfyllas enligt certifieringen gör att skogsägaren kan göra misstag som 

vidare leder till att denne mister sin certifiering (Svenska PEFC 2015a). 

Aktörens självverksamma skogsägare skulle kunna vara mer angelägna om 

att få kunskap och ha tillräcklig kunskap än de icke självverksamma. 

4.1.3 Information 

39 % av skogsägarna fick information om certifieringen från inspektorn, 57 

% fick information om certifieringen i form av dokument att läsa hemma 

och 55 % fick det muntligt via inspektor. Den information som skogsägarna 

fått ansågs av 66 % ha varit tillräcklig. 

Skogsägare som fått information om PEFC-certifieringen muntligt från sin 

inspektor ansåg i störst utsträckning att informationen varit tillräcklig (figur 

4), vilket tyder på att den muntliga informationen varit särskilt effektiv. Det 

var en stor del av skogsägarna som inte visste om informationen de hade fått 

var tillräcklig eller minns inte om de fått någon information alls (figur 4). 

Ett antagande utifrån denna studie kan vara att skogsägare som fått 

information muntligt upplever den mer lättförståeligt och intressant än om 

de själva fått läsa sig till den via dokument och liknande. Ett fortsatt arbete 

med att utveckla de redan befintliga muntliga informationskanalerna skulle 

kunna leda till att fler skogsägare får tillräcklig information, vilket torde leda 

till ökad kunskap bland aktörens skogsägare. Det borde även ses över och 

tydliggöras vad som gäller kring ansvar och överlämnande av ansvar. Ett 

tydligt avtal där skogsägaren skriver under att stå som ytterst ansvarig för att 

skogsfastigheten uppfyller PEFC:s krav. En respondent gav också som 

förslag att lägga in alla gällande avtal och ett kortfattat dokument om vilka 

krav PEFC ställer på skogsägaren och vad denne förväntas göra med sin 

skog, i anslutning till upprättandet av skogsbruksplanen (bilaga 3). Det 

skulle innebära att skogsägaren fick all viktig information samlad på ett 

lättillgängligt ställe. 
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4.2 Metod 

Studien genomfördes på privata mindre PEFC-certifierade skogsägare i 

Dalarna och Hälsingland och som var anslutna till den skogliga aktören. 

Valet att studera privata mindre skogsägare gjordes då störst andel 

skogsägare anslutna till PEFC utgörs av privata mindre skogsägare 

(Lundgren 2016). Svarsfrekvensen blev 40 %, vilket kan ses som godkänt 

(Plan Survey 2008). Dock är det 60 % som inte svarat och den gruppen 

saknas det kännedom om. Det kan möjligtvis vara skogsägare som inte är 

aktiva i sin skog och därmed valt att avstå från att svara, vilket i sin tur 

kan ha påverkat studiens resultat. 

 

Kritik mot metodval kan vara att studien inte är representativ för alla 

Sveriges skogsägare då den begränsats till endast två landskap och till en 

skoglig aktör. Det var förhållandevis få närboägda skogsägare i 

förhållande till alla Sveriges skogsägare (tabell 2). Valet av webbenkät 

hade kunnat leda till en bredare studie och större generaliserbarhet i form 

av den icke geografiska begränsningen som den faktiskt medför 

(Bertram 2009). För att studien skulle vara mer generaliserbar hade ett 

större urval av skogsägare behövts för att få en bredare bild. Förslagsvis 

hela den skogliga aktörens område alternativt ett slumpmässigt urval av 

alla Sveriges skogsägare. 

 

Faktorer som också kan påverka generaliserbarheten är respondenternas 

köns- och ålderfördelning. Ålder- och könsfördelningen (tabell 1) för 

denna studies respondenter var inte helt överensstämmande med 

fördelningen för alla Sveriges skogsägare då t.ex. andelen män i denna 

studie var överrepresenterade. Uliczka m.fl. (2004) studie visade att 

kvinnor < 55 år med en utbildningsnivå lägst gymnasium i störst 

utsträckning var positiva till naturvård medan äldre män hade en negativ 

inställning till naturvård. Dessutom menade Andersson, Boman & Gong 

(2013) att män i större utsträckning värderade virkesproduktion högre 

än kvinnor. I denna studie var 74 % av respondenterna män > 46 år 

(tabell 1), vilket kan  ha påverkat utfallet på frågan om vad som ansågs 

viktigast i skogsbruket. Det finns skillnader på hur män och kvinnor ser 

på sin kunskap och sitt lärande, vilket också kan ha påverkat studiens 

utfall av skogsägarnas bedömning av den egna kunskapsnivån om 

certifieringen (Hugelius 2003). En annan fördelning i urvalsgruppen vad 

gäller främst kön skulle eventuellt resulterat ett annat resultat. 

 

Beroende på respondenternas värdering av vad som är tillräcklig kunskap 

eller inte, påverkas utfallet på frågornas svar och därmed också studiens 

resultat och slutsatser. Frågorna om skogsägaren ansåg sig ha fått 

tillräcklig information och om de ansåg sig ha tillräcklig kunskap om 

PEFC- certifieringen är två frågor som bygger på egna värderingar och 

bedömningar. Här sågs också en skillnad i hur skogsägarna bedömde sin 

egen kunskap och hur inspektorerna bedömde den. Att uppfattningen om 
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kunskapsläget är olika hos skogsägare och inspektorer kan tänkas bero på 

att inspektorerna har mer kunskap om certifieringen än skogsägarna i och 

med det skogliga yrket. Inspektorernas svar (15 stycken) kan dock vara 

svåra att generalisera över hela den skogliga sektorn. 

 

En styrka med studien är att antalet respondenter var förhållandevis stort 

(160 skogsägare). Detta ökar tillförlitligheten genom att många svar per 

svarsalternativ minskar osäkerheten rent statistiskt. 

4.3 Slutsatser 

Skogsägarnas kunskaper om vem står ytterst ansvarig vid 

skogsbruksåtgärder var bristfälliga. Förtroendet för den skogliga aktören var 

den faktor som i störst utsträckning påverkade synen på vem som stod 

ytterst ansvarig.  

Knappt hälften av skogsägarna ansåg sig ha otillräcklig kunskap om PEFC-

certifieringen och utifrån det kan konstateras att det finns ett 

kunskapsbehov. Skogsägarnas bedömning av deras egen kunskap påverkade 

i stor utsträckning önskan om mer kunskap.  

Att få kunskap genom material hemskickat från den skogliga aktören var det 

mest önskvärda sättet att få kunskap genom och en tredjedel ville få 

information från inspektorn.  

Mest intressant är att förmedla information om skogsskötselstandarden då 

den var mest önskvärd. I vilken form och från vem skogsägaren fått 

information om PEFC-certifieringen ifrån visades vara betydande för om 

skogsägarna ansåg sig ha fått tillräcklig information eller ej. Den 

effektivaste informationskanalen för PEFC-certifieringen var den muntliga 

via inspektor. Informationskanalerna kan utvecklas och anpassas mer efter 

skogsägarnas behov. 

 

Inspektorernas uppfattning var övergripande att skogsägarna inte hade 

tillräcklig kunskap om PEFC-certifieringen. Dock ansåg inspektorerna att de 

självverksamma skogsägarna i större utsträckning hade tillräcklig kunskap i 

jämförelse med de icke självverksamma skogsägarna. 

4.4 Vidare studier 

Liknande studier hade kunnat genomföras hos fler skogliga aktörer, spridda 

över hela landet. Aktörers sätt att förmedla information om PEFC-

certifieringen och skogsägarnas informations- och kunskapsbehov hade 

kunnat jämföras samt hade det givit en bredare bild av varför skogsägare 

överlämnar ansvaret. Svaren hade kunnat visa på olika styrkor och brister i 

aktörernas sätt att informera sina skogsägare om PEFC-certifieringen. Detta 
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skulle kunna hjälpa skogliga aktörer ytterligare i deras utveckling av 

informationskanaler till skogsägarna. 

Fördjupande studier inom ansvarsfrågan hade varit intressanta där man 

undersökt varför skogsägaren anser att någon annan står ytterst ansvarig för 

att kraven enligt PEFC uppfylls på dennes skogsfastighet. Dessutom hade en 

undersökning om vad skogsägarna anser vara tillräcklig kunskap varit 

intressant att göra, då detta grundar sig i skogsägarens egen uppfattning.  
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6. Bilagor 

Bilaga 1: Enkätfrågor 

Bilaga 2: Följebrev 

Bilaga 3: Kommentarer till utvalda frågor lämnade av skogsägarna 

Bilaga 4: Sammanställning över signifikansanalyser 
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Bilaga 1 

1. Jag är 

 Skogsägare 

 Skogsinspektor 

 

2. Jag är 

 Kvinna 

 Man 

 

3. Ange vilken åldersgrupp du tillhör 

 18-30 år 

 31-45 år 

 45-65 år 

 > 65 år 

 

4. Jag äger skogen tillsammans med någon annan 

 Ja 

 Nej 

 

5. Jag/vi förvärvade fastigheten/erna genom 

 Arv 

 Köp 

 Gåva 

 Annat 

Ange hur om du svarat “Annat” 

 

6. Jag/vi bor 

 På fastigheten 

 Inte på fastigheten men i samma kommun 

 I annan kommun 

 

7. Viktigast för mig i mitt skogsbrukande är: 

Rangordna svarsalternativen, 1 är viktigast 

 Virkesproduktion 
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 Att bevara/skapa förutsättningar för biologisk mångfald 

 Att skapa miljöer för rekreation, friluftsliv och/eller jakt 

 Att förvalta skogen vidare till kommande generationer 

 Annat 

Ange vad om du svarat “Annat” 

 

8. Jag/vi genomför själv skogsskötselåtgärder på fastigheten (T ex 

plantering, röjning, gallring) 

 Ja, alla åtgärder 

 Ja, många åtgärder 

 Ja, en del åtgärder 

 Nej, inga åtgärder 

Ange typ av åtgärd om det är aktuellt 

 

9. Jag/vi lämnar över ansvaret vid utförandet av 

skogsbruksåtgärderna på fastigheten till den skogliga aktören (T ex 

ansvar att avverkningsanmälan skickas in om det är aktuellt eller att rätt 

naturhänsyn som t ex vattenöverfast eller kantzon mot vatten tas vid 

skogsbruksåtgärder) 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

10. Jag/vi lämnar över ansvaret vid skogsbruksåtgärder till den 

skogliga aktören för att: 
(Flera svarsalternativ kan väljas) 

 Jag/vi litar på att den skogliga aktören och dess entreprenörer utför 

åtgärder korrekt 

 Jag/vi litar på att den skogliga aktören vet hur skogen sköts på bästa 

sätt 

 Jag/vi bor inte på fastigheten och har därför ingen möjlighet 

att utföra åtgärder själva 

 Jag/vi saknar kunskaper om skogsskötsel 

 Jag/vi saknar verktyg (t ex röjsåg, skördare etc) för 

att utföra skogsbruksåtgärder 

 Jag/vi har inte tid eller möjlighet att utföra åtgärder själva 

 Vet ej 

 Annat 

Ange anledning om du svarat “Annat” 
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11. Den jag/vi uppfattar står som ytterst ansvarig för att lagkrav 

och kraven enligt PEFC-certifieringen uppfylls vid utförandet av 

skogsbruksåtgärder på min/vår fastighet är 

 Jag/vi 

 Den skogliga aktören 

 Entreprenören 

 Vet ej 

 Annan 

Ange vem om du svarat “Annan” 

 

12. Jag/vi har fått information om PEFC-certifieringen från (Flera 

svarsalternativ kan väljas) 

 Min/vår skogsinspektor vid den skogliga aktören 

 Annan vid den skogliga aktören 

 Annat håll än från den skogliga aktören 

 Har inte fått någon information 

 Vet ej/minns ej 

 

13. Jag/vi fick information om PEFC-certifieringen i form av 
(Flera svarsalternativ kan väljas) 

 Dokument att läsa hemma 

 Föreläsning 

 Muntligt via skogsinspektor 

 Vet ej/minns ej 

 Annat 

Ange hur om du svarat “Annat” 

 

14. Jag/vi upplever att den information jag/vi fått om PEFC-

certifieringen är tillräcklig 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

15. Jag/vi upplever att jag/vi har tillräcklig kunskap om PEFC-

certifieringen 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
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16. Jag/vi vill ha mer kunskap om PEFC-certifieringen 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

17. Den del av PEFC-certifieringen jag/vi vill ha mer kunskap om 

är 

 Allmänt om PEFC, uppbyggnad, bakgrund mm 

 Skogsskötselstandarden 

 Miljöstandarden 

 Sociala standarden 

 Vet ej 

 

18. Jag/vi vill få ökad kunskap om PEFC-certifieringen genom 

 Workshop 

 Webbkurs 

 Kursdag vid den skogliga aktören 

 Föreläsning 

 Material hemskickat från den skogliga aktören 

 Information från min skogsinspektor 

 Via den skogliga aktörens webbsida 

 Artiklar i skogsstidning 

 Annat 

Ange vad och hur om du svarat “Annat” 

 

19. Jag upplever att våra certifierade skogsägare som själva utför 

skogsbruksåtgärder på sin fastighet har tillräcklig kunskap om 

PEFC-certifieringen 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

20. Jag upplever att certifierade skogsägare som INTE själva utför 

skogsbruksåtgärder har tillräcklig kunskap om PEFC-

certifieringen 

 Ja 

 Nej 
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 Vet ej 
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Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två studenter, Cecilia Frenell Staaf och Edwina Matsson, som läser 

sista terminen på Skogskandidatprogrammet, Linnéuniversitetet. 

Vi arbetar just nu med en enkätundersökning bland privata PEFC-

certifierade skogsägare hos den skogliga aktören. Enkätundersökningen 

kommer att utgöra underlag för vårt examensarbete. Studiens syfte är att 

undersöka synen på överlämnandet av ansvar till den skogliga aktören samt 

uppfattningen om och behovet av kunskap och information om PEFC-

certifieringen. Enkäten innehåller 17 frågor och tar ca 10-15 minuter att 

svara på. Frågorna besvaras digitalt på webben via denna länk: 

Du är en av 400 slumpvis utvalda skogsägare i Dalarna och Hälsingland. 

Alla personuppgifter och enkätsvar behandlas anonymt. Studien 

administreras av den skogliga aktören och därav stannar alla personuppgifter 

inom den skogliga aktören och förblir anonyma. 

Vänligen besvara enkäten senast 2017-03-31 

Ditt deltagande är värdefullt! 

Ditt deltagande i enkätundersökningen är mycket värdefullt, men du avgör 

själv om du vill medverka eller inte. Alla svar är viktiga för att vi ska få 

tillförlitliga och användbara resultat. 

Vi är mycket tacksamma om ni vill medverka med era svar till denna enkät.  

Varma hälsningar 

Cecilia Frenell Staaf, Edwina Matsson 
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Bilaga 3 

Frå gå 8. Jåg/vi genomfo r sjå lv skogssko tselå tgå rder på  
fåstigheten 

”gallring avverkning plantering och en del röjning. En del röjning lejer 

jag bort.” 

“Plantering” 

“Plantering och röjning i första hand”  

“Plantering Röjning” 

“plantering, röjning”  

“plantering, röjning”  

“plantering, röjning, gallring” 

“Plantering, röjning, gallring, avverkning av överståndare, uttransportera 

av virke” 

“Plantering, underhåll av rågångsmarkeringar samt viss andel av 

fastighetens röjningsarbeten.” 

“Plantering, viss röjning” 

“Röjer en del själva men de flesta skogsskötselåtgärder lejer vi andra 

till.”  

“Röjning” 

“röjning” 

“Röjning plantering” 

“Röjning samt plantering och avverkningsplanering.”  

“Röjning, planering” 

“Röjning, plantering” 

“Röjning, Plantering, Huggning ÖF, markberedning, och mindre del 

gallring.” 

“Röjning, plantering.”  

“Röjning,plantering”  

“uppföljning, kontroll” 

“Viss röjning och viss pkantering” 

“En del röjning och underhåll av gränser” 

“Gå rågångar, krattar diken, återväxtkontroll, hjälpplantering - på små ytor, 

markberedning på små ytor,” 

“Hugger ved till mig sjölv” 

“Huggning/röjning längs vägar och åkerkanter” 

“Vi låter den skogliga aktören gallra och röja annars”  

“Planering och lite skogsvård” 

“Plantering och röjning”  

“Plantering röjning gallring” 

“Plantering, röjning, rågångskoll. Samråd med den skogliga aktören om 

skogsbruksplan mm” 

“Plantering, röjning, viss huggning.”  

“Plantsättning, röjning” 

“Röjning”  
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“Röjning” 

“Röjning allt annat lejs bort”  

“röjning plantering” 

“Röjning, en del gallring och slutavverkning”  

“röjning, stamkvistning, plantsättning” 

“Sköter rågångar, körvägar, gallrar, planterar och kantsoner till bäckar 

mm.”  

“Tar hjälp av den skogliga aktören. Har planterat enstaka gånger.” 

“Viss röjning och gallring” 

 

Frå gå 9. Jåg/vi lå mnår o ver ånsvåret vid utfo rånde åv 
skogsbrukså tgå rder på  fåstigheten till den skogligå åkto ren 
eller ånnån åkto r 

“Blandat. Gör både själv och överlåter till köpare”  

“Det varierar beroende på åtgärd.” 

“Gör de flesta åtgärder själv. Tar hjälp av den skogliga aktören när vi 

säljer och avverkningsanmälan mm.” 

“Gör det mesta själv och i samråd med virkesföedlare”  

“Den skogliga aktören sköter allt” 

“Planering och åtgärder inkl naturvårdshänsyn sker i samarbete med min 

inspektor hos den skogliga aktören. Jag har stort eget intresse av åtgärder 

och diskussionen med inspektorn är viktig.” 

“Sker ofta i samråd med den skogliga aktören” 

“Utför all avverkning själv. Men skriver kontrakt med den skoglia 

aktören som jag rådgör med.” 

“Delar ansvaret” 

“Efter noggrann genomgång av vad jag vill.”  

“gör anmäla själv” 

“Ja de mer omfattande åtgärderna som gallring och avverkning”  

“Ja i samarbete med den skogliga aktören” 

“den skogliga aktören för det mesta men vi uppdrar emellanåt åt någon 

annan att köpa virket när den skogliga aktören betalar sämre.” 

“Vi har entrepenörsfirma ihop med sonen !” 

 

Frå gå 11. Den jåg/vi uppfåttår stå r som ytterst ånsvårig fo r ått 
lågkråv och kråven enligt PEFC-certifieringen uppfylls vid 
utfo råndet åv skogsbrukså tgå rder på  min/vå r fåstighet å r  

“Den som planerat åtgärden” 

“Jag förutsätter att den skogliga aktören i detta fall vet vad 

som gäller i samband med uppdragen” 

“Men avtal kan föra ned ansvaret till utförande företag”  

“Vet ej, men jag tycker att det borde vara den som utför åtgärderna.” 
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“Företaget är PEFC certifierade” 

“Och givetvis har även den skogliga aktören ett delansvar” 

 

Frå gå 12. Jåg/vi lå mnår o ver ånsvåret vid skogsbrukså tgå rder 
till den skogligå åkto ren eller ånnån åkto r fo r ått  

“Det jag lämnar ifrån mig låter jag förening/ köpare sköta. Annars sköter 

jag själv” 

“Efter samråd överlämnas det praktiska utförandet till den skogliga aktören 

och dess underentreprenörer. Återkoppling görs efter utförda åtgärder.”  

“För att vi är knutna till den skogliga aktören” 

“För få svarsallternativ. Jag sköter fastigheten på ett ytterst ekonomiskt sätt 

och anger själv vad som skall göras av entreprenörerna.” 

“Jag beslutar i samråd med den skogliga aktören om lämpliga åtgärder. Jag 

har inte tillräckliga kunskaper om all skogskötsel. Ej heller tid att 

aktivt  utföra allt skogsarbete.” 

“jag saknar skördare :)” 

“Jag vill ha full koll på åtgärder varför jag överlämnar utförandet till 

den skogliga aktören till stor del men under min kontroll.” 

“sjukdom”  

“sjukdom” 

“Utför de flesta åtgärder själv” 

“Vi bestämmer i samarbete med den skogliga aktören hur åtgärderna skall 

göras och förutsätter att de kan sitt jobb, både planerare och utförare.”  

“Är själv delaktig i alla beslut och har kunskapen” 

“Jag är både inspektor och skogsägare.” 

“Se också svar på föregående fråga. Jag har stort intresse och relativt 

goda kunskaper själv. Den skogliga aktören är utförare men i nära 

samverkan med mig som skogsägare. Inspektorn är ett bra stöd och en 

kompetent rådgivare”  

“Allt i dialog med den skogliga aktören” 

“Jag gör alla åtgärder själv. Tar stöd och råd av den skogliga 

aktören”  

“Jag saknar skördare och “större” verktyg” 

”Lyhörd entreprenör/inspektor. Vid åtgärder så kan man diskutera 

om mera löv ska sparas och om GROT ska lämnas kvar på magra 

marker så att man är överens om strategin.” 

”Vi bestämmer som skogsägare men kan anlita den skogliga 

aktören för åtgärder” 

“Vi planerar åtgärderna tillsammans med inspektorn från den skogliga 

aktören och är kontinuerligt ute i vår skog men har andra jobb och därför 

ingen tid att utföra alla åtgärder.” 

 

Frå gå 13. Jåg/vi fick informåtion om PEFC-certifieringen i form 
åv 
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“Egen utbildning om PEFC och FSC” 

“För längesen som förtroendevald inom den skogliga aktören”  

“Tidningar” 

“Utsänt material samt annan inhämtad information”  

“Anställd” 

“Artiklar i skogstidningar” 

“Eftersom jag jobbar dagligen med skogsfrågor i bank så har jag fått 

informationen från flera håll” 

“En delägare har varit i styrelsen för PEFC så vi har diskuterat en hel del”  

“Jobbar själv på den skogliga aktören” 

“Kursen certifierat skogsbruk vid Linnéuniversitetet”  

“Läst via arbetet och på nätet” 

 

Frå gå 15. Jåg/vi upplever ått jåg/vi hår tillrå cklig kunskåp om 
PEFC-certifieringen 

“Arbetar som miljöansvarig och har därmed viss kunskap om PEFC. Skulle 

vilja ha mer detaljerad information om vad det innebär för vårt 

skogsägande/brukande.” 

“behöver uppdateras” 

“Men en fortlöpande information och uppdatering behövs alltid.” “sannolikt 

skulle man behöva veta lite mer. man blir ju aldrig fullärd”  

“Vill inte ha ytterligare kunskap, dels för att min tid som självverksam 

skogsägare går mot sitt slut dels för att min ursprungliga entusiasm för 

skogen har förbytts i bitter misstro mot allt vad myndigheter står för. 

FSC och PEFC innebär för den mindre skogsägaren mest begränsningar i 

beslutsrätten över sin egendom och sämre ekonomi.” 

"Ingen verkar har riktig koll på det här med höga naturvärden och vad det 

innebär. Han som gjorde den senaste gröna planen sade att den skogliga 

aktörens planer är så prispressade att de inte hann leta upp alla värdefulla 

skogar utan att det är jag som skogsägare som förväntas veta det ändå!”  

“Ja mer än nej” 

“Tack vare kursen certifierat skogsbruk” 

“Tror jag kan en del men vet inte vad “jag borde veta mer…..”” 

 

Frå gå 16. Jåg/vi vill hå mer kunskåp om PEFC-certifieringen 

“dsv. vad som händer när reglerna inte följs.”  

“För att friska upp minnet” 

“Inget akut behov, men som påpekats tidigare - fortlöpande information 

behövs alltid.” 

“Mer kunskap är alltid bra”  

“Se förgående fråga/svar” 

“Alltid bra att hålla sig uppdaterad om de kommande nya 

reglerna”  



 

44 

Cecilia Frenell Staaf & Edwina Matsson 

 

“Att jag aktivt läser på mer” 

“Borde jag veta 

mer?” “Ev 

ändringar” 

“Man blir aldrig fullärd” 

“Vi är dubbelcertifierade och då undrar man ju vad som gäller när system 

är olika. Nu med bråket om Nyckelbiotoperes registrering fick vi snabbt 

information från FSC om vad som gäller - medan från PEFC har vi inte 

hört något. Också konstigt att våra frivilliga avsättningar inte är offentliga 

på www.skydadskog.se Vi tappar hela PR-nyttan av vad vi gör och 

grannarna tror att vi inte talar sanning och ändrar i områdena osv.” 

 

Frå gå 18. Jåg/vi vill få  o kåd kunskåp om PEFC-certifieringen 
genom 

“Jag tycker att det borde finnas en kortare sammanställning med i 

skogsskötselplanen. Vilka certifieringar har jag vid 

skogsskötselplanens upprättande och vad kort vad detta innebär för 

mig som skogsägare samt vilkka hänsyn som ska tas. Jag anser också 

att gällande certifieringar borde framgå på de kontrakt som upprättas 

för olika åtgärder.” 

“Naturligtvis måste den finnas tillgänglig för alla på papper och/eller 

webb, beroende på önskemål.” 

“Bra kursdokumentation” 

  

http://www.skydadskog.se/
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Bilaga 4 
 

Variabler 

 

Chi2-mått 

 

Kritiskt 

värde 

 

Signifikans 

Överlämnande av ansvar (fråga 9) och 

yttersta ansvaret (fråga 11) 

135,812 15,5073 Sign. 

Yttersta ansvaret (fråga 11) och tillräcklig 

kunskap (fråga 15) 

18,4499 15,5073 Sign. 

Tillräcklig kunskap (fråga 15) och mer 

kunskap (fråga 16) 

32,9722 9,48773 Sign. 

Yttersta ansvaret (fråga 11) och tillräcklig 

kunskap (fråga 15) 

13,8788 12,5916 Sign. 

Överlämnande av ansvar (fråga 9) och 

skogsägarnas boende (fråga 6) 

8,0207 9,48773 Ej sign. 

Fått information i form av (fråga 13) och 

tillräcklig information (fråga 14) 

38,4583 15,5073 Sign. 

Information från (fråga 12) och tillräcklig 

information (fråga 14) 

49,9274 15,5073 Sign. 

Mer information (fråga 16) och i form av 

(fråga 18) 

91,5814 15,5073 Sign. 

Inspektorers syn (fråga 19) och tillräcklig 

kunskap (fråga 15) 

7,4179 5,99147 Sign. 

Inspektorers syn (fråga 20) och tillräcklig 

kunskap (fråga 15) 

5,4523 5,99147 Ej sign. 
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