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Sammanfattning 

 
Hyggesfritt skogsbruk är ett övergripande begrepp som innefattar de 

skogsskötselmetoder som inte kallägger marken. Trakthyggesbruk är istället 

ett skogsskötselsystem där en ny generation träd etableras över en stor areal 

vid samma tidpunkt. För- och nackdelar mellan trakthyggesbruk och 

hyggesfritt skogsbruk debatterades redan 1897 och avsaknaden av tydliga 

svar från forskning ger debatten näring. 

I tidigare studier har skogsägare och allmänhet visat sig prioritera olika 

värden av skogen. 

Syftet med denna studie var att jämföra hur medlemmar i olika 

intresseorganisationer värderar trakthyggesbruket och det hyggesfria 

skogsbruket utifrån effekter på miljö, sociala och ekonomiska värden. Syftet 

var även att förstå vilka motiv dessa medlemmar har för trakthyggesbruk 

respektive hyggesfritt skogsbruk. 

Studien har genomförts som en webbaserad enkätundersökning av 

värderingar hos medlemmar av Friluftsfrämjandet, Svenska 

Naturskyddsföreningen och Södra. Svarsfrekvensen var 23 % (66 

respondenter). 

Hyggesfritt skogsbruk fick högre poängvärde än trakthyggesbruk från alla 

tre intresseorganisationerna, där sociala värden bedömdes högst. 

Södramedlemmar skiljde sig från Friluftsfrämjandet och Svenska 

Naturskyddsföreningen genom att poängbedöma trakthygge nästan lika högt 

som hyggesfritt skogsbruk. De skiljdes sig även genom att majoriteten av 

Södramedlemmarna föredrog att trakthyggesbruk dominerar, medan 

medlemmar av Friluftsfrämjandet och Svenska Naturskyddsföreningen 

istället föredrog att hyggesfritt skogsbruk dominerar. Trakthyggesbruk hade 

främst ekonomiska värden som motiv. Hyggesfritt hade främst miljö- och 

sociala värden som motiv. 

Studien bekräftade tidigare studier kring grupper och åsikter. Det pekade på 

ett stort behov av dialog och kunskapsutbyte för att grupperna inte ska 

hindra varandra på vägen mot cirkulär bioekonomi och hållbar utveckling. 
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Abstract 

There is a debate about clearcutting versus continuous-cover forestry in 

Sweden. In other studies forest owners and the general public have been 

seen to prefer different values. The aim of this study was to compare how 

members of various associations value clearcutting and continuous-cover 

forestry due to its effects on environmental-, social- and economical values. 

And also to understand the members motives for clearcutting and 

continuous-cover forestry, respectively. Through a web-based questionnaire 

this study found that members of all associations valued continuous cover 

forestry the highest, but members of Södra ranked clearcutting almost as 

high. It was also found that Södra-members differed by favoring 

clearcutting, whilst members of Friluftsfrämjandet and Svenska 

Naturskyddsföreningen instead preferred continuous-cover forestry. 

Clearcutting had mostly economical motives and continous-cover forestry 

had mostly environmental- and social motives. This confirms former studies 

and points out a need for dialogues and exchange of knowledge when 

striving for sustainable development. 

 

 

Keywords: clearcutting, continuous-cover forestry, sustainable 

development, debate, associations 
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Förord 

Det här examensarbetet har gjorts som en avslutande del av 

Skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitetet, Växjö. 

 
 

Till Tilda & Erik. 

 

Gemenskap. Jag minns inte längre när jag slogs av tanken att det måste vara 

vad vi alla egentligen strävar mot. Hittills har jag heller inte hittat något 

bättre. 

Mitt intresse för att förstå orsaker till såväl personliga, som internationella 

och historiska konflikter, bottnar nog i en rosa förhoppning av att de ska 

grunda sig i blotta missförstånd möjliga att lösa. Verkligheten är dock mer 

komplex än så. Exempelvis kan ett ”vi” stärkas av ett ”dem” och därmed 

kan konflikter i sig bli en källa till att uppleva gemenskap. Måhända mer 

bakbunden och kantad av beroende. 

En annan insikt är att ett visst mått av motsättning är en förutsättning för 

utveckling. Någon att sparras mot i spåret gör dig till en bättre löpare, får 

dig att hitta nya vägar, att ta ett steg till. Nödvändigt är dock respekt och 

acceptans av motparten. Å fasen vet om det faktiskt inte är just skopan av 

compassion som är det som kommer att ta dig först över mållinjen… 

 

”Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored 

then to anything on which it is poured” 

 

Mark Twain 

 
 

Jag vill tacka de kontakter på Friluftsfrämjandet, Svenska 

Naturskyddsföreningen och Södra som har hjälpt mig i arbetet att 

distribuera studiens enkät. Även alla de respondenter som tagit sig tid och 

delat med sig av sina värderingar. 

Mest av allt vill jag tacka min handledare Erika Olofsson, Linnéuniversitet. 

Främst för att du är stark nog att visa förtroende vilket gör det lättare att 

både orka, och våga hoppa till nästa tuva. Men även för en fantastisk 

förmåga att genom korta kommentarer, och ibland bara enstaka ord, lyckats 

peka ut de gruvor som sedan visade sig vara oerhört värdefulla att hacka 

vidare i. Tack! 

 

Anna Johansson 

April 2018 
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

 
1.1.1 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling fick vikt och internationell spridning år 1987 

genom Bruntlandskommissionen. Definitionen blev: 

 

”Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.” 

(UN Documents 2018) 

 

Hållbar utveckling innefattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Kommissionens utredning låg till grund för FN-konferensen i Rio 1992. Där 

antogs bland annat de icke juridiskt bindande Skogsprinciperna på samma 

hållbara tema (Andrews & Granath 2012). 

 

Avsaknaden av bindande skyldigheter låg till grund för att det globala 

skogscertifieringssystemet Forest Stewardship Council (FSC) uppstod 1993. 

FSC är uppbyggt av tre kammare fördelade på hållbar utvecklings tre 

värden; miljö-, social- och ekonomisk kammare (FSC 2017). Av Sveriges 

23,6 miljoner hektar produktiv skogsmark (Fransson 2017) är ca 12,3 

miljoner hektar certifierade enligt FSC:s kriterier (Svenska FSC 2017). Det 

har under åren uppstått påtryckningar från miljösidan med önskan om krav 

på ökad användning av hyggesfritt skogsbruk för att erhålla FSC-certifikat 

(Espmark 2017). 

 
1.1.2 Hyggesfritt skogsbruk och trakthyggesbruk 

Hyggesfritt skogsbruk är ett övergripande begrepp som innefattar de 

skogsskötselmetoder som inte kallägger marken. Exempel på sådana är 

blädning, luckhuggning och skärmar (Skogsstyrelsen 2017a). Ytterligare 

definitioner och metoder som kan inräknas i begreppet är 

kontinuitetsskogsbruk, plockhuggning, selektiv avverkning, 

dimensionshuggning, måldiameterhuggning, Naturkultur och 

Lübeckmodellen (Hannerz m.fl. 2017). Skogsbruk utan kalhyggen helt 

enkelt (Espmark 2017). 

 

Trakthyggesbruk är istället ett skogsskötselsystem där en ny generation träd 

etableras över en stor areal vid samma tidpunkt. Beståndet sköts sedan med 

röjningar och gallringar fram tills det slutligen skördas genom avverkning. 

Därefter sluts cirkeln genom att nya träd etableras igen 

(Lundqvist m.fl. 2014). 
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1.1.3 Svenskt skogsbruk 

I början av 1900-talet höggs enligt Lundqvist m.fl. (2014) skogar i Norrland 

ur genom att lämna några träd kvar. Ingen återplantering skedde, utan man 

förlitade sig på naturlig föryngring. Detta resulterade i skogar med mycket 

låg tillväxt. De klent producerande urhuggningarna tillsammans med en 

intågande mekanisering i skogsbruket under slutet av 40-talet, bidrog till att 

trakthyggesbruk med lyckade föryngringar istället fick genomslag. Blädning 

(som den typen av hyggesfria uthuggningar då benämndes) förbjöds i 

svenska statens skogar år 1950. Även Sveriges skogsvårdslag hade, då den 

infördes 1903, främst produktiv inriktning. Dess viktigaste reglering var då 

kravet på återbeskogning efter fällning. Först i 1993 års skogsvårdslag 

likställdes miljömål med produktionsmål (Mårald m.fl. 2017). I dagsläget 

framhävs betydelsen av skog för en framtida cirkulär bioekonomi med 

främst ett ökat industriellt trähusbyggande, men även för nya material och 

specialkemikalier som framställs från skogsråvara (Regeringen 2018). 

 

Trakthyggesbruk har dominerat i Sverige sedan 1960-talet (Lundqvist m.fl. 

2014) och idag kommer 96 % av timmerskörden från trakthyggesbrukade 

skogar (Axelsson & Angelstam 2011). Sveriges regering valde dock hösten 

2017 att stärkta sitt stöd till hyggesfritt skogsbruk med 6 miljoner kronor per 

år. Syftet uppgavs vara att främja ett variationsrikt och hållbart brukande av 

skogslandskapet (Regeringen 2017). 

 
1.1.4 Debatt och forskning 

För- och nackdelar mellan trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk 

debatterades redan 1897 när boken Rationell skogsafverkning av Uno 

Wallmo gavs ut (Lundqvist m.fl. 2014). Uppblossande av debatten har under 

senare tid uppstått av bland annat följande händelser (Espmark 2017): 

• År 1993 kom krav från tyska Greenpeace och Axel Springer Verlag på 

att allt levererat tryckpapper skulle komma från kalhyggesfria 

avverkningar. 

• År 2008 nekades skogsbrukare Harald Holmberg att avverka med 

naturkulturmetod då Skogsstyrelsen ansåg att metoden inte skulle ge 

fullgod föryngring. 

• År 2012 skrev journalisten Maciej Zaremba (2012) en uppmärksammad 

reportageserie i DN där skogsbruket granskades. 

• År 2012 lämnade Jordens vänner certifieringsorganet FSC. 

• År 2012 hade Södra pressträff kring sin syn på hyggesfritt skogsbruk. 

Forskning har svårt att komma med entydiga svar kring den praktiska 

betydelsen och effekten av trakthyggesbruket och det hyggesfria 

skogsbruket. Exempelvis hävdar forskare vid Lunds universitet enligt 

Espmark (2017) att hyggesfritt är bäst för klimatet, medan SLU-forskare 

istället ser fördelar för trakthyggesbruket i frågan. Studier med 

nuvärdesanalyser har visat på olika ekonomiska utfall. Hyggesfritt 

skogsbruk kan generellt ge lägre ekonomisk avkastning, men även i vissa 

fall ge en likvärdig avkastning som 
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trakthyggesbruk (Hannerz 2017). Gällande biologisk mångfald bedömer 

Sonesson (2017 s. 36): 

 

”fler arter att kunna hitta lämpliga habitat i ett landskap med både 

trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk än i ett landskap med bara ett 

skogsbrukssätt.” 

 

Effekten av kontinuitet på artrikedom är svår att påvisa i sig (Nordén m.fl. 

2014). Schall m.fl. (2018) menar att trakthyggesbruk på regional nivå ger 

mer variation för arter än vad hyggesfritt skogsbruk ger. Axelsson & 

Angelstam (2011) tar upp att hyggesfritt skogsbruk inte nödvändigtvis 

betyder förbättrade ekologiska värden. Om skötseln är intensivt inriktad 

mot hög virkesskörd kan den likställas med trakthyggesbruk på grund av 

avsaknad av död ved, gamla och stora träd samt innehåll av naturliga 

trädslagsarter. 

 

Axelsson & Angelstam (2011) uppger dock att sociala värden bör 

tillfredställas av hyggesfritt skogsbruk. Men även i denna fråga finns det 

motargument i form av icke-strövvänlig tät blädningsskog, enformigt 

homogen skog av gran med konstant avverkningsavfall på marken från de 

återkommande gallringarna, och avsaknad av pelarsalar (Skogskunskap 

2017). Figur 1 illustrerar hur trakthyggesbruk och blädning (menat nutida 

blädning, vilket kan räknas in i begreppet hyggesfritt skogsbruk) lämpar sig 

för friluftsliv över tid. I början ger trakthyggesbruket ett lågt värde, men 

under senare del kompenserar det med ett mycket högt värde. Samtidigt ger 

blädning ett mer jämt värde över tid utan varken höga toppar eller låga dalar. 
 

Figur 1: Värdering av påverkan från trakthyggesbruk och blädning på granskogens lämplighet för 
friluftsliv under en tidsperiod på 100 år (Sonesson m.fl. 2017). 
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Skogforsks arbetsrapport om hyggesfritt skogsbruk på landskapsnivå, pekar 

på att det finns ett stort kunskapsbehov på grund av bristen på fältförsök 

och praktisk användning av hyggesfria metoder. De listar ett flertal 

områden som kräver vidare utvärderingar (Sonesson m.fl. 2017). 

 
1.1.5 Grupper och åsikter 

Avsaknaden av tydliga svar ger debatten näring. Den generella 

skogsdebatten har enligt Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist 

utvecklats till att köra fast i ett skyttegravskrig mellan miljö och produktion. 

I sin blogg efterlyste han ett mer konstruktivt debattklimat: 

 

”Det är bättre att intressenterna möts med respekt för varandras roller och 

baserat på fakta diskuterar skogens framtid (…).” 

(Sundqvist 2018) 

 

Genom analys av svenskt pressmaterial mellan 1994 och 2013 har fem olika 

åsiktsgrupper utmejslats ur debatten kring just hyggesfritt skogsbruk: 

 

1. Den svenska modellen för brukande av skog är bra. 

2. Hyggesfritt skogsbruk är ekonomiskt överlägset. 

3. Hyggesfritt bör användas för att motverka klimatförändringarna. 

4. Hyggesfritt bevarar sociala värden. 

5. Trakthyggesbruket är en miljökatastrof. 

 

I grupp 1 återfinns bland andra skogsägarföreningar och enskilda 

skogsägare. I grupp 4 hittas de som ser på skogen som en plats för 

välbefinnande och i grupp 5 hittas bland annat alla miljörörelser och större 

delen av den icke skogsägande/skogsbrukande allmänheten (Espmark 2017). 

Även Axelsson & Angelstam (2011) förtydligar att det idag är 

skogsindustrin, språkrör för biologisk mångfald och grupper med 

sociokulturella argument som är de drivande åsiktsgrupperna i den 

polariserade debatten om trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. 

 
1.1.6 Intresse, demografi och värderingar 

Grupper av skilda intressen kan favorisera de skogliga värdena olika. En 

enkätstudie bland enskilda skogsägare fann att 35-40 % av respondenterna 

prioriterade värdet virkesproduktion som mycket viktigt. Rekreationsvärdet 

låg dock inte alltför långt efter då 22-28 % av respondenterna ansåg det som 

mycket viktigt (Kindstrand m.fl. 2008). Författarna såg även att värdet av 

biologisk mångfald uppskattades då 10-16 % av respondenterna bedömde 

det som mycket viktigt. 

 

När allmänheten, skogsägare exkluderade, enkätundersöktes för att se vad de 

ansåg om skogens användning fann Eriksson m.fl. (2013) en reverserad 

värdeprioritering jämfört med vad Kindstrand (2008) hittade bland 

skogsägarna. Ekologiska värden kom högst på listan för allmänheten med 

6,1 poäng, rekreation fick 4,4 och virkesproduktion 4,0 av en maxpoäng på 



5 

Anna Johansson 
 

 

7. Studien registrerade även att skillnader i prioriteringarna påverkades 

mycket mer av grundläggande attityder och värderingar hos människorna än 

av sociodemografiska faktorer. 

 

I en studie av Lindhagen & Hörnsten (2000) hittades tendenser till att 

allmänheten upplevde orörd skog som lämpligare för rekreationsskog år 

1997 jämfört med 1977. De menade i sin studie att synsättet troligen leder 

till minskad förståelse av ekonomiskt skogsbruk. Några år senare 

förmedlade föreläsare vid ett KSLA (2016) seminarium att skog som i 

reklam ska uppfattas som naturliga (urskogar), vanligen är brukade skogar 

(kulturskogar). Allmänhetens kunskaper om både skog och skogsindustri 

bedömdes som obefintliga, och skogen hade för gemene man enbart 

betydelse för rekreation. 

 
1.1.7 Makten och framtiden 

Århuskonventionen ratificerades av Sverige 2005 vilket innebär att: 

 

”medborgarna har rätt att få tillgång till miljöinformation, möjlighet att 

påverka miljöbeslut samt rätt att överklaga miljöbeslut eller på annat sätt få 

en juridisk prövning om deras rättigheter har kränkts” 
(Naturvårdsverket 2017) 

 

Diskussioner och utredningar kring allmänhetens möjligheter att begränsa 

skogsägares brukande och val av metoder var i skrivandets stund aktuella 

(Riksdagen 2016, Skogsstyrelsen 2017b). Kan grupper med olika åsikter få 

förståelse för varandra och mötas i konstruktiv dialog och med 

kunskapsutbyte kring möjligheter att hållbart bruka skogen? 

 

Hannerz m.fl. (2017) menar att mer forskning behövs på drivkrafter bakom 

människors preferenser. Det önskas en ökad förståelse för hur relationer till 

skogen påverkas av människors bakgrund och värderingar. Grundläggande 

värderingar påverkar alltså åsikter om hur skogen bör skötas. Detta kan i 

dispyter göra det svårt att bygga broar om värderingarna är alltför skilda. 

Mer kunskap om bakgrunden till de olika värderingarna kan vara nyckeln till 

möte, dialog och acceptans av annans annorlunda slutsats (Hannertz m.fl. 

2016). 

 
 

1.2 Syfte och mål 
 

Syftet med studien var att jämföra hur medlemmar i olika 

intresseorganisationer värderar trakthyggesbruket och det hyggesfria 

skogsbruket utifrån effekter på miljö, sociala och ekonomiska värden. Syftet 

var även att förstå vilka motiv dessa medlemmar har för trakthyggesbruk 

respektive hyggesfritt skogsbruk. 
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Målet med studien var att ta fram ett underlag för ökad förståelse för olika 

värderingar som kan användas i en konstruktiv dialog kring 

trakthyggesbruket och det hyggesfria skogsbruket. 
 

Följande frågeställningar har använts för att nå syftet: 

• Vilka skogliga värden värderas högst för trakthyggesbruk respektive 

hyggesfritt skogsbruk, och vilka skogliga värden är svårast att bedöma? 

• Skiljer sig värderingar mellan medlemmar i olika intresseorganisationer 

eller beroende på demografiska faktorer? 

• Vilket skogsbrukssätt föredras i de olika intresse- och demografiska 

grupperna? 

• Finns det något samband mellan hur trakthyggesbruk och hyggesfritt 

skogsbruk värderas av enskilda personer? 

• Vilka är motiven till de olika skogsbrukssätten? 

 

 
1.3 Avgränsningar 

 

Studien har avgränsats till medlemmar i organisationerna Svenska 

Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Södra, dvs. en organisation 

som representerade miljörörelsen, en som representerade rekreation- och 

upplevelserörelsen samt en som representerade skogsägare. Dessa tre 

organisationer valdes då de till medlemsantal är störst i Sverige inom sina 

respektive områden. Demografiska faktorer avgränsades till ålder, 

invånarantal i boendeort och kön för att kunna jämföras med studien av 

Eriksson m.fl. (2013). Geografiskt begränsades studien till Västra 

Götaland. Studien jämförde inte olika typer av hyggesfritt skogsbruk utan 

behandlade enbart skötselalternativet som ett bredare begrepp. 
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2. Material och metoder 

2.1 Metodik 
 

För svar på frågeställningarna genomfördes en anonym, webbaserad 

enkätstudie. Enkäter gör det möjligt att ta fram svarsunderlag från fler 

respondenter till en lägre kostnad. Dessutom undviks intervjuareffekt, 

där intervjuaren kan påverka svaren från respondenterna, i enkäter 

jämfört med personliga- eller telefonintervjuer (Esaiasson m.fl. 2007). 

Webbaserade enkäter underlättar registrering av svar och ger en 

kostnadseffektiv distribution (Trost 2007). 

 

Både kvantitativa och kvalitativa data har samlats in. För att undersöka 

samband och skillnader användes kvantitativa data för statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder. För att tolka och förstå motiv användes 

kvalitativa data för verbala analysmetoder. 

 

Enkäten hade en hög grad av standardisering där frågornas utformning och 

inbördes ordning var samma för alla respondenter för att kunna jämföra och 

generalisera resultatet. Även enkätens grad av strukturering var hög då 

endast den sista frågan var av öppen karaktär (Patel & Davidson 2011). 

 
 

2.2 Enkätens utformning 
 

Enkäten utformades i Google Formulär och inleddes med flervalsfrågan 

vilken av intresseorganisationerna Svenska Naturskyddsföreningen, 

Friluftsfrämjandet eller Södra som respondenten tillhörde. Därefter följde tre 

kryssvalsfrågor kring demografi. Ålder i fyra klasser: 0-25 år, 26-50 år, 51- 

75 år och över 75 år. Invånarantal i boendeort i fem klasser: Fler än 500 000 

invånare, Mellan 50 000-500 000 invånare, Mellan 1000-50 000 invånare, 

Färre än 1000 invånare samt landsbygd mellan byarna. Kön i två klasser: 

kvinna eller man. 

 

Kring trakthygge- och hyggesfritt skogsbruk innehöll enkäten totalt 26 

frågor. 25 kryssvalsfrågor för kvantitativa data med fasta svarsalternativ där 

24 frågor besvarades med antingen; Mycket negativt, Ganska negativt, Ingen 

uppfattning/vet ej, Ganska positivt eller Mycket positivt. De 24 frågorna 

delades upp i 12 frågor för trakthygge och samma 12 frågor för hyggesfritt. 

De 12 frågorna var grupperade under rubrikerna miljövärden, sociala värden 

och ekonomiska värden med 4 frågor för varje rubrik. 

 

På fråga 25 valdes vilket skogsbrukssätt som föredrogs och därefter 

avslutades enkäten med en öppen fråga för kvalitativa data på motivering av 

föredraget skogsbrukssätt. Enkäten pilottestades med en provundersökning 

på fyra personer för feedback före utskick (Dahmström 2011). Se enkät i 

Bilaga 1. 



8 

Anna Johansson 
 

 

2.3 Urval 
 

Den webbaserade enkäten mailades till medlemmar av tre olika 

intresseorganisationer som kan bedömas representera de tre olika 

hållbarhetsområdena; ekologisk- social- och ekonomisk hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet: Svenska Naturskyddsföreningen, som är Sveriges 

största miljöorganisation, och som avser att påverka politiker och 

lagstiftning genom att belysa aktuella miljöfrågor. Bland annat uppges att 

hundratals unika skogar har räddats från avverkning. Föreningen har ca 226 

000 medlemmar (Naturskyddsföreningen 2017). Social hållbarhet: 

Friluftsfrämjandet, som är Sveriges största friluftsorganisation, och som vill 

bevara allemansrätten och arbetar för en tillgänglig och välmående natur. 

Föreningen har ca 95 000 medlemmar (Friluftsfrämjandet 2018). Ekonomisk 

hållbarhet: Södra, som är Sveriges största skogsägarförening, en ekonomisk 

förening som samtidigt är en internationell skogsindustrikoncern och som 

förädlar sina medlemmars skogsråvara. Föreningen har ca 51 000 

medlemmar (Södra 2018). 

 

Klusterurval görs genom att populationen delas in i delar. Från dessa 

grupper kan sedan ett urval respondenter slumpas ut vilket kallas 

flerstegsurval (Trost 2007). Urval gjordes med kluster- och flerstegsurval för 

medlemmar i Friluftsfrämjandet och Södra för att nå medlemmar i alla 

klasser i kategorierna ålder, invånarantal i boendeort samt kön. 

Bekvämlighetsurval innebär att ta det urval som är möjligt eller lämpligt att 

ta, och innebär inte nödvändigtvis att urvalet är representativt (Trost 2007). 

Ur Svenska Naturskyddsföreningen gjordes ett bekvämlighetsurval av 

medlemmar med utskick enbart till föreningens förtroendevalda. 

 
 

2.4 Datainsamling 
 

Datainsamlingen pågick mellan den 15 januari och 7 mars 2018. 

Medlemmarna hade fem veckor på sig att svara efter att de erhållit länken 

till Google formulärenkäten via mail. Enkäterna till medlemmarna i Svenska 

Naturskyddsföreningen skickades ut via föreningen medan resterande 

enkäter skickades ut av den undersökande studenten. 

 

Med enkäten medföljde ett missivbrev (Bilaga 2) då det är enda sättet att 

motivera respondenterna att deltaga i studien (Patel & Davidson 2011), men 

även för att informera om studien, deltagarnas anonymitet samt ge 

instruktioner. Medlemmarna behövde inte logga in för att nå enkäten. 

Eftersom det var viktigt att ingen annan än utvald person svarade på enkäten 

förtydligades i missivet att enkäten var personlig. Ett påminnelsebrev 

kombinerat med tackbrev skickades ut två veckor efter enkätutskicket för att 

öka svarsfrekvensen (Esaiasson m.fl. 2007). Se påminnelsebrevet i Bilaga 3. 
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2.5 Svarsfrekvens 
 

Enkäten mailas ut till 96 medlemmar i Svenska Naturskyddsföreningen, 97 

medlemmar i Friluftsfrämjandet och 98 medlemmar i Södra. Totalt 291 

enkäter varav 66 enkäter besvarades, vilket ger en svarsfrekvens på 23 %. 7 

enkäter var inte fullständigt ifyllda och har därmed tagits bort ur det 

kvantitativa analysmaterialet på grund av partiellt bortfall. 2 av dessa har 

dock motiverat val av skogsbrukssätt och redovisas därför i den kvalitativa 

analysen. 9 respondenter var medlemmar i två av intresseföreningarna. 

Följande respondenter lottades tillhörighet till en av sina intresseföreningar: 

• 6 respondenter fick Svenska Naturskyddsföreningen (varav 3 var Svenska 

Naturskyddsföreningen + Friluftsfrämjandet och 3 var Svenska 

Naturskyddsföreningen + Södra). 

• 2 respondenter fick Friluftsfrämjandet (varav 1 var Friluftsfrämjandet + 

Svenska Naturskyddsföreningen och 1 var Friluftsfrämjandet + Södra). 

• 1 respondent fick Södra (Södra + Svenska Naturskyddsföreningen). 

 
Kvarvarande 59 enkäter fördelade sig i följande uppdelning: 

• Friluftsfrämjandet 16 st, Svenska Naturskyddsföreningen 16 st, Södra 27 

st = 59 st. 

• 0-25 år 0 st, 26-50 år 21 st, 51-75 år 32 st, Över 75 år 6 st = 59 st. 

• Fler än 500 000 9 st, Mellan 50 000-500 0000 6 st, Mellan 1000-50 000 

26 st, Färre än 1000 6 st, Landsbygd mellan byar 12 st = 59 st. 

• Kvinna 21 st, Man 38 st = 59 st. 

 

Alla respondenter i åldersgruppen över 75 år var medlemmar i Södra samt 

boende i ort med invånarantal mellan 1000-50 000 alternativt landsbygd 

mellan byar. Övriga grupper innehöll variation av respondenter från alla 

resterande grupper i intresseorganisation/ålder/invånarantal i boendeort/kön. 

 
 

2.6 Sammanställning och analys 
 

Svaren från Google formulärenkäten laddades ned i en Microsoft Excel fil 

där studiens frågeställningar bearbetades i olika kalkylblad. Svaren på fråga 

1-24 byttes ut till poängvärden: Mycket negativ = 0, Ganska negativ = 1, 

Ingen uppfattning/vet ej = 1,5, Ganska positiv = 2, Mycket positiv = 3. Med 

12 frågor per skogsbrukssätt kunde därmed skogsbrukssätten värderas 

mellan 0-36 poäng var och varje värde värderas mellan 0-12 poäng. Ett högt 

värde innebar att skogsbrukssättet värderades positivt. Genom Excel 

framställdes tabeller och diagram för att illustrera enkätsvaren. 
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FRÅGESTÄLLNING 1: Vilka skogliga värden värderas högst för 

trakthyggesbruk respektive hyggesfritt skogsbruk, och vilka skogliga 

värden är svårast att bedöma? 

Medelvärdet för alla respondenters poäng per fråga samt för skogsbrukssätt 

(0-3 poäng) beräknades. Medelvärdet för de tre intresseorganisationernas 

poäng för miljö-, sociala- respektive ekonomiska värden samt för 

skogsbrukssätt (0-12 poäng) beräknades. Antal respondenter som svarat 

”ingen uppfattning/vet ej” på de olika frågorna redovisas i absoluta och 

relativa frekvenser. Det totala antalet respondenter som svarat ”ingen 

uppfattning/vet ej” på någon fråga redovisas i relativa frekvenser. 

 

FRÅGESTÄLLNING 2: Skiljer sig värderingar mellan medlemmar i 

olika intresseorganisationer eller beroende på demografiska faktorer? 

Medelvärdet för alla respondenter samt för varje grupp av 

intresseorganisation/ålder/invånarantal i boendeort/kön poängvärdering per 

skogsbrukssätt (0-36 poäng) beräknades. För att testa om det var någon 

skillnad i värdering mellan trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk hos 

alla respektive mellan de olika grupperna, användes tvåsidigt t-test då 

grupperna var små (Mendenhall & Beaver 1994). Signifikansnivån 

bestämdes till 5 % och genom Excel beräknades p-värden där ett p-värde ≤ 

0,05 innebar att det med 95 % sannolikhet fanns en skillnad. 

 

FRÅGESTÄLLNING 3: Vilket skogsbrukssätt föredras i de 

olika intresse- och demografiska grupperna? 

Från svaret på fråga 25 redovisas hur antalet respondenter svarat i absoluta 

och relativa frekvenser uppdelat i grupper om 

intresseorganisation/ålder/invånarantal i boendeort/kön. Alla respondenters 

svar sammanställdes i ett cirkeldiagram då det bör vara över 50 mätvärden 

för att beräkna relativ frekvens (Patel & Davidsson 2011). Korstabeller 

upprättades för grupperna i intresseorganisation/ålder/ invånarantal i 

boendeort/kön för att testa om det var någon skillnad mellan de olika 

grupperna. Chi2-test användes för signifikansanalys (Mendenhall & Beaver 

1994). Signifikansnivån bestämdes till 5 % och genom Excel beräknades p- 

värden där ett p-värde ≤ 0,05 innebar att det med 95 % sannolikhet fanns en 

skillnad. 

 

FRÅGESTÄLLNING 4: Finns det något samband mellan hur 

trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk värderas av enskilda 

personer? 

Summan av varje respondents poäng per skogsbrukssätt (0-36 poäng) 

redovisas i ett punktdiagram. För att testa sambandet användes Pearsons 

korrelationsanalys där en korrelationskoefficient (r-värde) beräknades. 

Koefficienten är ett värde mellan -1 (maximalt negativt samband) och 1 

(maximalt positivt samband). Om koefficienten är nära 0 saknas det ett 

linjärt statistiskt samband mellan variablerna. Olika typer av data har olika 

tumregler för koefficientens storlek för svag och stark samvariation 

(Esaiasson m.fl. 2007). 
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FRÅGESTÄLLNING 5: Vilka är motiven till de olika skogsbrukssätten? 

En kvalitativ analys av svar på fråga 26. Svaren flyttades över till ett 

Microsoft Word dokument, där ord, meningar och textstycken som ansågs 

bära upp respondenternas mening markerades och benämndes 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenserades ned 

och kodsattses därefter med koderna miljö-, sociala- och/eller ekonomiska 

värden, samt variation, markutnyttjande, skonsamt, frivillighet (Graneheim 

& Lundman 2004). Se Bilaga 4. Meningsbärande enheter och citat redovisas 

ur svaren som motiverar värdena miljö-, sociala- och ekonomiska värden för 

de motiverade skogsbrukssätten. 
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3. Resultat och analys 

3.1 FRÅGESTÄLLNING 1 

 
Vilka skogliga värden värderas högst för trakthyggesbruk respektive 

hyggesfritt skogsbruk, och vilka skogliga värden är svårast att bedöma? 

 

Fråga nummer 7 ’Jag tror att trakthyggesbruk/hyggesfritt skogsbruk 

påverkar upplevelse- och rekreationsvärden’ (sociala värden) värderades 

både högst och lägst av alla frågor. Högst för hyggesfritt skogsbruk (2,4 

poäng) och lägst för trakthyggesbruk (0,7 poäng). Omvänt värderades fråga 

nummer 9 ’Jag tror att trakthyggesbruk/hyggesfritt skogsbruk påverkar 

skogens volymproduktion’ (ekonomiska värden) högst för trakthyggesbruk 

(1,9 poäng) och lägst för hyggesfritt skogsbruk (1,3 poäng) (Figur 2). 
 

 

12: Skador/ekonomi 

11: Virkeskvalitet 

10: Arbetstillfällen 

9: Volymprod. 

8: Bär&svamp 

7: Rekreation 

6: Jaktvärde 

5: Framkomlighet 

4: Fossilfritt samhälle 

3: Mark&vatten 

2: Koldioxidupptag 

1: Växter&djur 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Medelpoängvärde (poäng mellan 0-3) 
 

Hyggesfritt Trakthygge 
 

Figur 2: Medelpoäng per fråga uppdelat i Hyggesfritt skogsbruk och Trakthyggesbruk för alla 
respondenter. Max 3 poäng per fråga. 

 
Sociala värden med hyggesfritt skogsbruk var det värde som fick högst 

medelpoäng, och detta av respondenter från alla tre intresseorganisationerna. 

Friluftsfrämjandet 9,7 poäng; Svenska Naturskyddsföreningen 8,7 poäng 

och Södra 7,6 poäng (Figur 3). Sociala värden med trakthyggesbruk fick 

lägst medelpoäng av Friluftsfrämjandet (3,3 poäng). Miljövärden med 

trakthyggesbruk fick lägst medelpoäng av Svenska Naturskyddsföreningen 

(2,8 poäng). Ekonomiska värden med hyggesfritt skogsbruk fick lägst 

medelpoäng av Södra (5,7 poäng). Ekonomiska värden poängsatt av 
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Södrarespondenter var det enda värde där trakthyggesbruk värderades högre 

än hyggesfritt skogsbruk. 

Ekonomiska värden var det värde som trakthyggesbruk fick högst 

medelpoäng för. Friluftsfrämjandet 5,8 poäng; Svenska 

Naturskyddsföreningen 4,3 poäng och Södra 7,5 poäng. 
 
 

Figur 3: Medelpoäng för miljö-, sociala- och ekonomiska värden uppdelade på trakthyggesbruk och 
hyggesfritt skogsbruk samt Friluftsfrämjandet, Svenska Naturskyddsföreningen och Södra. Max 12 
poäng per värde och skogsbrukssätt. 

 

40 respondenter (67,8 %) svarade någon gång ’ingen uppfattning/vet ej’ på 

någon av enkätens frågor. Fråga nummer 4 (fråga för miljövärden) ’Jag tror 

att trakthyggesbruk/hyggesfritt skogsbruk påverkar möjligheten för en 

omställning till ett fossilfritt samhälle’ fick flest ’ingen uppfattning/vet ej’ 

både för trakthyggesbruk (20 st) och hyggesfritt skogsbruk (22 st) (Tabell 

1). Omvänt fick fråga nummer 7 (fråga för sociala värden) ’Jag tror att 

trakthyggesbruk/hyggesfritt skogsbruk påverkar upplevelse- och 

rekreationsvärden’ minst ’ingen uppfattning/vet ej’ både för 

trakthyggesbruk (3 st) och hyggesfritt skogsbruk (2 st). 
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Tabell 1: Antal, och inom parantes andel respondenter i % som svarat ’ingen uppfattning/vet ej’ per 
skogsbrukssätt och fråga. 

VÄRDE FRÅGA TRAKTHYGGESBRUK 
HYGGESFRITT 
SKOGSBRUK 

 

MILJÖ 

1. Växter & djur 6 (10) 9 (15) 

2. Koldioxidupptag 10 (17) 7 (12) 

3. Mark & vatten 6 (10) 5 (8) 

4. Fossilfritt samhälle 20 (34) 22 (37) 

 
 

SOCIALA 

5. Framkomlighet 4 (7) 3 (5) 

6. Jaktvärde 12 (20) 15 (25) 

7. Rekreation 3 (5) 2 (3) 

8. Bär & svamp 7 (12) 7 (12) 

 

EKONOMISKA 

9. Volymproduktion 14 (23) 19 (32) 

10. Arbetstillfällen 12 (20) 13 (22) 

11. Virkeskvalitet 10 (17) 13 (22) 

12. Skador/ekonomi 9 (15) 10 (17) 

 
 
 

3.2 FRÅGESTÄLLNING 2 

 
Skiljer sig värderingar mellan medlemmar i olika intresseorganisationer 

eller beroende på demografiska faktorer? 

 

Respondenternas värdering av trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk 

skiljde sig signifikant (p = 0,00) (Figur 4). Hyggesfritt skogsbruk värderades 

högre än trakthyggesbruk. 

25 
 

20 
 

15 
Trakthygge 

10 Hyggesfritt 
 

5 
 

0 

Trakthygge Hyggesfritt 

Figur 4: Medelpoäng per skogsbrukssätt, alla respondenter. Max 36 poäng per skogsbrukssätt. 

 

Respondenter från Södras värdering av både trakthyggesbruk och hyggesfritt 

skogsbruk skiljde sig signifikant från både Friluftsfrämjandet (p = 0,00 

trakthygge resp. p = 0,00 hyggesfritt) och från Svenska 

Naturskyddsföreningen (p = 0,00 trakthygge resp. p = 0,05 hyggesfritt) 

(Figur 5). Vad gäller värdering från Friluftsfrämjandets och Svenska 

Naturskyddsföreningens respondenter fanns ingen signifikant skillnad för 

varken trakthyggesbruk eller för hyggesfritt skogsbruk. För alla p-värden, se 

Bilaga 5. Alla tre intresseorganisationer värderade hyggesfritt skogsbruk 

högre än trakthyggesbruk. 
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Figur 5: Medelpoäng per skogsbrukssätt för intresseorganisationerna Friluftsfrämjandet, Svenska 
Naturskyddsföreningen och Södra. Max 36 poäng per skogsbrukssätt. 

 

Respondenter från åldersgruppen över 75 års värdering av både 

trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk skiljde sig signifikant från både 

åldersgruppen 26-50 år (p = 0,00 trakthygge resp. p = 0,00 hyggesfritt) och 

åldersgruppen 51-75 år (p = 0,00 trakthygge resp. p = 0,01 hyggesfritt) 

(Figur 6). Vad gäller värdering från respondenter i åldersgrupperna 26-50 år 

och 51-75 år fanns ingen signifikant skillnad för varken trakthyggesbruk 

eller för hyggesfritt skogsbruk. För alla p-värden, se Bilaga 5. 

Åldersgruppen över 75 år var de enda som värderade trakthyggesbruk högre 

än hyggesfritt skogsbruk. 

 

 
Figur 6: Medelpoäng per skogsbrukssätt från åldersgrupperna 26-50 år, 51-75 år och över 75 år. Max 
36 poäng per skogsbrukssätt. 

 

Respondenter boende i orter med fler än 500 000 invånares värdering av 

hyggesfritt skogsbruk skiljde sig signifikant från respondenter boende i orter 

med mellan 50 000-500 000 invånare (p = 0,03), och även från respondenter 

boende på landsbygd mellan byar (p = 0,03) (Figur 7). För alla p-värden, se
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Bilaga 5. Alla grupper, oberoende av invånarantal i boendeort, värderade 

hyggesfritt skogsbruk högre än trakthyggesbruk. Respondenter boende i 

orter med fler än 500 000 invånare hade störst skillnad i värdering mellan 

trakthygge och hyggesfritt (14 poäng), medan respondenter boende på 

landsbygd mellan byar hade minst skillnad (4 poäng). 
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Fler än 500 000 
invånare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mellan 50 000 
och 500 000 
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Mellan 1000 
och 50 000 

invånare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Färre än 1000 
invånare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landsbygd 
mellan byar 

 

Trakthygge Hyggesfritt 
 

Figur 7: Medelpoäng per skogsbrukssätt från respondenter boende i orter med fler än 500 000 invånare, 
mellan 50 000-500 000 invånare, mellan 1000-50 000 invånare, färre än 1000 invånare och boende i 
landsbygd mellan byar. Max 36 poäng per skogsbrukssätt. 

 

Mellan respondenter av olika kön fanns ingen signifikant skillnad varken för 

värdering av trakthyggesbruk eller hyggesfritt skogsbruk (p = 0,19 

respektive p = 0,22) (Figur 8). För alla p-värden, se Bilaga 5. Båda könen 

värderade hyggesfritt skogsbruk högre än trakthyggesbruk. 
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Figur 8: Medelpoäng per skogsbrukssätt för kvinnor och män. Max 36 poäng per skogsbrukssätt. 
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3.3 FRÅGESTÄLLNING 3 

 
Vilket skogsbrukssätt föredras i de olika intresse- och demografiska 

grupperna? 

 

Störst andel respondenter i både Friluftsfrämjandet 9 (56 %) och Svenska 

Naturskyddsföreningen 10 (63 %) såg helst att hyggesfritt skogsbruk 

dominerar. Störst andel respondenter i Södra 11 (41 %) såg helst att 

trakthyggesbruk dominerar. Signifikant skillnad hittades mellan vilket 

skogsbrukssätt respondenterna från de olika intresseorganisationerna 

föredrog (p = 0,01) (Tabell 2). 

 

Störst andel respondenter i åldersgruppen 26-50 år 11 (52 %) såg helst att 

trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk används i lika stor utsträckning. 

Störst andel respondenter i åldersgruppen 51-75 år 15 (47 %) såg helst att 

hyggesfritt skogsbruk dominerar. Störst andel respondenter i åldersgruppen 

över 75 år 6 (100%) såg helst att trakthyggesbruk dominerar. Signifikant 

skillnad hittades mellan vilket skogsbrukssätt respondenterna i de olika 

åldersgrupperna föredrog (p = 0,00). 

 

Störst andel respondenter boende i orter med fler än 500 000 invånare 6 (67 

%) såg helst att hyggesfritt skogsbruk dominerar. Störst andel respondenter 

boende i orter med mellan 50 000-500 000 invånare 3 (50 %) såg helst att 

trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk används i lika stor utsträckning. 

Störst andel respondenter boende i orter med mellan 1000-50 000 invånare 

11 (42 %) såg helst att hyggesfritt skogsbruk dominerar. Störst andel 

respondenter boende i orter med färre än 1000 invånare 3 (50 %) såg helst 

att trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk används i lika stor 

utsträckning. Störst andel respondenter boende på landsbygd mellan byarna 

delade upp sig på de båda alternativen hyggesfritt skogsbruk dominerar 4 

(33 %) och trakthyggesbruk dominerar 4 (33 %). Signifikant skillnad 

hittades mellan vilket skogsbrukssätt respondenterna boende i orter med 

olika invånarantal föredrog (p = 0,01). 

 

Störst andel respondenter av kvinnligt kön 11 (52 %) såg helst att 

trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk används i lika stor utsträckning. 

Störst andel respondenter av manligt kön 18 (47 %) såg helst att hyggesfritt 

skogsbruk dominerar. Ingen signifikant skillnad hittades mellan vilket 

skogsbrukssätt respondenterna av de olika könen föredrog (p = 0,14). 
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Tabell 2: Antal, och inom parantes andel i %, respondenter fördelade på tillhörighet till 
intresseorganisation/ålder/invånarantal i boendeort/kön samt det skogsbrukssätt de föredrog. 

  
Allt 

skogsbruk 
-ande 

upphör 

 
 

Ingen 
uppfattning 

/vet ej 

 
 

Hyggesfritt 
skogsbruk 
dominerar 

 
 

Trakthygges 
bruk 

dominerar 

Trakthygges 
bruk och 

hyggesfritt 
skogsbruk 
används i 
lika stor 

utsträckning 

 

 
Summa 

antal 

Frilufts- 
främjandet 

0 (0) 0 (0) 9 (56) 1 (6) 6 (38) 16 

Svenska 
Naturskydds-
föreningen 

 

1 (6) 
 

0 (0) 
 

10 (63) 
 

1 (6) 
 

4 (25) 
 

16 

Södra 0 (0) 2 (7) 5 (19) 11 (41) 9 (33) 27 

26-50 år 0 (0) 1 (5) 9 (43) 0 (0) 11 (52) 21 

51-75 år 1 (3) 1 (3) 15 (47) 7 (22) 8 (25) 32 

Över 75 år 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (100) 0 (0) 6 

Fler än 
500 000 
invånare 

 

0 (0) 
 

0 (0) 
 

6 (67) 
 

0 (0) 
 

3 (33) 
 

9 

Mellan 50 
000-500 000 

invånare 

 

1 (17) 
 

1 (17) 
 

1 (17) 
 

0 (0) 
 

3 (50) 
 

6 

Mellan 
1000-50 000 

invånare 

 
0 (0) 

 
0 (0) 

 
11 (42) 

 
8 (31) 

 
7 (27) 

 
26 

Färre än 
1000 

invånare 

 
0 (0) 

 
0 (0) 

 
2 (33) 

 
1 (17) 

 
3 (50) 

 
6 

Landsbygd 
mellan byar 

0 (0) 1 (8) 4 (33) 4 (33) 3 (25) 12 

Kvinna 0 (0) 1 (5) 6 (29) 3 (14) 11 (52) 21 

Man 1 (3) 1 (3) 18 (47) 10 (26) 8 (21) 38 

 

Av alla respondenter föredrog störst andel (41 %) att hyggesfritt skogsbruk 

dominerar och minst andel (2 %) föredrog att allt skogsbrukande upphör 

(Figur 9). 
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Allt skogsbrukande upphör 

2%   3% 

 
 
 

32% 

Ingen uppfattning/vet ej 

 
 
 

 
41% 

Hyggesfritt skogsbruk 

dominerar 

 

Trakthyggesbruk dominerar 
 
 
 

Trakthyggesbruk och hyggesfritt 

skogsbruk används i lika stor 

utsträckning 

Figur 9: Alla respondenter uppdelade på det skogsbrukssätt de föredrog; allt skogsbrukande upphör, 
ingen uppfattning/vet ej, hyggesfritt skogsbruk dominerar, trakthyggesbruk dominerar samt 
trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk används i lika stor utsträckning. 

 
Dubbla medlemskap i föreningarna bland respondenterna: 

• 5 respondenter av de som valt Trakthyggesbruk och hyggesfritt 

skogsbruk används i lika stor utsträckning 

• 3 respondenter av de som valt Hyggesfritt skogsbruk dominerar 

• 1 respondent som valt Trakthyggesbruk dominerar 

 

3.4 FRÅGESTÄLLNING 4 

 
Finns det något samband mellan hur trakthyggesbruk och hyggesfritt 

skogsbruk värderas av enskilda personer? 

 

r-värdet beräknades till -0,78556 för sambandet mellan hur enskilda 

respondenter värderade trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. 

Tendensen var att trakthyggesbruk värderades lägre av de respondenter som 

värderade hyggesfritt högre, samt omvänt (Figur 10). 

22% 
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  Linjär (Enskild respondent) 

 

Figur 10: Enskilda respondenters värdering av trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk. Varje punkt 
motsvarar en respondent. Max 36 poäng per skogsbrukssätt. 

 
 

3.5 FRÅGESTÄLLNING 5 

 
Vilka är motiven till de olika skogsbrukssätten? 

 

22 respondenter (33 %) av det totala antalet insamlade enkäter (66 st) hade 

motiverat sitt val av skogsbrukssätt. Det vanligaste motivet för att föredra att 

trakthyggesbruk dominerar var ekonomiska värden (5 motiv) (Tabell 3). 

Miljövärden var det vanligaste värdet för att föredra att hyggesfritt 

skogsbruk dominerar (4 motiv) eller att trakthyggesbruk och hyggesfritt 

skogsbruk används i lika stor utsträckning (4 motiv). 

 
Tabell 3: Antal motiv som uppgetts för miljövärden, sociala värden, ekonomiska värden, 
markutnyttjande, frivillighet, variation och/eller skonsamt för föredraget skogsbrukssätt. 

  
Hyggesfritt 
skogsbruk 
dominerar 

 
Trakthyggesbruk 

dominerar 

Trakthyggesbruk 
och hyggesfritt 

skogsbruk 
används i lika 

stor utsträckning 
Miljövärden 4 1 4 

Sociala värden 3 1 1 

Ekonomiska värden 2 5 3 

Markutnyttjande - 1 1 

Frivillighet - 1 1 

Variation 3 1 1 

Skonsamt 1 - - 

H
yg

ge
sf

ri
tt
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De meningsbärande enheterna bakom de ekonomiska, miljö och sociala 

motiven för att trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk används i 

lika stor utsträckning var: 

 

Miljövärden 

• Näringsrik naturskog vilket är en ovanlig naturtyp idag. (Hyggesfritt skogsbruk) 

• Förlorar de värden som är beroende av kontinuerligt skogstäcke. (Trakthyggesbruk) 

• Vilket som är bäst för typiska med hotade skogsarter. (Hyggesfritt skogsbruk) 

• Monokulturer sällan bra för den biologiska mångfalden. 

 
Sociala värden 

• Trevligare med hyggesfritt. 

 
Ekonomiska värden 

• Ytor där produktion har högsta prioritet. (Trakthyggesbruk) 

• Ställa om till fossilfritt samhälle behövs intensivproduktion. (Trakthyggesbruk) 

• Mer ekonomiskt lönsamt med trakthygge. 

 
En respondent från Friluftsfrämjandet motiverade att trakthyggesbruk och 

hyggesfritt skogsbruk ska användas i lika stor utsträckning med 

kombinationen av ekonomiska- och sociala värden: 

”Jag tror att det är mer ekonomiskt lönsamt med trakthygge, men 

för rekreation i skogen är det trevligare med hyggesfritt.” 

 
 

De meningsbärande enheterna bakom de ekonomiska, miljö och 

sociala motiven för att trakthyggesbruk dominerar var: 

 

Miljövärden 

• Marken igenvuxen bra för biologisk mångfald.  

 
Sociala värden 

• Gallrar fram lövskog för skönhetsupplevelsen. 

 
Ekonomiska värden 

• Intensiv granodling får fram mycket råvara. 

• Hyggesfritt orsakar stora avverkningskostnader, sämre virkeskvalitet 

och mindre virkesvolymer. 

• Avverkningarna blir för dyra om trakthyggesbruk försvinner. 

• Skördare och skotare kostar många miljoner, lång produktionskedja. 

• Ej tid att göra själv och tror inte att leja bort det bär sig. 

 
En respondent som inte fyllt i förening motiverade att trakthyggesbruk ska 

dominera med förklaringar kring skogsbrukets samhällsnytta och 

ekonomiska begränsningar: 
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”Det är svårt för den som inte arbetar i skogen och är beroende av 

inkomster från den att förstå vad skogsbruk innebär. (…) Allt i vårat 

samhälle är beroende av jord och skog.  Som samhället ser ut i dag går det 

inte att hugga med timmersvans och skota med häst. En skördare och 

skotare kostar många miljoner. Det är en jätte investering som ska betalas 

på 3-5 år. Om jag ska avverka något hektar. Tar hit skördare och skotare så 

kan de inte ta några träd här och där. (…) Det är också en lång kedja från 

planta, röjning, första gallring andra gallring slut gallring, slut avverkning, 

skotning transport till industri till byggvaruhuset eller till toapappret. 

Skogen var och är nyckel till vårt samhälles utveckling. Jag som skogsägare 

skördar de plantor som våra förfäder planterade och jag planterar nya 

plantor som någon i framtiden får skörda.” 

 
 

De meningsbärande enheterna bakom de ekonomiska, miljö och sociala 

motiven för att hyggesfritt skogsbruk dominerar var: 

 

Miljövärden 

• Våldsamma skador och möjliggör gran/tallplantager. (Trakthyggesbruk) 

• Biologisk mångfald och mindre utsläpp av koldioxid. 

• Förstör naturliv samt vatten och miljö. (Trakthyggesbruk) 

• Bibehålla naturen och hålla jämn nivå av natur. 

 
Sociala värden 

• Förstör framkomlighet och rekreationsområden. (Trakthyggesbruk) 

• Trevligare att gå i varierande skog. 

• Skogen ljusare. 

 
Ekonomiska värden 

• Kombinerar lönsamt skogsbruk. 

• Bibehålla naturen långsiktigt ekonomiskt. 

 
En respondent från Svenska Naturskyddsföreningen motiverade att 

hyggesfritt skogsbruk ska dominera med upplevelsen att trakthyggesbruk är 

förödande för miljövärden: 

”Trakthyggesbruket är rent ut sagt barbariskt och jag hoppas att det 

snarast blir förbjudet i lag. Det åstadkommer våldsamma skador och 

möjliggör gran/ tallplantager, skogen försvinner för väldigt lång tid. 

Trakthyggesbruket är i särklass den mest miljöskadliga verksamheten vi har 

i Sverige.” 

 

För respondentsvaren i helhet, se Bilaga 4. 
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4. Diskussion och slutsatser 

4.1 Metoddiskussion 
 

Enligt Esaiasson m.fl. (2007) är en normal svarsfrekvens för postenkäter 60- 

65 %. Trost (2007) menar dock att webbenkäter ofta får en lägre 

svarsfrekvens eftersom det är lättare att glömma bort ett e-mail, att 

påminnelser upplevs som tjatigare, att enkäten inte kommer fram då 

mailadresserna är för gamla eller att inkorgar är för fulla. Det kan förklara 

studiens relativt låga svarsfrekvens på 23 % vilket gör resultatet vanskligare 

att generalisera. Även att inga respondenter i åldersgruppen 0-25 år har 

svarat på enkäten, och att bekvämlighetsurval gjordes i Svenska 

Naturskyddsföreningen ger studien lägre reliabilitet. 

 

En god fördelning bedöms dock finnas genom respondenter från alla tre 

intresseorganisationer och grupper av demografiska faktorer i varje grupp. 

Det var endast gruppen ’Över 75 år’, som inte innehöll respondenter från 

alla intresseorganisationer eller alla de andra grupperna av demografiska 

faktorer. 

 

Endast 22 av de 66 respondenterna hade svarat på enkätens öppna fråga för 

motivering av val av skogsbrukssätt. En av orsakerna till det var felaktig 

hänvisning till fråga 29 istället för fråga 25 (de första 4 frågorna om 

intresseorganisation, ålder, invånarantal i boendeort samt kön var inte 

numrerade i Google Formulär). Detta var synd då öppna frågor i enkäter 

generellt har betydligt färre svar än i exempelvis telefonintervjuer 

(Esaiasson 2007). Dessutom hade flera respondenter givit intressanta 

motiveringar. Det är därtill viktigt att ge akt på att den kvalitativa analysen 

av respondenternas motiveringar är beroende av subjektiv tolkning och att 

verkligheten kan tolkas på olika sätt (Graneheim & Lundman 2004). 

 

I pilottesten av enkäten framkom tydligt att trakthyggesbruk och hyggesfritt 

skogsbruk är begrepp som inte är helt självklara för respondenter som inte är 

insatta i skogsbruksfrågor. Därför fick en förenkling av enkätens definition 

för de olika skogsbrukssätten göras. Speciellt hyggesfritt skogsbruk är ett 

komplext koncept och det är viktigt vid värderingen av resultatet komma 

ihåg studiens syfte; att ta reda på hur trakthyggesbruk och hyggesfritt 

skogsbruk värderas av medlemmar i olika intresseorganisationer, och inte 

att ge svar på faktiska konsekvenser av de olika skogsbrukssätten. 
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4.2 Resultatdiskussion 
 

För trakthyggesbruk var det ekonomiska värden som fick högst poäng (Figur 

3) vilket bekräftas av resultatet av de kondenserade och kodade 

motiveringarna till föredraget skogsbrukssätt (Tabell 3). Att frågan ’Jag tror 

att trakthyggesbruk/hyggesfritt skogsbruk påverkar möjligheten för en 

omställning till ett fossilfritt samhälle’ var den som respondenterna var mest 

osäkra på (Tabell 1) skulle kunna vara en indikation på att respondenterna 

inte reflekterat över möjligheten att påverka miljövärden med skogliga 

produkter (Regeringen 2018, KSLA 2016). 

 

Sociala värden var de som hyggesfritt skogsbruk fick högst poäng för (Figur 

3). Frågan ’Jag tror att hyggesfritt skogsbruk påverkar upplevelse- och 

rekreationsvärden’ fick högst poäng av alla frågor (Figur 2) och var 

samtidigt den fråga som respondenterna var minst osäkra på med minst 

’ingen uppfattning/vet ej’ som svar (Tabell 1). Med tanke på konsekvenser 

av bland annat tätvuxenhet (Skogskunskap 2017, Sonesson 2017), skulle det 

vara intressant att i fortsatta studier utröna hur skog som sköts med 

hyggesfritt skogsbruk faktiskt upplevs över tid jämfört med skog brukad 

med trakthygge. 

 

Respondenter från Södra skiljde sig signifikant från respondenter från 

Friluftsfrämjandet och Svenska Naturskyddsföreningen genom att inte 

värdera hyggesfritt skogsbruk lika högt eller trakthyggesbruk lika lågt (Figur 

5) (Bilaga 5). Alla respondenter i åldersgruppen över 75 år var medlemmar i 

Södra och denna åldersgrupp hade heller inte så stor variation i antal 

invånare i boendeort. En av 6 bodde på landsbygd mellan byar medan 

resterande fem bodde i orter med mellan 1000 och 50 000 invånare. Det bör 

beaktas vid syning av skillnader i värdering mellan åldersgrupper, där 

respondenter över 75 år sticker ut med att värdera trakthyggesbruk högre än 

hyggesfritt skogsbruk (Figur 6). 

 

De grupper som föredrog att trakthyggesbruk dominerar i fråga 25 (Tabell 

2) bekräftar resultatet av poängvärderingen av de båda skogsbrukssätten 

(Figur 5 och Figur 6). Respondenter från Södra och respondenter med ålder 

över 75 år var de grupper där flest önskade trakthyggesbruk. Intressant att 

notera var att 11 av de 13 som helst såg trakthyggesbruk dominera var 

medlemmar i Södra, samt att den respondent från Svenska 

Naturskyddsföreningen som helst såg trakthyggesbruk dominera (Tabell 2) 

hade lottats tillhörighet och egentligen även var medlem i Södra. Det stärker 

gruppindelningen i Espmarks (2017) studie. 

 

Bidragande orsaker till att de som hade ett gott öga till trakthyggesbruk 

kunde kopplas till medlemskap i Södra och möjligen högre ålder kan vara att 

dessa kan ha varit involverade och insatta i skogsbruk under en längre tid. 

Kanske upplevde dessa respondenter trakthyggesbruk som en väl beprövad 

metod när det dominerat sedan 1960-talet (Lundqvist m.fl. 2014) jämfört 
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med hyggesfritt skogsbruk som fortfarande har flertalet stora obesvarade 

frågetecken kring sig (Espmark 2017, Hannerz 2017, Sonesson 2017). 

 

Vidare kan beaktas att Sveriges skogspolitik fram till början av 90-talet hade 

tydligt fokus på produktion (Mårald m.fl. 2017). Södra är en ekonomisk 

förening (Södra 2018) och de flesta motiven till trakthyggesbruk föll även in 

under ekonomiska värden (Tabell 3). Resultatet stödjs av studien från 

Kindstrand m.fl. (2008) där skogsägare prioriterade värdet virkesproduktion 

högst. Samtidigt var det bara 22 % av respondenterna som strikt föredrog att 

Trakthyggesbruk dominerar trots att 46 % av alla respondenter i studien var 

i gruppen Södramedlemmar. I Södragruppens poängvärdering fick också 

trakthygge och hyggesfritt tämligen lika poäng (Figur 5). En förklaring 

skulle möjligen kunna vara den låga svarsfrekvensen och att de som valt att 

besvara enkäten kanske har ett intresse för alternativa skogsbruksmetoder. 

 

Totalt värderades hyggesfritt skogsbruk högre än trakthyggesbruk både vid 

poängsättningen av olika frågor (Figur 4), men även vid frågan om vilket 

skogsbrukssätt som föredrogs (Figur 9). Som Sonesson m.fl. (2017) tar upp 

saknas dock än så länge heltäckande kunskap om hyggesfritt skogsbruk och 

dess effekter. Det föranleder frågan om varför respondenterna tror mer på 

hyggesfritt skogsbruk än det beprövade trakthyggesbruket? Sociala värden 

gavs höga poäng för hyggesfritt (Figur 2 & 3) och har samtidigt i tidigare 

studier visat sig vara viktigt för allmänheten (Eriksson 2013, KSLA 2016). 

Här kan beaktas att om allmänhetens kunskaper om skog är låg (KSLA 

2016) påverkas den troligen starkt av debattartiklar (Espmark 2017). 

Möjligen inverkar reklam även på att missförstånd uppstår kring att det 

skulle vara urskogar som skogsbruket avverkar (KSLA 2016). 

 

Bland motiven för att Hyggesfritt skogsbruk dominerar och även för att 

Trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk används i lika stor utsträckning 

lyfts argument för miljövärden fram något tydligare än sociala värden 

(Tabell 3). Några miljövärdesargument för hyggesfritt skogsbruk som togs 

upp bland motiveringarna var fördelen för ”typiska men hotade arter”, brist 

på ”kontinuerligt skogstäcke” i dagens skogsbruk (med stor andel 

trakthyggesbruk) och brist på ”näringsrik naturskog”. Dessa argument stödjs 

av Sonesson (2017). 

 

Med miljövärden och sociala värden som främsta motiv och poängvärden 

också i denna studie, verifieras Erikssons m.fl. (2013) iakttagelse bland 

allmänhetens uppfattningar. Det finns även anknytning av resultaten genom 

att de olika värderingarna påverkades mer av vilken intresseorganisation 

respondenterna tillhörde än demografi; ålder (i denna studie för svag 

fördelning för en tillförlitlig signifikant skillnad), boende stad/landsbygd 

eller kön (Figur 5, 6, 7 & 8). 
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Det fanns ett starkt samband mellan hur enskilda personer värderade de 

olika skogsbrukssätten (Figur 10), vilket talar för att många föredrar 

antingen trakthyggesbruk, hyggesfritt skogsbruk eller en kombination av 

båda. Detta stämmer bra överens med fördelningen från svaren på vilka 

skogsbrukssätt som föredrogs, där 41 % ville att hyggesfritt ska dominera, 

32 % ville att trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk används i lika stor 

utsträckning och att 22 % ville att trakthyggesbruk dominerar (Figur 9). 

Bland motiveringarna till valen av skogsbrukssätten förekom också uttryck 

som tydligt bekräftade Espmarks (2017) grupper med åsikterna Den svenska 

modellen för brukande av skog är bra, Hyggesfritt bevarar sociala värden 

samt Trakthyggesbruk är en miljökatastrof (Bilaga 4). 

 
 

4.3 Slutsats 
 

Alla intresseorganisationer värderade hyggesfritt skogsbruk högre än 

trakthyggesbruk. Samtidigt bekräftas tidigare studier med tendensen mot att 

skogsägare prioriterar ekonomiska värden och att allmänhet hellre ser till 

främst miljö- och sociala värden. I denna studie var det synonymt med att 

Södramedlemmar föredrog trakthyggesbruk, som främst hade ekonomiska 

värden som motiv. Medan medlemmar av Friluftsfrämjandet och Svenska 

Naturskyddsföreningen föredrog hyggesfritt skogsbruk, som främst hade 

miljö- och socialavärden som motiv. Det pekar på ett stort behov av dialog 

och kunskapsutbyte för att grupperna inte ska hindra varandra på vägen mot 

cirkulär bioekonomi (Regeringen 2018) och hållbar utveckling (UN 

Documents 2018). 

 

Ett flertal motiv till varför de olika skogsbrukssätten föredras har 

framkommit i denna studie. Fortsatta studier skulle kunna göras i form av 

kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse för motiv och argument 

för olika värderingar, samt hur de olika skogsbrukssätten uppfattas. 
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Bilaga 1  

 

 
 

BILAGA 1 

Enkät 

 

1. Organisation/er jag är medlem i (kryssa i en eller flera): 

□ Södra □ Friluftsfrämjandet □ Svenska naturskyddsföreningen 

 

2. Min ålder: 

□ 0-25 år □ 26-50 år □ 51-75 år □ över 75 år 

 

3. Min boendeort har: 

□ Fler än 500.000 invånare 

□ Mellan 50.000-500.000 invånare 

□ Mellan 1.000-50.000 invånare 

□ Färre än 1.000 invånare 

□ Landsbygd mellan byarna 

 

4. Kön: 

□ Kvinna □ Man 

 

DEFINITION TRAKTHYGGESBRUK: dominerar i Sverige i dagsläget och är 

ett skogsskötselsystem som skapar hyggen (kallägger marken) efter att träden 

skördas med avverkning. På hyggena etableras sedan en ny generation av träd 

som sköts med röjningar och gallringar tills nästa avverkning. 

 

DEFINITION HYGGESFRITT SKOGSBRUK: innebär skötselmetoder som 

INTE skapar hyggen (kallägger marken). Exempel: blädning, luckhuggning, 

skärmar, kontinuitetsskogsbruk, plockhuggning, selektiv avverkning, 

dimensionshuggning, måldiameterhuggning, Naturkultur och Lübeckmodellen. 

 

MILJÖVÄRDEN 

1. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar antalet växt- och djurarter: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

1. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar antalet växt- och djurarter: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 
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2. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar skogens förmåga att ta upp 

koldioxid: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

2. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar skogens förmåga att ta upp 

koldioxid: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

3. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar mark- och vattenmiljö: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

3. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar mark- och vattenmiljö: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

4. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar möjligheten för en 

omställning till ett fossilfritt samhälle: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

4. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar möjligheten för en 

omställning till ett fossilfritt samhälle: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

 

SOCIALA VÄRDEN 

5. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar framkomligheten i skogen: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 
□ Ingen uppfattning/vet ej 

5. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar framkomligheten i skogen: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 
□ Ingen uppfattning/vet ej 

6. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar jaktvärden: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 
□ Ingen uppfattning/vet ej 

6. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar jaktvärden: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 
□ Ingen uppfattning/vet ej 
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7. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar upplevelse- och 

rekreationsvärden: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

7. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar upplevelse- och 

rekreationsvärden: 

 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

8. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar mängden bär och svamp: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

8. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar mängden bär och svamp: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

 

 

EKONOMISKA VÄRDEN 

9. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar skogens volymproduktion: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

9. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar skogens volymproduktion: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

10. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar antalet arbetstillfällen i 

skogsbruket: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

10. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar antalet arbetstillfällen i 

skogsbruket: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 
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11. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar virkeskvaliteten: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

11. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar virkeskvaliteten: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

12. Jag tror att trakthyggesbruk 

påverkar skogens motståndskraft mot 

skador som ger ekonomiska förluster: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

12. Jag tror att hyggesfritt skogsbruk 

påverkar skogens motståndskraft mot 

skador som ger ekonomiska förluster: 
 

□ Mycket negativt 

□ Ganska negativt 

□ Ganska positivt 

□ Mycket positivt 

□ Ingen uppfattning/vet ej 

 

 

MIN VÄRDERING 

 

25. Jag skulle helst se att: 
 

□ Trakthyggesbruk dominerar 

□ Hyggesfritt skogsbruk dominerar 

□ Trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk används i lika stor utsträckning 

□ Allt skogsbrukande upphör 

□ Ingen uppfattning 

 

26. Motivera ditt svar på fråga 29 med egna ord: 



Bilaga 2  

 

 

BILAGA 2 

Missiv 

Hej! 

Du får detta mail eftersom du är medlem i Svenska 

Naturskyddsföreningen/Friluftsfrämjandet/Södra och slumpmässigt har valts ut 

för att delta i en enkätstudie. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur 

medlemmar i olika intresseorganisationer värderar trakthyggesbruket och det 

hyggesfria skogsbrukets effekter på miljö, sociala och ekonomiska värden. Även 

vilka motiv som finns för trakthyggesbruk respektive hyggesfritt skogsbruk. 

 

Enkäten innehåller 30 frågor och tar mellan 10-20 minuter att besvara. 

 

Gör så här: 

Enkäten svaras på genom att klicka på bifogad länk nedan. Då får du upp ett 

formulär som klickas i och skickas tillbaks via internet. 

 

https://goo.gl/forms/VcEkd7jOi6svAU1D3 
 

Besvara enkäten senast 2018-03-07. 

 

Observera! att den här enkäten är personlig och därmed inte kan 

vidarebefordras! Besvara enkäten endast en gång. 

 

Ditt deltagande är värdefullt! 

Denna enkätstudie kommer att utgöra underlag för ett examensarbete i 

Skogskandidatprogrammet vid Linnéuniversitetet. För att få ett resultat som är 

tillförlitligt och möjligt att använda, är medverkan i studien mycket viktigt. Du 

bestämmer förstås själv om du vill vara med eller inte, men ditt deltagande är 

värdefullt! 

 

Du deltar anonymt och svaren är skyddade. Uppgifter om enskild person 

kommer aldrig att kunna utläsas i redovisningen av studien. Resultatet kommer 

att presenteras i sammanslagen form. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Johansson, Student Skogskandidatprogrammet, institutionen för skog och 

träteknik, Linnéuniversitetet, aj222pm@student.lnu.se 

https://goo.gl/forms/VcEkd7jOi6svAU1D3
mailto:jp222jp@student.lnu.se
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BILAGA 3 

Påminnelsebrev 

Hej! 

För en tid sedan fick du en skoglig enkät via mail om trakthyggesbruket och det 

hyggesfria skogsbrukets effekter på miljö, sociala och ekonomiska värden. 

Enkätsvaren kommer att användas i mitt examensarbete för 

Skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitetet. 

 

Eftersom enkäten är anonym så får alla som fått enkäten även det här 

påminnelsebrevet. Och om du redan svarat på enkäten vill jag säga tack för din 

medverkan - den är betydelsefull! Om du inte har svarat ber jag dig att ta några 

minuter, klicka på den blå länken nedan och svara på frågorna. Din medverkan är 

viktig för att få ett tillförlitligt och användbart resultat i studien. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig! 

Tack för din medverkan! 

 

Anna Johansson, student Linnéuniversitetet Växjö 

E-mail: aj222pm@student.lnu.se 
 

Gör så här: 

Enkäten svaras på genom att klicka på bifogad länk nedan. Då får du upp ett 

formulär som klickas i och skickas tillbaks via internet. 

 

https://goo.gl/forms/VcEkd7jOi6svAU1D3 
 

Besvara enkäten senast 2018-03-07. 

 

Observera! att den här enkäten är personlig och därmed inte kan 

vidarebefordras! Besvara enkäten endast en gång. 

 

Ditt deltagande är värdefullt! 

mailto:aj222pm@student.lnu.se
https://goo.gl/forms/VcEkd7jOi6svAU1D3
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BILAGA 4 

Motiv till val av olika skogsbrukssätt. 

 

Meningsbärande enheter = kursiverad text i respondenternas motivering. 

Kondenserade meningsbärande enheter = i rad två under respondenternas 

motivering. 

Koder = i tredje raden. 

 

TRAKTHYGGESBRUK OCH HYGGESFRITT SKOGSBRUK ANVÄNDS I LIKA STOR 

UTSTRÄCKNING, 7 st. 

 

 

 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

 
Svenska 

Naturskyddsföreningen 
 

Trakthyggesbruk och 
hyggesfritt skogsbruk 

används i lika stor 
utsträckning 

Rätt sak på rätt plats. Finns det marker där trakthygge 
ger bäst avkastning o skillnaden är stor så kan man se 
det som ytor där produktion har högsta prioritet. Men på 

stora arealer kan olika typer av hyggesfritt användas. 
Även näringsrika marker bör skötas hyggesfritt eller 
undantas från skogsbruk för att även den naturtypen 
ska få finnas. Dvs näringsrik naturskog. Vilket är en 

ovanlig naturtyp idag. Man bör se på hela 
skogsbruksfrågan i ett helhetsperspektiv på 

landskapsnivå helt enkelt. 

KONDENSERAT Anpassa skogsbrukssätt på landskapsnivå för avkastning och ovanliga naturtyper. 

KOD 
MILJÖVÄRDEN 

EKONOMISKA VÄRDEN 

 

 

 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

 
 

Svenska 
Naturskyddsföreningen 

 

Trakthyggesbruk och 
hyggesfritt skogsbruk 

används i lika stor 
utsträckning 

Många av frågeställningarna i formuläret kan inte 
besvaras antingen eller och jag saknar därför 

möjligheten att ge kommentarer till den nyansering som 
krävs i svaren. Skogsbruket som helhet är det inte 

antingen eller som gäller utan, det kommer att krävas en 
kombination av hyggesbruk med hyggesfritt i framtiden, 
då det är många arter som gynnas av båda metoderna. 
I dagen skogsbruk håller vi dock på att förlora de värden 

som är beroende av kontinuerligt skogstäcke, därför 
kommer det krävas betydligt större arealer hyggesfria 

alternativ. 

KONDENSERAT Många arter gynnas av båda skogsbrukssätten. 

KOD MILJÖVÄRDEN 

 

 

 

 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

 
 

Södra & Svenska 
Naturskyddsföreningen 

 

 

Trakthyggesbruk och 
hyggesfritt skogsbruk 

används i lika stor 
utsträckning 

Jag antar du menar fråga 25. Både trakthyggesbruk och 
hyggesfritt skogsbruk kan se olika ut och därmed vara 
olika fördelaktigt när det gäller flera av de aspekter du 

efterfrågar. Vad gäller trakthyggesbruk spelar hyggenas 
storlek, vilka naturvårdsåtgärder som vidtas samt inte 
minst efterföljande åtgärder vid plantering och röjning 
stor roll. Man kan skapa skog med mer eller mindre 

biologisk mångfald. 
Du har en fråga om antalet arter. Minst lika relevant är 
vilket som är bäst för typiska men hotade skogsarter. 
Och där är jag övertygad om att hyggesfritt är bäst. 

I flera frågor blir svaren/alternative alltför generella, men 
så fungerar det ju med enkäter. 
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KONDENSERAT 
Olika skogsbrukssätt olika fördelaktigt för biologisk mångfald. Hyggesfritt för hotade 

arter. 

KOD MILJÖVÄRDEN 

 

 

 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

 
Södra & Svenska 

Naturskyddsföreningen 
 

Trakthyggesbruk och 
hyggesfritt skogsbruk 

används i lika stor 
utsträckning 

Monokulturer (till vilket de flesta trakthyggesbruk nog får 
räknas) är sällan bra för den biologiska mångfalden inte 

heller bra sett ur den ökade riskbilden för 
sjukdomar/skadedjur som kommer med 

klimatförändringarna men jag tror tyvärr för att ställa om 
till ett fossilfritt samhälle att vi behöver både 

intensivproduktion och ökad mångfald (inklusive mer 
avsättning av mark till NO och bevarande av 

gammelskog) i skogen så därför känns 50/50 som en 
vettig lösning. 

KONDENSERAT 
Trakthygge sämre för biologisk mångfald och skador/sjd. Intensivproduktion för 

fossilfri omställning. 

KOD 
MILJÖVÄRDEN 

EKONOMISKA VÄRDEN 

 
 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

Södra 
 

Trakthyggesbruk och 
hyggesfritt skogsbruk 

används i lika stor 
utsträckning 

 
Det behövs båda sorters avverkning för det beror på 
marken. Berg, sänkor, jordmån. Det ska den enskilde 

markägaren får göra vilket han vill. 

KONDENSERAT Markägaren bestämma. 

KOD 
MARKUTNYTTJANDE 

FRIVILLIGHET 

 
 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

Friluftsfrämjandet 
 

Trakthyggesbruk och 
hyggesfritt skogsbruk 

används i lika stor 
utsträckning 

Jag tror att det är mer ekonomiskt lönsamt med 
trakthygge, men för rekreation i skogen är det trevligare 

med hyggesfritt. Därför ser jag gärna en ökning av 
hyggesfritt men jag tror inte det går att få allt hyggesfritt 

av ekonomiska skäl. 

KONDENSERAT Trakthygge för ekonomi. Hyggesfritt för rekreation. 

KOD 
SOCIALA VÄRDEN 

EKONOMISKA VÄRDEN 

 

 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

Friluftsfrämjandet & 
Svenska 

Naturskyddsföreningen 
 

Trakthyggesbruk och 
hyggesfritt skogsbruk 

används i lika stor 
utsträckning 

 

 

 
Omväxling förnöjer 

KONDENSERAT Variation. 

KOD VARIATION 
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TRAKTHYGGESBRUK DOMINERAR, 4 st. 

 

 

 

 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

 

 
Södra & Svenska 

Naturskyddsföreningen 

 

 

 

 

Trakthyggesbruk 
dominerar 

Menar ni svaret på fråga 25, vilket jag skulle vilja se 
dominera?? Enkäten jag fick har inte visat 29 frågor än. 
Jag vill att de enskilda skogsägarna ska få bestämma 

själva, var och en, eftersom jag är övertygad om att det 
leder till de mest varierade skogarna. Det är vad jag ser 

runtomkring mig i södra Sverige där jag bor: Somliga 
väljer intensiv granodling, vilket är bra eftersom vi 

behöver få fram mycket råvara som kan ersätta fossila 
bränslen. Och somliga väljer total passivitet, dvs att inte 

bruka sin skog över huvud taget, vilket syns på att 
marken blir totalt igenvuxen och det är bra för den 

biologiska mångfalden. Och därtill har många sina egna 
favoritområden tex runt gårdscentrum där de tex gallrar 

fram lövskog för skönhetsupplevelsen. 

KONDENSERAT Markägaren bestämmer. Varierande skogar. Intensivodling/passivitet/gallring. 

 
 

KOD 

FRIVILLIGHET 
VARIATION 

MILJÖVÄRDEN 
SOCIALA VÄRDEN 

EKONOMISKA VÄRDEN 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

Södra 
 

Trakthyggesbruk 
dominerar 

Jag anser att hyggesfritt bruk orsakar för stora 
avverkningskostnader, ger sämre 

virkeskvalitet och mindre virkesvolymer. Tycker att 
allmänhetens naturupplevelser måste komma i andra 

hand. 

KONDENSERAT Kostnader, virkeskvalitet, virkesvolym prioriteras före naturupplevelser. 

KOD EKONOMISKA VÄRDEN 

 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

Södra 
 

Trakthyggesbruk 
dominerar 

avverkningarna kommer att bli alltför dyra om 
trakthyggesbruk försvinner.inkomsterna är idag alltför 
liten vid avverkningar och drabbas av höga skatter. 

KONDENSERAT Kostnader. 

KOD EKONOMISKA VÄRDEN 

 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

Södra 

 

Trakthyggesbruk 
dominerar 

 
för att få ett bättre utnyttjande av marken. 

KONDENSERAT Markanvändning. 

KOD MARKUTNYTTJANDE 
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HYGGESFRITT SKOGSBRUK DOMINERAR, 9 st. 

 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

 

Svenska 
Naturskyddsföreningen 

 

Hyggesfritt skogsbruk 
dominerar 

Trakthyggesbruk är rent ut sagt barbariskt och jag 
hoppas att det snarast blir förbjudet i lag. Det 

åstadkommer våldsamma skador och möjliggör 
gran/ tallplantager, skogen försvinner för väldigt 

lång tid. Trakthyggesbruket är i särklass den mest 
miljöskadliga verksamheten vi har i Sverige. 

Dessutom är den laglig! 

KONDENSERAT Trakthyggesbruk ger skador och är miljöskadligt. 

KOD MILJÖVÄRDEN 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

Svenska 
Naturskyddsföreningen 

 

Hyggesfritt skogsbruk 
dominerar 

Hyggesfritt är en lösning för att kombinera ett 
lönsamt skogsbruk med en rimlig biologisk 
mångfald. Dessutom blir det mycket mindre 

utsläpp av koldioxid från skogsmarken. 

KONDENSERAT 
Hyggesfritt kombinerar lönsamhet, biologisk mångfald och mindre 

koldioxidutsläpp. 

KOD 
MILJÖVÄRDEN 

EKONOMISKA VÄRDEN 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

Svenska 
Naturskyddsföreningen 

 

Hyggesfritt skogsbruk 
dominerar 

i riket önskar jag icke skogsbruk på 30 med 
koncentration på stora sammanhängande 

områden. 50 procent hyggesfritt och där detta inte 
är möjligt ca 20 ett intensivare kalhyggesbruk. 

KONDENSERAT 30% brukas ej, 50% hyggesfritt, 20% intensivt trakthyggesbruk. 

KOD VARIATION 

 
 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

Friluftsfrämjandet & 
Svenska 

Naturskyddsföreningen 
 

Hyggesfritt skogsbruk 
dominerar 

 

 
Skonsamt mot skogen (naturen) 

KONDENSERAT Skonsamhet. 

KOD SKONSAMT 

 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

Friluftsfrämjandet 
 

Hyggesfritt skogsbruk 
dominerar 

Förstår att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt 
med trakthyggesbruk men det förstör 

framkomlighet och rekreationsområden samt 
naturliv samt vatten och miljö. 

KONDENSERAT Trakthygge ekonomiskt men framkomlighet och miljö viktigare. 

KOD 
MILJÖVÄRDEN 

SOCIALA VÄRDEN 

 
 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

 

Friluftsfrämjandet 
 

Hyggesfritt skogsbruk 
dominerar 

Fråga 25 antar jag. Jag tror att ett hyggesfritt 
skogsbruk bidrar till att bibehålla naturen som den 

är och hålla en jämn nivå av natur överallt över 
tid. Det leder till mycket mindre drastiska 

förändringar och är betydligt bättre för ekologiska 
perspektiv och långsiktigt ekonomiska. 

KONDENSERAT Naturen får jämn nivå bättre för miljö och ekonomi. 

KOD 
MILJÖVÄRDEN 

EKONOMISKA VÄRDEN 
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MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

Friluftsfrämjandet 

 
Hyggesfritt skogsbruk 

dominerar 

 
Det är trevligare att gå i en varierande skog. 

KONDENSERAT Trevligt med variation. 

KOD 
VARIATION 

SOCIALA VÄRDEN 

 

 

 

 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

 

 

Södra 

 

 

 

 

Hyggesfritt skogsbruk 
dominerar 

Ett kalhygge kan också vara fint och skapa vackra 
vyer och bra viltpass. Jag anser exempelvis även 

att ett bestånd med rotröta bör avverkas och 
planteras med annat lämpligt trädslag. Svaren går 

således inte att svart eller vitt svara på, trots att 
trollskog kan anses vara utopin för vissa. Ett visst 

sorts skogsskötsel fungerar inte överallt och 
tvungna åtgärder måste ses ur olika perspektiv 

beroende på skogsmarkens belägenhet och 
förutsättning till syfte att skapa privatekonomiska 

värden samt virkesleverans till industrin och 
följaktligen samhället och genom det bidra till så 
effektiv och värdeskapande samhällsutveckling 

som möjligt. 

KONDENSERAT 
Trakthygge vackert. Bättre vid rotröta. Olika skogsbrukssätt olika platser för 

ekonomi privat/samhälle. 

KOD VARIATION 

 

MENINGSBÄRANDE 
ENHETER 

Södra 
 

Hyggesfritt skogsbruk 
dominerar 

Jag har själv den typen av skogsbruk. Jag 
gallrade ut gran, sparade tall/löv. Skogen är 

fortfarande tät, men ljusare. 

KONDENSERAT Skogen tät men ljusare. 

KOD SOCIALA VÄRDEN 
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MOTIVERINGAR I ENKÄTER MED PARTIELLT BORTFALL, 2 st. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

 

 

 

 

 

 
 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trakthyggesbruk 

dominerar 

Tycker frågorna är fel ställda. Det finns inget 
neutralt frågefält. Tyvärr är vi helt beroende av ett 
fungerande skogsbruk. Det är svårt för den som 

inte arbetar i skogen och är beroende av 
inkomster från den att förstå vad skogsbruk 
innebär. Vissa av svaren är beroende på hur 

skogen kommer att skötas i framtiden. Allt i vårat 
samhälle är beroende av jord och skog. Som 

samhället ser ut i dag går det inte att hugga med 
timmersvans och skota med häst. En skördare och 

skotare kostar många miljoner. Det är en jätte 
investering som ska betalas på 3-5 år. Om jag ska 
avverka något hektar. Tar hit skördare och skotare 
så kan de inte ta några träd här och där. En sådan 

avverkning gör att jag som skogsägare inte får 
mycket över i plånboken. Om jag däremot är 
självverksam så finns ju möjligheten att köra 

hyggesfritt, men det kräver att jag måste gå med 
motorsåg. I en första gallring hinner jag inte med 

så många stammar på en dag. Våran grabb sitter i 
en Rottne H8 gallrings skördare. Han hinner med 
mellan 120-140stammar i TIMMEN. Hoppas du 

förstår skillnaden. Det är också en lång kedja från 
planta, röjning, första gallring andra gallring slut 
gallring, slut avverkning, skotning transport till 
industri till byggvaruhuset eller till toapappret. 
Skogen var och är nyckel till vårt samhälles 
utveckling. Jag som skogsägare skördar de 
plantor som våra förfäder planterade och jag 

planterar nya plantor som någon i framtiden får 
skörda. Det känns lite konstigt att jag helt plötsligt 

har blivit en sån miljöförstörare, efter som de 
träden som skördas i dag planterades för 100-125 

år sedan. Tänk på nästa gång du tar i en 
skogsprodukt eller spolar ner toapappret var i från 

det har sin ursprung. 

KONDENSERAT 
Beroende av skogsbrukets produkter. 

Investeringar/effektivitet/arbetsbelastning. Långtidsperspektiv. 

KOD EKONOMISKA VÄRDEN 

 
MENINGSBÄRANDE 

ENHETER 

Södra 
 

Trakthyggesbruk 
dominerar 

På mina marker är det mestadels likåldriga 
bestånd som passar för trakthyggesbruk. Skulle 
dock inte ha något emot att ha mer hyggesfritt 

men har inte tiden att göra det själv, och leja bort 
det tror jag inte bär sig. 

KONDENSERAT Skogs som passar trakthygge. Tid och kostnader. 

KOD EKONOMISKA VÄRDEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

P-VÄRDEN FÖR SIGNIFIKANS MED T-TEST       

 TRAKTHYGGE HYGGESFRITT TRAKTHYGGE/HYGGESFRITT 
 F. 500 000 M. 50 000-500 000 M. 1000-50 000 F. 1000 LANDSBYGD F. 500 000 M. 50 000-500 000 M. 1000-50 000 F. 1000 LANDSBYGD F. 500 000 M. 50 000-500 000 M. 1000-50 000 F. 1000 LANDSBYGD 

FLER ÄN 500 000 INVÅNARE  0,2841 0,3785 0,4265 0,1996  0,0385 0,2217 0,1511 0,0338 0     

MELLAN 50 000 & 500 000 INVÅNARE   0,8858 0,8758 0,7516   0,4852 0,621 0,9493  0,0906    

MELLAN 1000 & 50 000 INVÅNARE    0,9986 0,5654    0,8814 0,3265   0,0003   

FÄRRE ÄN 1000 INVÅNARE     0,6729     0,5542    0,056  

LANDSBYGD MELLAN BYAR               0,1939 
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P-VÄRDEN FÖR SIGNIFIKANS MED T-TEST 
 TRAKTHYGGE HYGGESFRITT TRAKTHYGGE/HYGGESFRITT 
 FRILUFT SNF SÖDRA FRILUFT SNF SÖDRA FRILUFT SNF SÖDRA 

FRILUFTSFRÄMJANDET  0,2741 0,0003  0,3946 0,0002 0   

SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN   0   0,0495  0  

SÖDRA         0,7163 
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P-VÄRDEN FÖR SIGNIFIKANS MED T-TEST 
 TRAKTHYGGE HYGGESFRITT TRAKTHYGGE/HYGGESFRITT 
 26-50 ÅR 51-75 ÅR ÖV 75 ÅR 26-50 ÅR 51-75 ÅR ÖV 75 ÅR 26-50 ÅR 51-75 ÅR ÖV 75 ÅR 

26-50 ÅR  0,2519 0,0001  0,081 0,0002 0   

51-75 ÅR   0,0042   0,0146  0  

ÖVER 75 ÅR         0,0007 
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