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Sammanfattning 
 

Som skoglig sektorsmyndighet är det Skogsstyrelsens uppgift att omsätta 

regeringens skogspolitiska mål i praktiken. Det är därför viktigt för 

myndigheten att arbetet ger effekt i skogsbruket. Ett verktyg för att 

undersöka det är utvärderingar. Skogsbruk och vatten är ett projekt som 

drivs av Skogsstyrelsen i Östergötland och är delfinansierat av EU:s 

Landsbygdsprogram. Genom att utvärdera projektet kan Skogsstyrelsen i 

Östergötland se vilka effekterna är samt få ett underlag till att förändra och 

utveckla framtida projekt.  

 

Syftet med den här studien var att utvärdera effekter hos deltagare avseende 

kunskapsinhämtning och dess användningsgrad samt deltagarnas upplevelse 

av vattenkvällarna i projektet Skogsbruk och vatten inom 

Landsbygdsprogrammet hos Skogsstyrelsen i Östergötland. 

Utvärderingen genomfördes som en kvantitativ intervjustudie genom 

telefonintervjuer med 50 deltagare från vattenkvällarna. Frågorna ställdes 

utifrån en enkät som utformats med utgångspunkt i syftet. Intervjuerna 

sammanställdes till statistik och några frågor analyserades genom en 

förenklad modell av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Vad gäller kunskapsinhämtningen så ansåg majoriteten av deltagarna att 

informationen som gavs både var lärorik och på en lagom nivå. En tendens 

var att kvinnorna ansåg att den var bättre än männen. De flesta deltagarna 

ansåg att de fick mest kunskap genom muntlig information och praktiska 

förevisningar. Dessa informationskällor användes mest under kvällen och 

passade alla typer av deltagare. Deltagarnas bedömning av 

användningsgraden av kunskaperna skiljde sig mycket åt beroende på hur 

mycket kunskap de hade sedan tidigare och om de har vattendrag på sina 

egna fastigheter. Flertalet deltagare ansåg att kunskapen delvis lett till en 

förändring och att både synsätt och framtida brukande av skog förändrats. 

Majoriteten av deltagarna saknade ingenting och hade ett bra helhetsintryck 

av kvällen. 

 

Summary 

 

As the state authority of forestry the purpose of the Swedish Forest Agency 

is to transfer forest policy into practice. Therefore, it has to obtain 

knowledge of its efforts and their effects on forestry. A tool to measure such 

effect is evaluation. Forestry and water is a project run by the Swedish 

Forest Agency in the district of Östergötland and is supported by EU:s Rural 

Development Program. Evaluating this project provides an opportunity for 

the Swedish Forest Agency to quantify the effects of their efforts and to 

establish a basis for adjusting and developing future projects. 
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The purpose of this study was to evaluate the Water seminars arranged 

within the Forestry and water project, with respect to participants increased 

knowledge, knowledge usefulness and experience of the seminars. The 

evaluation was quantitative and based on phone interviews with 50 

participants of the Water seminars. Questions were asked according to an 

enquiry developed to fit the purpose of the paper. The information gathered 

through the interviews was compiled to statistical data. A number of 

questions were also analyzed through a simplified model of qualitative 

content analysis.  

 

A majority of the participants considered that the seminars provided useful 

and suitable information. There was a tendency that female participants were 

more positive as compared to male participants. Most of the participants 

stated that oral presentations and practical demonstration provided the best 

information. Major parts of the seminars consisted of these two sources of 

information, which were appropriate for all categories of participants. The 

participants considered the information useful to a varying degree due to 

differences in previous knowledge and existence of waters in their own 

forests. Several participants thought that the seminars to some extent had 

changed their approach and thoughts about future forestry. A majority of the 

participants stated that nothing was missing and that the general impression 

of the seminars was good. 
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Abstract 
 

Som skoglig sektorsmyndighet är det Skogsstyrelsens uppgift att omsätta 

regeringens skogspolitiska mål i praktiken. De behöver därför ha kunskap 

om deras arbete faktiskt ger effekter i skogsbruket. Ett verktyg för att 

undersöka effekter är utvärderingar. Genom en utvärdering kan 

Skogsstyrelsen se vilka effekterna är samt få ett underlag till att förändra och 

utveckla framtida projekt. Denna studie syftade till att utvärdera effekter hos 

deltagare avseende kunskapsinhämtning och användningsgrad samt 

deltagarnas upplevelse av vattenkvällarna i projektet Skogsbruk och vatten 

inom Landsbygdsprogrammet hos Skogsstyrelsen i Östergötland. 

Utvärderingen genomfördes som en kvantitativ intervjustudie genom 

telefonintervjuer med 50 deltagare från vattenkvällarna. Resultatet visade att 

informationen var lärorik och på en lagom nivå samt att muntlig information 

och praktiska förevisningar var de informationskällor som gav mest. 

Användningsgraden varierade beroende på hur mycket kunskap de hade 

sedan tidigare och om de har vattendrag på den egna fastigheten. Flertalet 

ansåg att det delvis skett en förändring av deras synsätt och framtida 

brukande av skog. Majoriteten hade ett bra helhetsintryck. 
 

Nyckelord: Utvärdering, Skogsägare, Kunskapsinhämtning, Skogsstyrelsen, 

Landsbygdsprogrammet, Skogspolitik, Skogsbruk och vatten 

 

Abstract 

As the state authority of forestry the purpose of the Swedish Forest Agency 

is to transfer forest policy into practice. Therefore, it has to obtain 

knowledge of its efforts and their effects on forestry. A tool to measure such 

effects is evaluation. Through evaluating these effects the Swedish Forest 

Agency can develop and improve its future projects. The aim of this study 

was to evaluate the effects of the Forestry and Water project run by the 

Swedish Forest Agency in the district of Östergötland, supported by the 

Rural Development Program, on participants with respect to increased 

knowledge, usefulness and experience of the Water seminars. 

The evaluation was made as a quantitative interview study and data was 

gathered through phone interviews with 50 participants in the Water 

seminars. The results showed that the information was worthwhile and 

distributed at an appropriate level. Furthermore, oral presentations and 

practical advices were the most suitable way of gaining information. The 

usefulness varied among participants depending on previous knowledge as 

well as if they had waters on their own forestry properties. Several 

participants thought that the seminars to some degree had changed their 

approach and thoughts about future forestry. The general impression of the 

water seminars was good for a majority of the participants. 
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Keywords: Evaluation, Forest owner, Increase of knowledge, Swedish 

Forestry Agency, Rural Development Program, Forest policy, Forestry and 

water  
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Förord 
 

Denna studie är ett examensarbete som omfattar 15 hp inom Skogs- och 

träprogrammet vid institutionen för skog- och träteknik vid 

Linnéuniversitetet. 

 

Studien genomfördes på uppdrag av Skogsstyrelsen i Östergötland som ville 

utvärdera och se effekter hos deltagare i projektet Skogsbruk och vatten 

inom Landsbygdsprogrammet för att få underlag till att utveckla framtida 

projekt. 

 

Stort tack till alla deltagare i projektet Skogsbruk och vatten som villigt 

ställt upp och svarat på telefonintervjuerna. Utan era svar hade den här 

utvärderingen inte varit möjlig att genomföra. Ett stort tack också till Håkan 

Gustafsson, projektansvarig för Skogsbruk och vatten på Skogsstyrelsen i 

Östergötland, för all hjälp och att du entusiastiskt svarat på mina frågor. Jag 

vill även tacka min handledare på Skogsstyrelsen i Östergötland, Camellia 

Yordanova Nirell, för din hjälp och ditt stöd. Jag vill också rikta ett stort 

tack till min handledare Rikard Jakobsson och till programansvarige Erika 

Olofsson, Linnéuniversitetet, som har hjälpt mig med tips och nya 

infallsvinklar under projektets gång. 
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1. Introduktion 
 

I Sverige finns det 365 myndigheter (Statistiska centralbyrån, 2013). En av 

dessa är Skogsstyrelsen, som är den statliga sektorsmyndighet som ansvarar 

för skogliga frågor på uppdrag av medborgarna genom regeringen och 

riksdagen. Skogsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet, som verkar under 

Landsbygdsdepartementet och dess uppgift är att arbeta för att regeringens 

politiska mål som rör skogen omsätts i praktiken, det vill säga att 

implementera den svenska skogspolitiken (Skogsstyrelsen, 2008). ”Dessa 

mål ska nås genom skogsägarnas egna insatser och genom samverkan 

mellan olika skogspolitiska medel” (Skogsstyrelsen, 2010). 

 

Den svenska skogspolitiken baseras på de två jämställda målen, att 

produktion och miljö ska väga lika i det svenska skogsbruket. 

Produktionsmålet handlar om att skogen ska ge en uthålligt hög avkastning 

genom ett ansvarsfullt och effektivt brukande. Det innebär även att det ska 

finnas handlingsfrihet inför hur det som produceras i skogen ska användas. 

Miljömålet handlar om att bevara skogsmarkens produktionsförmåga och att 

bruka skogen så att den biologiska mångfalden säkras och naturvärden 

skyddas i ett långsiktigt perspektiv. I skogspolitiken ingår även att bevara de 

värdefulla kulturmiljöer i skogen som visar hur vi tidigare levt och brukat 

skogen (Skogsstyrelsen, 2010). 

 

Skogsstyrelsen leds av en styrelse som är utsedd av regeringen. 

Myndigheten är indelad i de fem regionerna Nord, Mitt, Svea, Öst och Väst. 

Inom varje region finns sju till tio distrikt. De är lokalt förankrade genom 

sina distriktskontor vilket gör att de har kunskaper kring de lokala 

förutsättningarna och arbetar utifrån dessa (Skogsstyrelsen, 2008). 

Skogsstyrelsens operativa verksamhet sker ute på distrikten, varav 

Östergötlands distrikt är ett av dem (Gustafsson, 2013).  

 

Skogsstyrelsen arbetar med olika verksamhetsområden som uppföljning, 

kontroller, utbildning och rådgivning. Utbildning och rådgivning är ett 

viktigt politiskt styrmedel för att nå de skogspolitiska målen 

(Skogsstyrelsen, 2008). För att sprida information och kunskap till 

skogsbruket så arrangerar Skogsstyrelsen bland annat kurser och 

informationsträffar (Gustafsson, 2013). Ett exempel är de 

kompetensutvecklingsprojekt som bedrivs med stöd av 

Landsbygdsprogrammet (LBP). 

 

År 2013 är ett prioriterat mål för Skogsstyrelsen att öka tilltron till att deras 

arbete ger effekter i skogen (Skogsstyrelsen, 2012). Det är då av betydelse 

att ha kännedom om att genomförda informations- och 

kunskapsförmedlingsinsatser faktiskt ger sådana effekter att skogspolitikens 

mål uppfylls. Utvärdering är ett verktyg som kan användas för att bedöma 

om genomförda insatser ger önskade effekter. 
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Inom den offentliga sektorn i Sverige görs det årligen mängder av 

utvärderingar. En utvärdering kan göras för att följa upp och mäta resultat 

från olika projekt eller satsningar som genomförts (Harvard, 2008). Det är 

inte helt lätt att definiera vad en utvärdering är eftersom det har en ombytlig 

natur och varierar över tid, mellan organisationer och mellan länder. Docent 

Evert Vedung (1998) definierar en utvärdering som ”en noggrann 

efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig 

verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer”.  

Utvärderingar görs av många skilda anledningar, men två huvudsyften kan 

vara att undersöka resultatet av en genomförd verksamhet och att få ett 

underlag för framtida förändring och utveckling (Integrationsverket, 2000). 

 

1.1 Landsbygdsprogrammet 

LBP är ett verktyg för att nå de mål som finns inom landsbygdspolitiken. 

Den nuvarande programperioden pågår mellan år 2007 och 2013. LBP 

finansieras gemensamt av Svenska statens myndighetsanslag och EU 

(Landsbygdsdepartementet, 2012b; Gustafsson, 2013b). 

 

Tanken är att stimulera till utveckling av företag, varor och tjänster på 

landsbygden genom information, rådgivning samt olika former av stöd och 

ersättningar (Jordbruksverket, 2011a). Den svenska landsbygdspolitikens 

övergripande mål är att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social 

utveckling av landsbygden. En del av målet med en hållbar utveckling av 

landsbygden innebär att landsbygdens miljö och naturresurser ska bevaras 

och användas på ett hållbart sätt (Landsbygdsdepartementet, 2012b). 

Skogen och skogsbruket är en viktig resurs för landsbygden och dess 

utveckling och där har Skogsstyrelsen en viktig roll. Genom LBP kan 

ekonomisk ersättning sökas för vissa åtgärder för att på olika sätt stödja en 

hållbar utveckling av landsbygden.  

 

EU har en strategi för att nå målen som finns kring den gemensamma 

landsbygdspolitiken. Det svenska Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s 

strategi för att nå dessa mål. Det är upp till varje land att besluta om sitt eget 

sjuåriga landsbygdsprogram och det finns möjlighet att fokusera på de 

stödformer som passar bäst för landets egna förhållanden. Länderna har även 

möjlighet att utforma detaljer kring reglerna (Jordbruksverket, 2011b). 

 

LBP är indelat i fyra områden, så kallade axlar, vilka är gemensamma för 

hela EU. De fyra axlarna är ökad konkurrenskraft, förvalta naturresurser, 

diversifiering och livskvalité samt leader. 

 

1.1.1 Ökad konkurrenskraft 
Målet för de åtgärder som görs inom axel 1 är att de ska leda till förbättrad 

utveckling och konkurrenskraft för företag inom jordbruk, skogsbruk, 

rennäring, livsmedelsproduktion samt förädling av produkter från jord- och 

skogsbruket. Inom axel 1 kan stöd sökas till åtgärder för 
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kompetensutveckling, lärande och spridning av ny kunskap, stöd för 

investering och stöd för vidareutveckling (Landsbygdsdepartementet, 

2012a). 

 

1.1.2 Förvalta naturresurser 
Målet för axel 2 är att landskap med höga natur- och kulturvärden ska 

bevaras och förbättras för att nå en hållbar utveckling. Åtgärderna utförs av 

jordbruket, skogsbruket och renskötseln och syftar till att bidra till att 

uppfylla de nationella miljökvalitétsmålen (Landsbygdsdepartementet, 

2012a; Landsbygdsdepartementet, 2012b). Tanken är även att åtgärderna ska 

bidra till att öka landsbygdens attraktionskraft för de som bor, besöker och 

bedriver företagsverksamhet där (Landsbygdsdepartementet, 2012b). 

 

1.1.3 Diversifiering och livskvalité 
Målet för axel 3 är att höja livskvalitén på landsbygden och skapa ett 

näringsliv som är mer diversifierat och konkurrenskraftigt 

(Landsbygdsdepartementet, 2012a). Genom att stärka landsbygdens 

näringsliv kan nya arbetstillfällen skapas och bidra till ökad tillväxt 

(Landsbygdsdepartementet, 2012b). Företag och förutsättningsskapande 

projekt kan få stöd för att stimulera lokalt entreprenörskap, företagande och 

affärsutveckling inom de branscher som är knutna till landsbygden 

(Landsbygdsdepartementet, 2012a).  

 

1.1.4 Leader  
Målet för axel 4 är att ta tillvara det lokala engagemanget och kunskapen så 

att den lokala förankringen, inflytandet och samarbetet främjas i 

genomförandet av LBP. Leader är en metod som bygger på att det bildas så 

kallade Leader-områden med lokala partnerskap mellan näringsliv, ideella 

organisationer och offentlig sektor. Leadermetoden ska bidra till att något av 

målen inom de övriga tre axlarna uppfylls (Landsbygdsdepartementet, 

2012a; Landsbygdsdepartementet, 2012b). 

 

1.2 Skogsstyrelsens projekt inom Landsbygdsprogrammet 

Skogsstyrelsens uppgift inom LBP är att ge rådgivning som ska leda till 

åtgärder i skogen. De arbetar därför främst med kompetensutveckling under 

axel 1 och med skogliga ersättningar under axel 2. Skogsstyrelsen i 

Östergötland har sökt stöd från LBP för att driva sex 

kompetensutvecklingsprojekt under axel 1. De sex projekten är: 

 

 Skogsägaren och klimatet 

 Skogsbruk i förändrat klimat 

 Skogsbruk och vatten 

 Bioenergi från skogen 

 Öka arealen ädellövskog 

 Bevara och utveckla skogens mångfald 
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För att stärka kompetensen kring de olika områdena så har Skogsstyrelsen i 

Östergötland under programmets gång genomfört enskild rådgivning, kurser 

och informationsträffar för markägare, företag och allmänhet. 

Skogsstyrelsen i Östergötland vill följa upp de informationsträffar som de 

arrangerat inom ramen för LBP för att se om dessa har gett någon effekt på 

skogsbruket genom att deltagarna har påverkats (Yordanova Nirell, 2013). 

 

1.3 Projektet Skogsbruk och vatten 

Skogsbruk och vatten är ett av de sex kompetensutvecklingsprojekten som 

Skogsstyrelsen fått stöd från LBP för att driva. Under de senaste åren har 

skogsbrukets påverkan på vattenekosystemen uppmärksammats mer och 

mer, exempelvis genom EU:s ramdirektiv för vatten som bland annat syftar 

till att kvalitén i alla vattenförekomster ska bibehållas eller förbättras. Idag 

är skogsbrukets kunskaper kring hänsyn i vattenmiljöer vid skogliga 

åtgärder relativt bra men det finns dock uppföljningar som tyder på att det 

finns problem kring detta (Skogsstyrelsen, 2011a).  

 

Efterfrågan på skogsråvara kommer troligen att öka i framtiden och en hög 

produktionskapacitet är viktigt ur ett klimatperspektiv. Dessa faktorer gör att 

det kommer att krävas mer kunskap hos de som sköter skogen så att 

produktionshöjande åtgärder som gödsling, dikesrensning, röjning och 

gallring kan utföras samtidigt som vattenkvalitéerna och därtill knutna 

naturvärden behålls.  

 

Projektet Skogsbruk och vatten pågick perioden 2011 till sista december år 

2013 och var främst riktat till markägare och verksamma i skogen inom 

speciellt utvalda avrinningsområden (Skogsstyrelsen, 2011a). Syftet var att 

öka förståelsen för vattnets betydelse i skogsmark och att leda till att 

kvalitén i skogens vattenekosystem bibehålls eller förbättras. Projektet 

skulle även stimulera till att produktionshöjande åtgärder görs 

ändamålsenligt på lämpliga objekt och med så lite miljöpåverkan som 

möjligt.  

 

Fler produktionshöjande åtgärder i skogen leder till att det skapas fler 

arbetstillfällen. En ökad skogsproduktion leder i sin tur till att 

försörjningsmöjligheterna på landsbygden stärks i ett längre perspektiv. En 

del av projektet fokuserar på hur skogsbruket kan anpassas för att hantera de 

kommande klimatförändringarna.  

 

Inom projektet anordnades aktiviteter i form av individuell rådgivning och 

skogsträffar (Skogsstyrelsen, 2012b). Under 2012 anordnade Skogsstyrelsen 

i Östergötland inom projektet 14 skogsträffar, så kallade vattenkvällar, samt 

individuell rådgivning på enskilda fastigheter med 45 deltagare. 
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1.3.1 Vattenkvällarna år 2012 
Vattenkvällarna planerades och genomfördes av Skogsstyrelsen i 

Östergötland tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland. Länsstyrelsen 

beviljades genom Skogsstyrelsen projektstöd för att driva projektet 

”Vattendragsvandringar längs värdefulla vattendrag i Östergötlands län”. 

Avrinningsområden valdes ut av projektansvarige Håkan Gustafsson och 

inbjudan skickades ut till markägare i anslutning till de utvalda områdena. 

Vattendragen valdes till stor del utifrån kända naturvärden. 

 

I inbjudan uppmuntrades det att bjuda in fler intresserade så att information 

om vattenkvällarna spreds vidare muntligt till anhöriga, grannar, 

sommarstugsinnehavare och andra intresserade. Vattenkvällarna 

genomfördes på vardagar från slutet av april till mitten av september.  

Vardagar valdes enligt Gustafsson (2013a) för att det då är lättare att locka 

folk. Det deltog mellan 7 och 45 personer vid varje tillfälle.  

 

Kvällarna började med en gemensam samling med ett inledande tal. 

Deltagarna delades sedan in i grupper för att gå runt till olika stationer i fält. 

Om det var mycket folk anordnades tre olika stationer. Vid en station 

undersöktes områdets insektsfauna, vid en station demonstrerades hur 

elfiske fungerar och vid en station informerades det om anpassning av 

skogsbruk vid vatten. Om det var lite folk så anordnades två stationer genom 

att stationerna om insektsfauna och elfiske slogs ihop till en station. 

Länsstyrelsen ansvarade för stationerna elfiske och insektsfauna och 

Skogsstyrelsen ansvarade för skogsbruk vid vatten.  

 

När alla grupper besökt samtliga stationer var det fika och en avslutande 

diskussion. Då delades även informationsblad ut till deltagarna. Det fanns 

flera olika allmänna informationsblad och ett informationsblad som specifikt 

handlade om vattendraget där vattenkvällen ägde rum (Gustafsson, 2013a). 

Projektansvarige Håkan Gustafsson menar att det tydligt gick att urskilja två 

orsaker till varför folk valde att komma på vattenkvällarna. Den ena var att 

de var intresserade av ämnet och den andra var att de var närboende och 

intresserad av lokal kunskap. 

 

1.4 Utvärdering av projektet Skogsbruk och vatten 

Projektet Skogsbruk och vatten utvärderas centralt av Skogsstyrelsen. Den 

centrala utvärderingen är dock inte specifik för varje län. En utvärdering på 

länsnivå skulle kunna vara ett sätt för den lokala Skogsstyrelsen i 

Östergötland att få återkoppling på just sitt arbete (Gustafsson, 2013b). 

 

Skogsstyrelsen i Östergötland skulle genom en sådan få värdefull 

information om deras arbete haft effekter och i så fall se vilka effekterna är. 

En effekt kan definieras som resultatet av en viss konkret påverkan 

(Nationalencyklopedin, 2013a), vilket i detta fall är resultatet av 

informationen som gavs under vattenkvällarna. En utvärdering på länsnivå 



  
 

6 

Sara Rydé 

 

skulle också vara ett stöd i ett eventuellt förändrings- och utvecklingsarbete 

för största möjliga effekt av liknande projekt i framtiden. 

 

1.5 Syfte och mål 

Syftet med den här studien var att utvärdera effekter hos deltagare avseende 

kunskapsinhämtning, kunskapens eventuella användningsgrad samt 

deltagares upplevelse av vattenkvällar i projektet Skogsbruk och vatten inom 

Landsbygdsprogrammet hos Skogsstyrelsen i Östergötland. Vidare 

undersöktes om det fanns några skillnader i effekter mellan 

deltagarkategorier, ålderklasser och kön. 

 

Målet var att ta fram ett underlag för Skogsstyrelsens fortsatta 

utvecklingsarbete. Specifikt undersöktes: 

 

 Om och vilken kunskap deltagarna tillgodogjort sig  

 Genom vilken informationskälla de fått mest kunskap  

 Hur deltagarnas helhetsintryck av kvällen varit 

 Hur stor användning de har av kunskapen  

 Om vattenkvällarna förändrat deras synsätt och framtida brukande av 

skog. 

 

1.6 Avgränsningar 

Uppdragsgivaren valde att lägga fokus på projektet Skogsbruk och vatten 

eftersom det samlat många deltagare, vilket gav förutsättningar för ett bra 

urval (Gustafsson, 2013b). 

 

Projektet pågick perioden 2011 – 2013, men denna undersökning 

begränsades till vattenkvällar genomförda år 2012, då tidigare vattenkvällar 

ansågs ligga för långt bak i tiden för att kunna utvärderas. Alla vattenkvällar 

anordnades i Östergötland i 10 av länets 13 kommuner. Av projektets 

aktiviteter, individuell rådgivning och vattenkvällar, avgränsades studien till 

enbart vattenkvällar.  
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2. Material och metod 
 

2.1 Design 

Undersökningen genomfördes som en intervjustudie med i huvudsak en 

kvantitativ ansats. Kvantitativ metod är ett arbetssätt som innebär att 

empiriska och kvantifierbara data samlas in på ett systematiskt sätt för att 

sedan sammanfattas till statistisk struktur. Det vanliga är att ett 

representativt urval från en befolkning eller en grupp undersöks för att 

komma fram till samband, fördelning och variation (Olsson & Sörensen, 

2001; Nationalencyklopedin, 2013b). Utfallet analyseras sedan statistiskt 

utifrån bearbetad data (Patel & Davidsson, 1991). 

 

Denna design valdes för att kunna ta fram statistik kring effekterna och se 

samband mellan ett urval av vattenkvällarnas deltagare samt för att kunna se 

variationer och skillnader bland dessa. Studiens syfte var att undersöka vilka 

effekterna är snarare än att erhålla en djupare förståelse kring dessa, därför 

valdes en kvantitativ metod framför en kvalitativ metod med undantag för 

fråga fyra och del av fråga sju i utformad enkät (Olsson & Sörensen, 2001). 

 

2.2 Urval 

Vattenkvällarna ägde rum i anslutning till 14 avrinningsområden runt om i 

Östergötland, vilka hade valts ut av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i 

Östergötland (Gustafsson, 2013). Totalt deltog 258 personer i vattenkvällar 

år 2012. Samtliga ombads att fylla i ett deltagarblad med uppgifter om 

namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt om de är 

skogsägare eller yrkesverksamma inom skogsbruket. Alla deltagare fyllde 

dock inte i samtliga uppgifter.  

 

Urvalet bestämdes till 20 % av deltagarna, vilket motsvarade 52 personer. 

Det var ett rimligt stort urval att arbeta med samtidigt som resultatet 

bedömdes bli tillräckligt tillförlitligt. Det bedömdes finnas en risk för att alla 

personer inte skulle tacka ja till intervjun och därför tillades ytterligare 8 

personer, vilket resulterade i ett urval om 60 deltagare.  

 

De 60 deltagarna valdes ut systematiskt utifrån deltagarbladen. Ett 

systematiskt urval innebär att exempelvis var femte person väljs ut från en 

lista över samtliga enheter (Olsson & Sörensen, 2001). Två kriterier sattes 

upp i förväg. Det första kriteriet var att deltagaren skulle ha skrivit upp ett 

telefonnummer på deltagarbladet så att personen skulle kunna nås på telefon. 

Det andra kriteriet var att deltagaren skulle ha fyllt 18 år.  

Deltagarbladen var insatta i en pärm där de var sorterade efter de 14 olika 

träfftillfällena. Urvalet genomfördes genom att varannan gång välja var 

tredje och varannan gång välja var fjärde deltagare i pärmen. Om urvalet 
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hamnade på en deltagare som inte uppfyllde kriterierna valdes deltagarbladet 

närmast efter som uppfyllde kriterierna. 

 

När 50 telefonintervjuer genomförts och det var svårt att nå resterande 

deltagare i urvalet gjordes bedömningen att urvalet var tillräckligt med tanke 

på att tiden var begränsad. Det blev således ett bortfall på två personer. 

 

2.3 Datainsamling  

Som datainsamlingsmetod valdes telefonintervjuer för att nå ett stort antal 

deltagare. En enkät med totalt nio frågor låg till grund för intervjuerna 

(Bilaga 1). Frågorna utarbetades med utgångspunkt i syftet tillsammans med 

projektansvarige Håkan Gustafsson, samt ställföreträdande distriktschef 

Camellia Yordanova Nirell, Skogsstyrelsen i Östergötland.  

 

Samma enkät användes som underlag vid samtliga intervjuer. Enkäten 

bestod av en deltagarprofil och själva intervjudelen med de nio frågorna. 

Deltagarprofilen bestod av variabler som kön, ålder och deltagarkategori. 

Variabeln ålder var indelad i klasserna 18-25, 26-40, 41-64 samt 65+. 

Deltagarkategorierna var fastighetsägare, anhörig, skogstjänsteman, 

entreprenör/skogsarbetare samt övrig. I denna uppsats definieras 

fastighetsägare som en person som äger en fastighet med skog. 

 

Enkätens frågor och påståenden var av olika karaktär. Fyra frågor skulle 

graderas på en skala, två frågor hade öppna svar med möjlighet till alternativ 

medan tre var ja- och nej-frågor. Frågorna berörde kunskapsinhämtning, 

kunskapens användbarhet samt förändrat synsätt och brukande av skog 

 

Pilotintervjuer kan genomföras för att kontrollera en undersöknings kvalité  

(Olsson & Sörensen, 2001). Två pilotintervjuer gjordes, vilka visade på 

svagheter i en av frågorna som sedan reviderades för att bli mer 

lättförståelig.  

 

Enkätens deltagarprofil fylldes i utifrån deltagarbladen precis innan 

intervjun och intervjudelen fylldes i under intervjun. Samtliga telefonsamtal 

började med att författaren berättade om sitt ärende och försäkrade sig om 

att respondenten varit med på en vattenkväll. Varje respondent gavs 

möjligheten att välja om denne ville svara direkt eller vid ett senare tillfälle. 

Innan intervjun påbörjades beskrevs enkätens upplägg översiktligt. Det 

informerades även om att svaren kommer att behandlas konfidentiellt i 

enlighet med Olsson & Sörensen, (2001). Därefter ställdes frågorna och vid 

intervjuns slut tackades respondenten för sin medverkan.  

 

Under intervjuerna användes material i form av mobiltelefon, enkätpapper 

och penna. Intervjuerna genomfördes i månadsskiftet februari/mars år 2013 

och tog cirka fem minuter vardera. Intervjuerna genomfördes både under 

dag- och kvällstid. 
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2.4 Databearbetning och analys 

Enkätsvaren digitaliserades i Excel. Svaren på respektive fråga 

sammanställdes utifrån deltagarkategori, åldersklass och kön. I 

sammanställningen beräknades det totala antalet respondenter för varje 

svarsalternativ samt antalet fördelat på variablerna deltagarkategori, 

åldersklass och kön.  

 

Frågorna analyserades på olika sätt beroende på deras karaktär. Frågor med 

fasta svarsalternativ bearbetades i Excel till tabeller som visar antalet svar 

totalt, antalet svar fördelat på män och kvinnor samt procentuellt.  

 

Fråga tre var en öppen fråga, som gav respondenten möjlighet att svara fritt 

utifrån vad denne kom ihåg. Om respondenten hade svårt att komma ihåg 

eller inte förstod frågan så lästes fem svarsalternativ upp. Svaren 

sammanställdes var för sig och analyserades sedan genom att svaren 

kategoriserades in i de fem svarsalternativen.  

 

Fråga fyra och följdfrågan till fråga sju analyserades med en förenklad 

modell av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2003). 

Svaren lästes igenom flera gånger och sammanställdes för att få en 

överblick. Därefter användes pennor i olika färger för att stryka under 

meningar med samma innehåll. Meningar som strukits under med samma 

färg delades sedan in i kategorier, som beskrev meningarnas sammanfattade 

innehåll. För att ytterligare förtydliga kategorierna i fråga fyra valdes citat ut 

som på ett bra sätt belyste det sammanfattade innehållet av meningarna 

(Graneheim & Lundman, 2003).  

 

De besvarade enkäterna arkiverades hos författaren och hos Skogsstyrelsen i 

Östergötland. 
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3. Resultat 
 

I rapportens resultatdel redovisas de resultat som bedömdes intressanta och 

viktiga utifrån utvärderingens syfte. Resultaten illustreras med hjälp av 

diagram och tabeller. Kommentarer från deltagarna redovisas i text. 
 

3.1 Deltagarprofil 

Deltagarprofilen, från enkätens första del, ligger till grund för redovisningen 

av de 50 respondenternas fördelning på deltagarkategori, åldersklass och 

kön.   
 

3.1.1 Deltagarkategori 
 

 
Figur 1. Respondenternas fördelning på deltagarkategorier (%).  

 

Av respondenterna var majoriteten, 62 % (31 stycken), fastighetsägare. Den 

näst största deltagarkategorin var övriga med 20 % (10 Stycken). En mindre 

andel tillhörde deltagarkategorierna skogstjänstemän, anhöriga respektive 

entreprenör/skogsarbetare (Figur 1).  
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3.1.2 Åldersklass 
 

 
Figur 2. Respondenternas fördelning på åldersklasser (%).  
 

De flesta tillhörde åldersklasserna för de äldre; 48 % (24 stycken) tillhörde 

åldersklassen 41-64 år och 38 % (19 stycken) var över 65 år. Det var 

betydligt färre deltagare i åldersklasserna 26-40 respektive 18-25 (Figur 2). 
 

3.1.3 Kön 
 

 
Figur 3. Respondenternas fördelning på kön (%). 

 

Studien visade att de flesta, 68 % (34 stycken), var män. 32 % (16 stycken) 

var kvinnor (Figur 3). Inom deltagarkategorin fastighetsägare var 71 % (22 

stycken) män och 29 % (9 stycken) kvinnor (Bilaga 2). 
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3.2 Intervjudel 

Intervjudelen är en sammanställning av deltagarnas svar på enkätens nio 

frågor. Frågorna har delats in i tre teman; kunskapsinhämtning, kunskapens 

användbarhet och helhetsintryck. 

 

 

3.2.1 Kunskapsinhämtning  

 

 Fråga 1 - Informationen som gavs var lärorik för mig 

 
Tabell 1. Respondenternas svar totalt, fördelat på kvinnor och män, både i 
absoluta och relativa tal (n=50).  

SVARSALTERNATIV TOTALT TOTALT % KVINNOR KVINNOR % MÄN MÄN % 

1 Stämmer mycket dåligt 0 0 0 0 0 0 

2 Stämmer dåligt 0 0 0 0 0 0 

3 Stämmer ganska dåligt 2 4 1 6 1 3 

4 Stämmer ganska bra 5 10 1 6 4 12 

5 Stämmer bra 26 52 5 31 21 62 

6 Stämmer mycket bra 17 34 9 56 8 24 

 
Medelsvarsalternativet för samtliga deltagare var 5,2. Kvinnorna hade ett 

medelsvarsalternativ på 5,4 och männen på 5,1. Svarsalternativen ”1 

Stämmer mycket dåligt” och ”2 Stämmer dåligt” valdes inte av någon 

(Tabell 1). Två respondenter tyckte att det stämde ganska dåligt att 

informationen var lärorik. Majoriteten upplevde alltså att informationen som 

gavs under kvällen var lärorik. Totalt sett valde 52 % (26 stycken) 

alternativet ”5 Stämmer bra” och 34 % (17 stycken) valde alternativet ”6 

Stämmer mycket bra”. 

 

Kvinnorna tyckte att informationen som gavs var mer lärorik jämfört med 

männen. 56 % (9 stycken) av kvinnorna valde alternativet ”6 Stämmer 

mycket bra” medan 24 % (8 stycken) av männen valde alternativet ”6 

Stämmer mycket bra” (Tabell 1). Det var ingen tydlig skillnad mellan olika 

åldersklasser och deltagarkategorier avseende hur lärorik informationen 

bedömdes vara (Bilaga 3). 
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Fråga 2 - Informationen som framfördes var på en lagom nivå 

 
Tabell 2. Respondenternas svar totalt, fördelat på kvinnor och män, både i 
absoluta och relativa tal (n=50). 

SVARSALTERNATIV TOTALT TOTALT % KVINNOR KVINNOR % MÄN MÄN % 

1 Stämmer mycket dåligt 0 0 0 0 0 0 

2 stämmer dåligt 0 0 0 0 0 0 

3 Stämmer ganska dåligt 1 2 0 0 1 3 

4 Stämmer ganska bra 7 14 1 6 6 18 

5 Stämmer bra 19 38 3 19 16 47 

6 Stämmer mycket bra 23 46 12 75 11 32 

 

Medelsvarsalternativet för samtliga deltagare var 5,3; 5,7 för kvinnorna och 

5,1 för männen. På den sexgradiga skalan valdes svarsalternativ ”1 Stämmer 

mycket dåligt” och ”2 Stämmer dåligt” inte av någon (Tabell 2). 

Svarsalternativet ”3 Stämmer ganska dåligt” valdes endast av en deltagare.  

Flertalet av deltagarna ansåg att informationen som framfördes under 

kvällen var på en lagom nivå. Totalt valde de flesta, 46 % (23 stycken), 

alternativet ”6 Stämmer mycket bra”.  

 

Betydligt fler kvinnor än män valde påståendet ” 6 Stämmer mycket bra”; 75 

% (12 stycken) jämfört med männen, 32 % (11 stycken) (Tabell 2). Ingen 

tydlig skillnad fanns mellan olika åldersklasser och deltagarkategorier 

(Bilaga 3). 

 

 

Fråga 3 - Genom vilken informationskälla tycker du att du fick mest 

kunskaper? 

 
Tabell 3. Respondenternas svar totalt, fördelat på kvinnor och män, både i 
absoluta och relativa tal (n=50). Respondenterna kunde välja flera svarsalternativ. 

SVARSALTERNATIV TOTALT TOTALT % KVINNOR KVINNOR % MÄN MÄN % 

Muntlig information 38 76 14 88 24 71 

Skriftlig information 3 6 1 6 2 6 

Praktiska förevisningar 16 32 6 38 10 29 

Planscher 1 2 0 0 1 3 

Frågor vid sidan av 1 2 0 0 1 3 

 

Nio respondenter valde två svarsalternativ och resterande valde ett 

alternativ. Majoriteten, 76 % (38 stycken) ansåg att de fick mest kunskaper 

genom muntlig information (Tabell 3). Bland dessa var det flera som 

nämnde ”skogsstationen” och ”skötsel av mark intill vattendrag”. Den 

informationskälla som valts av näst flest deltagare, 32 % (16 stycken), var 

praktiska förevisningar. Bland dessa var det många som nämnde ”elfisket”. 
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En marginell andel ansåg att informationskällorna skriftlig information, 

planscher och frågor vid sidan av gav mest.  

 

Resultatet för män respektive kvinnor speglar i stort sett resultatet totalt. En 

något större andel kvinnor än män ansåg dock att muntlig information och 

praktiska förevisningar gav mest (Tabell 3). 

 

Av de nio fastighetsägande kvinnorna ansåg 89 % (8 stycken) att den 

muntliga informationen gav mest, 56 % (5 stycken) ansåg att praktiska 

förevisningar gav mest och 11 % (1 styck) ansåg att skriftlig information 

gav mest. Av kvinnorna i de övriga deltagarkategorierna ansåg 86 % (6 

stycken) att muntlig information gav mest och 14 % (1 styck) ansåg att de 

praktiska förevisningarna gav mest (Bilaga 3). 

 

Av de 22 fastighetsägande männen ansåg 82 % (18 stycken) att de fick mest 

kunskap från de muntliga informationskällorna, 9 % (2 stycken) ansåg att 

skriftlig information gav mest, 9 % (2 stycken) ansåg att praktiska 

förevisningar gav mest, 5 % (1 styck) ansåg att planscher gav mest och 5 % 

(1 styck) ansåg att frågor vid sidan av gav mest (Bilaga 3).  

 

Både fastighetsägande kvinnor och män ansåg att den muntliga 

informationen gav mest kunskaper. En större andel fastighetsägande kvinnor 

valde praktiska förevisningar. Fastighetsägande män valde svarsalternativen 

planscher och frågor vid sidan av, vilket inte valdes av någon kvinna. 

 

 

Fråga 4 - Vilka kunskaper har du tagit med dig från vattenkvällen? 

 

Bland de som valt ett givet svarsalternativ valdes ”Vattendragets status och 

värden” av fyra deltagare och ”Fortsatt vård av vattendraget” av tre 

deltagare. Ingen deltagare valde svarsalternativen ”Beställarrollen”, 

”Praktiska åtgärder” eller ”Hänsyn i skogsbruk” (Bilaga 3). 

 

De deltagare som valt ett eget svarsalternativ hade tagit med sig kunskaper 

från vattenkvällen om: 

 

Kategori 1 - Skötsel av skog intill vatten 

Flera respondenter nämnde avverkning vid vatten. De berättade att de fått 

kunskap om vilka åtgärder som bör vidtas vid strandnära skötsel för att inte 

förstöra känsliga vattendrag. Någon nämnde att förståelsen ökat för hur 

skogsbruk i närheten av bäckar bör bedrivas. Flera respondenter berättade att 

de lärt sig hur skogsmaskiner bör köra kring vattendrag. 

 

”Vad man får och inte får göra vid skötsel av skog nära vattendrag.” 

(Intervju 18)  
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Kategori 2 - Att det finns fisk och liv i bäcken 

Många kom ihåg att de blev förvånade över att det både finns fisk och 

kräftor i bäcken. De berättade att de fått kunskap om öringar och annat liv i 

vattnet.  

 

”Att det fanns öring och olika arter som man inte trodde fanns i bäcken.” 

(Intervju 43)  

 

Kategori 3 - Påverkan och samverkan 

Flera deltagare sade att de erhållit kunskaper om skogsbrukets påverkan på 

vattenmiljön och om samverkan mellan skog och vatten. Någon nämnde hur 

vattendragets kvalité påverkas av omgivningen. 

 

”Hur mycket skogsbruket kan påverka bäcken negativt”. (Intervju 24) 

”Samverkan mellan skog och vatten”. (Intervju 7) 

 

Kategori 4 - Skötsel av vattendrag  

Många deltagare tog upp exempel på hur vattendragen ska skötas. Några 

nämnde att växtligheten är viktig för fiskarna och att det är bra att spara träd 

som ger skugga åt vattendraget. Några berättade att mörker, löv, död ved 

och skugga är bra och att det inte är bra att röra upp slam och humus eller att 

gräva ur bäcken. 

 

”Man får tänka om lite, lägga träd i vattendrag och inte ta bort träd.” 

(Intervju 14)  

 

Kategori 5 - Vara rädd om vattendragen 

Att vara rädd om vattendrag och att miljön är känslig både mekaniskt och 

kemiskt var något respondenterna berättade om. Vidare angav 

respondenterna att de ökat sin förståelse för problematiken kring miljön och 

i vilken grad skogsskötsel kan påverka vattendrag. Respondenterna nämnde 

även; hänsyn, bevarande av miljön och att dessa miljöer kan skadas på grund 

av oförstånd. Körskadornas påverkan var något flera nämnde. 

 

”Att man ska vara rädd om vattendrag i skog och mark, de fyller en 

funktion.” (Intervju 28)  

 

Kategori 6 - Elfiske 

Många respondenter nämnde att det var nytt och intressant med elfisket.  

 

Det gick inte att urskilja några större skillnader mellan kvinnor och män, 

åldersklasser eller deltagarkategorier i fråga fyra (Bilaga 3). 
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Fråga 7 - Tog du med dig något informationsblad? 

 

90 % (45 stycken) av respondenterna tog med sig ett informationsblad från 

vattenkvällen. 100 % (16 stycken) av kvinnorna och 85 % (29 stycken) av 

männen tog ett informationsblad. Av dem var det många som tog alla blad 

som fanns, som läst bladen och tyckte att de var givande. Enligt 

respondenterna handlade informationsbladen om: 

 

 Den specifika bäcken där vattenkvällen hölls 

 Livet i bäcken 

 Skötsel och zoner intill vattendrag 

 Kartor 

 Bygden och Östergötland 

(Bilaga 3) 

 

38 % (17 stycken) av de som svarat att de tog ett informationsblad kommer 

inte ihåg vad det handlade om. 

 

Av dem som inte tog med sig informationsblad var tre fastighetsägare, en 

entreprenör/skogsarbetare och en som tillhörde deltagarkategorin övrig. Av 

dessa fem respondenter nämnde två att det inte var tydligt att det fanns 

informationsblad att hämta, att de inte såg att det fanns eller fick något. 

 

 

3.2.2 Kunskapens användbarhet 
 

Fråga 5 - Är du självverksam eller beställer du skogsbrukstjänster? 

 

Bland respondenterna ansåg18 att frågan inte var aktuell för dem. De 

tillhörde deltagarkategorierna anhörig, skogstjänsteman, 

entreprenör/skogsarbetare samt övrig. 44 % (7 stycken) av kvinnorna och 32 

% (11 stycken) av männen ansåg inte att frågan var aktuell. 

 

Två kvinnliga fastighetsägare svarade att de både är självverksamma och 

beställare av skogsbrukstjänster. Båda valde dock svarsalternativet ”Ej 

aktuellt” eftersom mannen utför åtgärderna. 

 

Bland de som valde att svara på frågan så ansåg åtta deltagare att de både är 

självverksamma och beställare av skogsbrukstjänster. Alla kvinnor som 

svarat och fem av de 23 männen som svarat är både självverksamma och 

beställare. Dessa deltagare har svarat på samtliga följdfrågor (Bilaga 3). 
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Om självverksam: Hur stor användning bedömer du att du har av dina 

kunskaper? 

 
Tabell 4. Respondenternas svar totalt, fördelat på kvinnor och män, både i 
absoluta och relativa tal (n=18). 

SVARSALTERNATIV TOTALT TOTALT % KVINNOR KVINNOR % MÄN MÄN % 

1 Mycket liten användning 0 0 0 0 0 0 

2 Liten användning 2 11 0 0 2 13 

3 Ganska liten användning 4 22 1 33 3 20 

4 Ganska stor användning 6 33 2 67 4 27 

5 Stor användning 6 33 0 0 6 40 

6 Mycket stor användning 0 0 0 0 0 0 

 

Medelsvarsalternativet för de självverksamma var 3,9. Kvinnornas 

medelsvarsalternativ var 3,7 jämfört med männens som var 3,9. 36 % (18 

stycken) är självverksamma i sitt skogsbruk. Av dessa är 19 % (3 stycken) 

kvinnor och 15 % (15 stycken) män. Samtliga som besvarat frågan är 

fastighetsägare (Bilaga 3). 

 

Ingen valde alternativen ”Mycket liten användning” eller ”Mycket stor 

användning” (Tabell 4). 33 % (6 stycken) ansåg att de hade ganska stor 

användning av kunskapen och 33 % (6 stycken) ansåg att de hade stor 

användning av kunskapen. Flera respondenter ansåg att kunskapens 

användningsgrad var liten till ganska liten.  

 

De flesta kvinnorna, 67 % (2 stycken), valde alternativet ”Ganska stor 

användning” samtidigt som de flesta männen, 40 % (6 stycken), valde 

alternativet ”Stor användning”. Dock valde 13 % (2 stycken) av männen 

alternativet ”Liten användning”, vilket ingen kvinna gjorde (Tabell 4). 

Kommentarer från dessa är att de har så lite skog eller att de inte har några 

vattendrag på fastigheten (Bilaga 3).  

 

I vilka skogsbruksåtgärder har du användning för dem? 

12 av de 18 självverksamma fastighetsägarna besvarade denna följdfråga. 

De hade användning av kunskapen de inhämtat under vattenkvällen vid 

följande skogsbruksåtgärder: 

 

 Gallring 

 Slutavverkning  

 Rensning av diken  

 Plantering 
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Deltagarna berättade även att: 

 

 Det är viktigt att vara försiktig vid vattendrag 

 Det inte ska vara skog intill bäckar  

 Det är viktigt att spara vissa träd och buskar för mångfalden  

 Körskador ska undvikas 

(Bilaga 3)  

 

Av de som svarat att de inte hade användning av kunskapen i någon speciell 

åtgärd berättade fem respondenter att de inte hade några vattendrag på 

fastigheten. En kvinna berättade att mannen äger skogen.  

 

 

Om beställare: Hur stor användning bedömer du att du har av dina 

kunskaper i din roll som beställare av skogsbrukstjänster? 

 
Tabell 5. Respondenternas svar totalt, fördelat på kvinnor och män, både i 
absoluta och relativa tal (n=20).  

SVARSALTERNATIV TOTALT TOTALT % KVINNOR KVINNOR % MÄN MÄN % 

1 Mycket liten användning 1 5 1 14 0 0 

2 Liten användning 4 20 2 29 2 15 

3 Ganska liten användning 2 10 0 0 2 15 

4 Ganska stor användning 4 20 1 14 3 23 

5 Stor användning 6 30 2 29 4 31 

6 Mycket stor användning 3 15 1 14 2 15 

 

Medelsvarsalternativet var 4,0; för kvinnorna 3,6 och för männen 4,2. 40 % 

(20 stycken) beställer skogsbrukstjänster. 38 % (6 stycken) av kvinnorna och 

38 % (13 stycken) av männen var beställare. Alla kvinnliga beställare var 

fastighetsägare. Bland männen var en anhörig, en skogstjänsteman och 

resten fastighetsägare (Bilaga 3). 

 

Samtliga svarsalternativ valdes av deltagarna (Tabell 5), bedömningen av 

användningsgraden av de inhämtade kunskaperna var relativt spridd. Det 

fanns inte någon tydlig skillnad mellan kvinnor och män.  

 

Totalt valde majoriteten, 45 % (9 stycken), alternativen ”Stor användning” 

och ”Mycket stor användning”. 20 % (4 stycken) valde alternativet ”Ganska 

stor användning” och 20 % (4 stycken) valde alternativet ”Ganska liten 

användning” (Tabell 5). 
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Fråga 6 - Har dessa kunskaper förändrat ditt synsätt eller ditt framtida 

brukande av skogen? 

 
Tabell 6. Respondenternas svar totalt, fördelat på kvinnor och män, både i 
absoluta och relativa tal (n=50/n=39).  

SVARSALTERNATIV TOTALT TOTALT % KVINNOR KVINNOR % MÄN MÄN % 

Ja 12 24 4 25 8 24 

Nej   12 24 4 25 8 24 

Delvis 15 30 3 19 12 35 

Ej aktuellt 11 22 5 31 6 18 

 

22 % (11 stycken) av samtliga respondenter, 31 % (5 stycken) av kvinnorna 

och 18 % (6 stycken) av männen ansåg att frågan inte var aktuell för dem 

(Tabell 6). Av de kvinnor som inte ansåg att frågan var aktuell tillhörde en 

deltagarkategorin anhörig och fyra deltagarkategorin övrig. Av de män som 

inte ansåg att frågan var aktuell var en fastighetsägare, en skogstjänsteman 

och fyra till tillhörde deltagarkategorin övrig.  

 

12 av de 39 respondenter som besvarade frågan valde alternativet ”Nej”. Av 

dessa var 25 % (4 stycken) kvinnor och 24 % (8 stycken) män (Tabell 6). 

Tre av kvinnorna var fastighetsägare och en var skogstjänsteman. Sex av 

männen var fastighetsägare, en var entreprenör/skogsarbetare och en 

tillhörde deltagarkategorin övrig.  

 

15 av de 39 respondenter som besvarade frågan valde alternativet ”Delvis”. 

Av dessa var 19 % (3 stycken) kvinnor och 35 % (12 stycken) män (Tabell 

6). Samtliga kvinnor var fastighetsägare. Av männen var nio fastighetsägare, 

två skogstjänstemän och en entreprenör/skogsarbetare. 

 

12 av de 39 respondenter som besvarade frågan valde svarsalternativet ”Ja”. 

Det var 25 % (4 stycken) kvinnor och 24 % (8 stycken) män som ansåg det 

(Tabell 6). Bland kvinnorna var tre fastighetsägare och en tillhörde 

deltagarkategorin övrig. Av männen var sex fastighetsägare och två anhöriga 

(Bilaga 3).  

 

 

Om ja eller delvis, synsätt eller praktiska åtgärder? 

 
Tabell 7. Respondenternas svar totalt, fördelat på kvinnor och män, både i 
absoluta och relativa tal (n=26).  

SVARSALTERNATIV TOTALT TOTALT % KVINNOR KVINNOR % MÄN MÄN % 

Synsätt 7 27 3 43 4 21 

Praktiskt 7 27 1 14 6 32 

Båda 12 46 3 43 9 47 
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Av de respondenter som svarat ”Ja” eller ”Delvis” ansåg 27 % (7 stycken) 

att det var synsättet som förändrats och 27 % (7 stycken) ansåg att 

förändringen gällde de praktiska åtgärderna. Majoriteten, 46 % (12 stycken) 

ansåg att det både var synsätt och praktiska åtgärder som förändrats (Tabell 

7).  

 

Av de sju kvinnorna som svarat ”Ja” eller ”Delvis” så valde lika många, 43 

% (3 stycken), alternativet ”Synsätt” som alternativet ”Båda”. 14 % (1 

styck) valde alternativet ”Praktiskt”. Samtliga kvinnor var fastighetsägare.  

 

Av de 19 männen valde de flesta, 47 % (9 stycken) alternativet ”Båda”. 32 

% (6 stycken) valde ”Praktiskt” och 21 % (4 stycken) valde ”Synsätt”. Av 

männen var majoriteten 79 % (15 stycken) fastighetsägare. De andra 

männen tillhörde deltagarkategorierna anhörig, skogstjänsteman samt 

entreprenör/skogsarbetare. Det fanns inga utmärkande skillnader mellan 

åldersklasser (Bilaga 3). 

 

 

3.2.3 Helhetsintryck 
 

Fråga 8 - Var det något du saknade under kvällen? 

 

86 % (43 stycken) saknade ingenting under kvällen. Några kommentarer 

från dessa var: 

 

 Väl avvägt. 

 Intressant med olika stationer. 

 Bra uppstyrt och bra diskussion. Bra med blandade kategorier av 

människor. 

 Mer än förväntat. 

 Komplett. 

 Borde bjuda in fler men det blir mer info när man är färre. 

 Kommer inte ihåg. 

 Gott fika. 

 

 

Om ja eller delvis, vad? 

 

10 % (5 stycken) saknade något. Några kommentarer från dessa var: 

 

 Skulle lockat mer folk. En bättre inbjudan hade behövts för att nå fler 

för intresset finns. 

 Skulle velat veta mer om kräftor. 

 För kort tid på varje station och mer tid för frågor. 

 Det fanns bara kaffe att dricka. Skulle velat ha saft till barnen. 

 Matrasten låg fel, den borde varit mitt i. Den var också för lång. 
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4 % (2 stycken) saknade delvis något. Några kommentarer från dessa var: 

 

 Det kunde eventuellt börjat lite tidigare på kvällen. 

 Påtår på kaffet bara. 

(Bilaga 3) 

 

 

Fråga 9 - Vilket är ditt helhetsintryck av kvällen? 

 
Tabell 8. Respondenternas svar totalt, fördelat på kvinnor och män, både i 
absoluta och relativa tal (n=50). 

SVARSALTERNATIV TOTALT TOTALT % KVINNOR KVINNOR % MÄN MÄN % 

1 Mycket dåligt 0 0  0 0 0 0 

2 Dåligt 0 0  0 0 0 0 

3 Ganska dåligt 0 0  0 0 0 0 

4 Ganska bra 1 2  0 0 1 3 

5 Bra 28 56  5 31 23 68 

6 Mycket bra 21 42  11 69 10 29 

 

Medelsvarsalternativet för samtliga respondenter var 5,4. Kvinnornas 

medelsvarsalternativ var 5,7 och männens var 5,3. Svarsalternativen ”1 

Mycket dåligt”, ”2 Dåligt” och ”3 Ganska dåligt” valdes inte av någon 

respondent, vilket innebär att ingen av de 50 deltagarna hade ett dåligt 

helhetsintryck. 1 av 50 deltagare ansåg att helhetsintrycket var ganska bra.  

Majoriteten, 56 % (28 stycken), hade ett bra helhetsintryck. 42 % (21 

stycken) ansåg att de hade ett mycket bra helhetsintryck av kvällen (Tabell 

8). 

 

Flertalet av kvinnorna, 69 % (11 stycken), hade ett mycket bra 

helhetsintryck och resterande kvinnor, 31 % (5 stycken) hade ett bra 

helhetsintryck av kvällen. Majoriteten av männen, 68 % (23 stycken), hade 

ett bra helhetsintryck. 29 % (10 stycken) ansåg att helhetsintrycket var 

mycket bra. 3 % (1 styck) hade ett ganska bra helhetsintryck (Tabell 8). 

 

Några kommentarer från respondenterna: 

 

 Bra forum 

 Hela bredden med blandat folk 

 Professionellt 

 Intressant 

 Bra förberedda 

 Väldigt trevligt och bra 

(Bilaga 3) 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

I detta avsnitt knyts rapportens syfte, metod och resultat samman samtidigt 

som kopplingar görs till studiens bakgrund genom en diskussion. I detta 

avsnitt tas även författarens egna synpunkter upp.  
 

4.2 Resultatdiskussion 

Det systematiska urvalet resulterade i att deltagare från samtliga 

deltagarkategorier och åldersklasser finns representerade i studien. 

Deltagarprofilen speglade på så sätt det totala antalet deltagare som var med 

på vattenkvällarna, vilket var bra för utvärderingens reliabilitet. Den största 

gruppen deltagare var fastighetsägande män i åldern 41-64 år. Deras åsikter 

stod på så sätt för en stor del av resultatet, men eftersom de också var flest i 

urvalsgruppen blev svaren representativa.  

 

Resultatet visade som väntat att största deltagarkategorin var fastighetsägare. 

De var en prioriterad målgrupp för projektet och även den kategori som 

borde ha störst intresse i ämnet. Det var däremot oväntat att det var så 

många deltagare från deltagarkategorin Övriga. Enligt Gustafsson (2013) var 

de flesta av dessa närboende utan skoglig profil som var intresserade av 

lokal kunskap. Deras lokala förankring till objektet var troligen av stor 

betydelse ur rekryteringssynpunkt. Att det var så många av dessa som kom 

på vattenkvällarna berodde troligen på inbjudan som uppmuntrade till att 

bjuda in fler. De närboende tillhörde inte den primära målgruppen för 

projektet, men utfallet stämmer bra överens med Skogsstyrelsens vision, 

”Skog till nytta för alla” (Gustafsson, 2013a).  

 

Även åldersfördelningen bland deltagarna var väntad eftersom den speglade 

åldern på deltagare i liknande aktiviteter som anordnas av Skogsstyrelsen 

(Gustafsson, 2013a). Den speglade även åldersfördelningen på skogsägare i 

Sverige (Skogsstyrelsen, 2012c).  

Åldersklasserna var emellertid olika stora, vilket gjorde att det var svårt att 

göra exakta jämförelser. Indelningen valdes dock medvetet eftersom den var 

intressant utifrån Skogsstyrelsens erfarenhet av åldern på de som brukar 

delta i liknande aktiviteter samt för att den speglade åldern på de som är 

fastighetsägare och aktiva inom skogsbruk. Ytterligare en anledning till 

varför just denna åldersklassindelning valdes var för att kunna göra 

jämförelser med Skogsstyrelsens centrala utvärdering, där den valda 

åldersklassfördelningen återfinns. I åldersklassen 18-25 var det endast två 

deltagare. Det motsvarade urvalsgruppen men deras åsikter utgjorde därför 

en väldigt liten del av resultatet. Deras svar var dock inte utmärkande. 

 

Vad gäller könsfördelningen så var andelen deltagande kvinnor högre än 

förväntat och högre än vad den brukar vara på Skogsstyrelsens aktiviteter 

(Gustafsson, 2013b). Inbjudan skickades till berörda skogsägare i 
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Östergötland och av dessa var 38 % kvinnor (Skogsstyrelsen, 2011). 

Andelen fastighetsägande kvinnor som deltog i vattenkvällarna var 29 %, 

vilket var en hög siffra mot bakgrund av Skogsstyrelsens tidigare 

informationsaktiviteter. 

 

Enkätens första del bestod av frågor som behandlade deltagarnas 

kunskapsinhämtning på olika sätt. Resultatet visade att majoriteten av 

deltagarna upplevde att informationen som gavs både var lärorik och på en 

bra nivå. Det tyder på att deltagarna kunde tillgodogöra sig informationen på 

ett bra sätt. En tendens i resultatet för dessa två påståenden var att kvinnor 

ansåg att det var mer lärorikt och på en bättre nivå än män. Det är svårt att 

förklara vad det kan bero på, men en spekulation är att kvinnor kanske 

deltagit i färre informationstillfällen tidigare och att deras förväntningar 

därför överträffades.  

 

För att Skogsstyrelsen ska veta vilka informationskällor som är mest 

givande för deltagarna så var det intressant att fråga om detta. De flesta av 

deltagarna ansåg att de fick mest kunskaper genom den muntliga 

informationen som gavs under kvällen. En mindre andel av deltagarna tyckte 

även att de praktiska förevisningarna var givande. Det beror troligen till viss 

del på att dessa informationskällor användes mest i förhållande till de andra 

undervisningsformerna under kvällen. Det var svårt att urskilja några 

skillnader mellan män och kvinnor, mellan åldersklasser samt mellan 

deltagarkategorier, vilket tyder på att muntlig information och praktiska 

förevisningar passade bra för alla och att Skogsstyrelsen även 

fortsättningsvis kan använda sig av dessa.  

 

För att utvärdera om deltagarna läst informationsbladen och vad de i så fall 

kommer ihåg från dessa så ställdes frågan om vad informationsbladen 

handlade om. Deltagarna gav många spridda svar på denna fråga men det 

blev tydligare efter att de kategoriserats i ämnesområden. Ämnesområdena 

motsvarade i stort sett vad de faktiskt handlade om enligt Gustafsson (2013). 

En relativt stor andel av deltagarna kom inte ihåg vad bladen handlade om, 

vilket är förståeligt med tanke på att de var närmare ett år sedan de första 

vattenkvällarna ägde rum. Det var ett bra resultat att så många läst bladen 

och ansett att de varit givande. Om de läst bladen har de sannolikt tagit till 

sig vissa kunskaper, som skulle kunna påverka deras brukande och på så sätt 

hjälpa till att uppfylla de skogspolitiska målen och miljömålen i ”Levande 

skogar”. Resultatet var över Skogsstyrelsens förväntningar (Gustafsson, 

2013b). 

 

Frågorna i enkätens andra del behandlade om och i vilken grad deltagarna 

ansåg kunskaperna användbara. Det bedömdes vara intressant att utvärdera 

om användbarheten skiljde sig mellan de självverksamma fastighetsägarna 

och de som beställer skogsbrukstjänster. Det visade sig dock inte finnas 

några större skillnader mellan dessa grupper och huruvida man ansåg 

kunskaperna var användbara skiljde sig mycket åt mellan deltagarna. 
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Resultatet av den här frågan påverkades av att fem deltagare ansåg att de 

inte hade någon användning av kunskaperna eftersom de ägde så lite skog 

eller inte hade något vattendrag på fastigheten. Det berodde alltså troligtvis 

inte på att kunskaperna inte var användbara utan på att fastighetsägarna inte 

hade förutsättningar att använda dem.  

 

Avverkningstjänster lejs ofta in för att utföra skogsbruksåtgärder och 

skogsägarna förlitar sig i de flesta fall på det inlejda företaget. Under 

skogskvällarna betonade Skogsstyrelsen att man som skogsägare har ett 

ansvar att vara en god beställare av skogliga tjänster (Gustafsson, 2013b). 

Bedömningen var att deltagarna efter genomgången vattenkväll fick större 

kompetens i att beställa skogliga tjänster till vattenmiljöer, vilket 

förhoppningsvis kommer att bidra till ett bättre skogbruk intill vatten. 

 

En stor andel av deltagarna ansåg att kunskaperna har eller delvis har lett till 

en förändring i deras synsätt och brukande av skog. Av dessa ansåg de flesta 

att det både var synsätt och brukande som förändrats, vilket troligen beror på 

att dessa faktorer hänger ihop och kanske till viss del är beroende av 

varandra. Resultatet visar att deltagarna tagit till sig kunskapen och att det 

till viss del kommer att leda till ett mer medvetet brukande av skog intill 

vatten.  

 

Enkätens tredje del handlade om deltagarnas helhetsintryck av 

vattenkvällen. Majoriteten av deltagarna saknade ingenting och hade ett bra 

helhetsintryck av kvällen. Resultatet visade att deltagarna var nöjda och att 

vattenkvällarna är ett koncept som Skogsstyrelsen kan fortsätta att använda 

sig av vid liknande informationsträffar i framtiden. 

 

Resultatets tillförlitlighet påverkades troligen av att utvärderingen utfördes 

relativt lång tid efter att vattenkvällarna ägt rum. Deltagarna har sannolikt 

glömt många synpunkter och saker de lärt sig. Trots att det gått så lång tid är 

författarens bedömning att deltagarna kommit ihåg förvånansvärt mycket, 

vilket tyder på att de också tagit till sig de kunskaper de lärt sig under 

kvällen. Om samma enkät skulle användas igen så skulle resultatet sannolikt 

bli ungefär detsamma, vilket innebär att resultatets tillförlitlighet är stor. En 

djupare förståelse hade kunnat uppnås genom att ställa färre och mer 

ingående frågor. Då hade resultatet dock inte blivit lika tillförlitligt att 

representera en så stor grupp. 
 

4.1 Metoddiskussion 

För att uppnå ett tillförlitligt resultat ansågs en kvantitativ intervjumetod 

vara lämplig. Valet stod mellan att skicka ut enkäter och att göra 

telefonintervjuer. Valet föll på telefonintervjuer eftersom det inte bara skulle 

bli ännu en enkät för deltagarna att fylla i. När telefonintervjuerna  
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genomfördes var det flera deltagare som berättade att de inte svarat på 

enkäten som skickats ut för den centrala utvärderingen men de valde ändå att 

svara på denna enkät.  

 

Ytterligare en anledning till att telefonintervjuer valdes som metod är att det 

kan vara svårt att utforma enkätfrågor så att missförstånd undviks. Genom 

telefonintervjuer ges möjlighet till att på ett enkelt sätt reda ut oklarheter i 

frågorna (Dahmström, 2011b).  

 

Några nackdelar med metoden är att den omgivande miljön kan vara 

störande och risken att svaren inte blir så genomtänkta är stor (Dahmström, 

2011a). Att deltagarna inte fått fundera över svaren kan ha påverkat 

resultatet. Dock gavs samtliga respondenter möjligheten att välja om de ville 

svara direkt eller vid ett senare tillfälle. Endast en deltagare valde att besvara 

frågorna vid ett senare tillfälle. Ett vanligt problem vid telefonintervjuer är 

att det kan vara svårt att få tag på respondenternas telefonnummer 

(Dahmström, 2011a). Det var inte något problem i detta fall eftersom de 

flesta deltagarna fyllt i telefonnummer på deltagarbladen under 

vattenkvällarna. 

 

Författarens känsla innan telefonintervjuerna var att många respondenter 

skulle känna sig besvärade av att bli uppringda eller vara stressade och inte 

vilja svara. Känslan efter att telefonintervjuerna genomförts var att så gott 

som alla tyckte att det var positivt och tog sig tid att svara. Författaren 

upplevde att respondenterna var positivt inställda och villiga att besvara 

frågorna, vilket kan tänkas spegla upplevelsen av vattenkvällen. Författaren 

tror att den positiva inställningen och viljan att svara bidragit till att 

respondenterna tänkt efter och försökt minnas, vilket är positivt för studiens 

resultat.  

Genom den valda metodiken kunde många intervjuer genomföras på kort 

tid, vilket gjorde det möjligt att få ett relativt tillförlitligt resultat under 

projektets begränsade tid. Telefonintervjuer är den snabbaste 

datainsamlingsmetoden. Det är även en relativt billig metod jämfört med 

besöksintervjuer (Dahmström, 2011a). 

 

För att analysera utfallet av utvärderingen var det viktigt att sammanställa en 

deltagarprofil. De variabler som bedömdes vara intressanta att ta med var 

deltagarkategori, åldersklass och kön. De gjorde det möjligt att göra 

jämförelser och erhålla en viss förståelse för resultatet. Variablerna var även 

intressanta med tanke på Skogsstyrelsens arbete med visionen ”Skog till 

nytta för alla”. Uppgifter om ålder och kön fanns att tillgå i deltagarbladen 

och dessa fylldes i av författaren innan intervjuerna. Det innebar att 

respondenterna fick färre frågor att besvara, det vill säga att 

uppgiftslämnarbördan, som kan upplevas som stor i dagens samhälle, 

minskade (Dahmström, 2011b). 
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Enkätens utformning är viktig för att uppnå en bra kvalité på svaren och en 

positiv uppfattning hos respondenterna (Dahmström, 2011b). Enkäten kunde 

ha utformats på ett mer enhetligt sätt, utan öppna frågor och följdfrågor, för 

att underlätta vid intervjuerna och vid analysen. De öppna frågorna och 

följdfrågorna tillförde dock en djupare dimension, vilket ansågs viktigt för 

studien. 

 

Frågornas ordningsföljd är viktig. Det finns därför en allmän regel om att 

intervjuer bör börja med neutrala frågor för att skapa ett förtroende och en 

positiv kontakt mellan intervjuaren och respondenten (Dahmström, 2011a). 

Intervjun inleddes därför med att fråga om deltagarkategori och några 

lättolkade påståenden och frågor. Vid en telefonintervju är det viktigt att 

begränsa antalet frågor samt att frågorna är enkelt utformade eftersom en 

telefonintervju i allmänhet inte får ta för lång tid för att behålla 

respondentens intresse (Dahmström, 2011a). Antalet frågor i enkäten 

begränsades därför till nio stycken. Författaren upplevde att deltagarna blev 

mer villiga att ta sig tid när de fick höra att intervjun inte skulle ta mer än 

fem minuter. 

 

Det är bra att placera frågorna ämnesvis i olika block med en kort 

introduktion (Dahmström, 2011b). Enkäten var indelad i ämnesområden 

men eftersom den inte var så lång och behandlade ett avgränsat ämne gavs 

inte några längre introduktioner. Författarens uppfattning var att 

respondenterna inte hade några svårigheter att följa med i enkäten men att ett 

fåtal respondenter misstolkade frågor. Det var svårt att se något mönster på 

vilka frågor som misstolkats. Misstolkningarna försökte klargöras genom att 

förklara frågan ytterligare. Detta lyckades inte i samtliga fall, vilket till viss 

del kan påverka studiens tillförlitlighet. Enkäten testades genom 

pilotintervjuer och upplägget på en fråga ändrades efter dessa så att 

missförstånd skulle undvikas.  

 

De flesta frågor var lämpade att analysera statistiskt med kvantitativ metod. 

För att uppnå en djupare förståelse för fråga fyra och del av fråga sju 

användes en kvalitativ metod. Kvalitativ och kvantitativ metod utesluter inte 

varandra. Enligt Olsson (2001) är det bra att använda en kombination av 

dessa metoder eftersom det kan belysa olika dimensioner och ge en mer 

komplett förståelse.  

 

Det undersöktes inte om projektets syfte med vattenkvällarna uppnåtts. 

Emellertid tyder studiens resultat på att syftet med vattenkvällarna uppnåtts 

med tanke på den information deltagarna fått. Ett förslag på att kontrollera 

om och vad deltagarna lärt sig är att göra en dugga under lättsammare 

former efter genomgången aktivitet. Författaren har dock en förståelse för att 

det kan vara svårt att få deltagare att delta i ett sådant test med tanke på att 

det till och med var svårt att få vissa att fylla i deltagarbladen. Resultatet av 

den här studien tyder även på att vattenkvällarna bidrog till att uppfylla 

skogs- och landsbygdspolitikens mål att öka skogsägarnas kompetens. 
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Många utvärderingar genomförs för att se om ett projekt uppfyllt de uppsatta 

målen (Karlsson, 1999; Olsson & Sörensen, 2001). Eftersom Skogsstyrelsen 

i detta fall gör en central utvärdering för att undersöka projektets 

måluppfyllelse så valdes medvetet att inte skulle fokusera på det i denna 

studie. 
 

 

4.3 Slutsatser 

 

Utifrån resultatet drar författaren slutsatsen att projektet Skogsbruk och 

vatten hos Skogsstyrelsen i Östergötland gett effekt på deltagarna. Resultatet 

visade att deltagarna tillgodogjort sig kunskapen, att kunskapen varit 

användbar för dem som har förutsättningar att använda sig av den samt att 

vattenkvällarna förändrat synsätt och framtida brukande av skog för många 

deltagare. Författaren rekommenderar därför Skogsstyrelsen att använda sig 

av liknande skogs- och vattenkvällar i framtiden för att sprida kunskap som i 

sin tur kan ge effekter på skogsbruket.  

 

Inga större skillnader kunde utläsas mellan deltagarkategori, åldersklass och 

kön på någon fråga. Det gör det svårt att dra några slutsatser om 

vattenkvällarna passat någon grupp bättre. Att majoriteten hade ett bra 

helhetsintryck och inte saknade något tyder det på att vattenkvällarna passat 

de flesta oavsett deltagarkategori, åldersklass och kön.  

 

Det skulle vara intressant att, om ett antal år, följa upp om de fastighetsägare 

som deltagit i vattenkvällarna förändrat sitt skogsbrukande till följd av den 

kunskap de inhämtat under vattenkvällen. Om några fastighetsägare gjort det 

skulle det tyda på att Skogsstyrelsens kompetensutvecklingsprojekt gett 

effekter i praktiken och att de skogspolitiska målen implementeras. 
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6. Bilagor 
 

BILAGA 1 – Enkät till telefonintervjuer 

 

Frågor till telefonintervju med deltagare i LBP – aktiviteten vattenkväll i 

projektet ”Skogsbruk och vatten” 
 

 

DELTAGARPROFIL     

 

Vattenkväll:     

 

Kvinna Man 

 

-25 år 26-40 år 41-64 år 65+ år 

 

Fastighetsägare   Anhörig   Skogstjänsteman   Entreprenör/Skogsarbetare   Övrig 

             

 

FRÅGOR     

 

1. Informationen som gavs var lärorik för mig?  

 

Stämmer: 

    1              2            3           4            5            6 

Mycket    Dåligt   Ganska  Ganska    Bra     Mycket  

dåligt                      dåligt      bra                     bra 

 

 

2. Informationen som framfördes var på lagom nivå? 

 

Stämmer: 

    1              2            3           4            5            6 

Mycket    Dåligt   Ganska  Ganska    Bra     Mycket  

dåligt                      dåligt      bra                     bra 

 

 

3. Genom vilken informationskälla tycker du att du fick mest 

kunskaper? 
Muntlig information, skriftlig information, praktiska förevisningar, planscher, frågor vid 

sidan av, annat 

 

 

4. Vilka kunskaper har du tagit med dig från vattenkvällen? 
Beställarrollen, praktiska åtgärder, hänsyn i skogsbruk, vattendragets status och värden, 

fortsatt vård av vattendraget, annat 

 



  
 

 

5. Är du själverksam eller beställer du skogsbrukstjänster? 
 

Om självverksam: Hur stor användning bedömer du att du har av dina 

kunskaper? I vilka skogsbruksåtgärder har du användning för dem?  
 

Om beställare: Hur stor användning bedömer du att du har av dina 

kunskaper i din roll som beställare av skogsbrukstjänster? 

 

    1             2             3            4            5             6 

Mycket    Liten     Ganska  Ganska    Stor     Mycket       Ej aktuellt 

 liten         anv.        liten        stor        anv.       stor 

  anv.                        anv.        anv.                     anv.    

 

Självverksam: Vilka åtgärder?    

 

6. Har dessa kunskaper förändrat ditt synsätt eller ditt framtida 

brukande av skogen? 

 

Ja     Nej     Delvis    Ej aktuellt 

 

Om ja eller delvis, synsätt eller praktiska åtgärder?  

 

 

7. Tog du med dig något informationsblad som du tyckte var 

intressant? 

 

Ja     Nej     

 

Om ja, om vad:     

 

8. Var det något du saknade under kvällen? 
Informationsmaterial, praktiskt arrangemang, annat 

 

Ja     Nej     Delvis 

 

Om ja eller delvis, vad:    

 

 

9. Vilket är ditt helhetsintryck av kvällen? 

 

    1              2            3           4            5            6 

Mycket    Dåligt   Ganska  Ganska    Bra     Mycket  

dåligt                      dåligt      bra                     bra 

  



  
 

 

BILAGA 2 – Sammanställning av deltagarprofil 

Sammanställning av deltagarprofil 

TOTALT 50   

      

KATEGORI     

Fastighetsägare 31 62% 

Anhöriga 3 6% 

Skogstjästemän 4 8% 

Entreprenör/ 
Skogsarbetare 2 4% 

Övrig 10 20% 

      

KÖN     

Kvinnor 16 32% 

Män 34 68% 

      

ÅLDER     

18-25 2 4% 

26-40 5 10% 

41-64 24 48% 

65+ 19 38% 

 

Fastighetsägare 31   

Kvinnor 9 29% 

Män 22 71% 

 

 

  



  
 

 

BILAGA 3 – Sammanställning av telefonintervjuer 

FRÅGA 1. Informationen som gavs var lärorik för mig 

        1 Stämmer mycket dåligt 
     2 Stämmer dåligt 

       3 Stämmer ganska dåligt 
     4 Stämmer ganska bra 

      5 Stämmer bra 
       6 Stämmer mycket bra 

      

        SVARSALTERNATIV 1 2 3 4 5 6 TOTALT 

TOTALT     2 5 26 17 50 

KVINNOR     1 1 5 9 16 

Ålder               

18-25               

26-40     1   2   3 

41-64         3 6 9 

65+       1   3 4 

Kategori               

Fastighetsägare     1 1 2 5 9 

Anhörig         1   1 

Skogstjänsteman         1   1 

Entreprenör/ 
Skogsarbetare               

Övrig         1 4 5 

MÄN     1 4 21 8 34 

Ålder               

18-25         1 1 2 

26-40         2   2 

41-64     1 2 10 2 15 

65+       2 8 5 15 

Kategori               

Fastighetsägare     1 3 13 5 22 

Anhörig         2   2 

Skogstjänsteman         3   3 

Entreprenör/ 
Skogsarbetare         2   2 

Övrig       1 1 3 5 

Kommentarer: 
M/41-64/F -4 Kunde mycket av det innan 
 



  
 

 

FRÅGA 2. Informationen som framfördes var på lagom nivå 

         1 Stämmer mycket dåligt 
      2 stämmer dåligt 

        3 Stämmer ganska dåligt 
      4 Stämmer ganska bra 

       5 Stämmer bra 
        6 Stämmer mycket bra 

       

         SVARSALTERNATIV 1 2 3 4 5 6 TOTALT 
 TOTALT     1 7 19 23 50 
 KVINNOR       1 3 12 16 
 Ålder               
 18-25               
 26-40         1 2 3 
 41-64         1 8 9 
 65+       1 1 2 4 
 Kategori               
 Fastighetsägare         2 7 9 
 Anhörig         1   1 
 Skogstjänsteman           1 1 
 Entreprenör/ 

Skogsarbetare               
 Övrig       1   4 5 
 MÄN     1 6 16 11 34 
 Ålder               
 18-25           2 2 
 26-40         1 1 2 
 41-64       4 6 5 15 
 65+     1 2 9 3 15 
 Kategori               
 Fastighetsägare     1 4 11 6 22 
 Anhörig           2 2 
 Skogstjänsteman       1 1 1 3 
 Entreprenör/ 

Skogsarbetare         2   2 
 Övrig       1 2 2 5 
 Kommentarer: 

        3 Skogsbruk vid vatten - för ingående, jobbigt, för noggrant  

M/65+/F -5 Lite långdraget om körskador 
   M/41-64/Ö - Lite mer utförligt 

     
 

 



  
 

 

FRÅGA 3. Genom vilken informationskälla tycker du att du fick mest kunskaper? 
 

       OBS! Flera alternativ möjliga! 
     

SVARSALTERNATIV 
Muntlig 
information 

Skriftlig 
information 

Praktiska 
förevisningar Planscher 

Frågor 
vid sidan 
av TOTALT 

TOTALT 38 3 16 1 1 59 

KVINNOR 14 1 6     21 

Ålder             

18-25             

26-40 3 1       4 

41-64 8   4     12 

65+ 3   2     5 

Kategori             

Fastighetsägare 8 1 5     14 

Anhörig 1         1 

Skogstjänsteman 1         1 

Entreprenör/ 
Skogsarbetare             

Övrig 4   1     5 

MÄN 24 2 10 1 1 38 

Ålder             

18-25 1   1     2 

26-40 2 1       3 

41-64 11   5     16 

65+ 10 1 4 1 1 17 

Kategori             

Fastighetsägare 18 2 2 1 1 24 

Anhörig     2     2 

Skogstjänsteman 2   2     4 

Entreprenör/ 
Skogsarbetare     2     2 

Övrig 4   2     6 

EGET SVARSALTERNATIV 
M/41-64/F Vattendelen 

     M/41-64/S Han som talade om skogsskötsel. 
    M/41-64/S Elfisket 

      K/26-40/F Faktabroschyrer och muntligt 
    M/41-64/F Skogsmästare berättar om skördarens arbete nära vattendrag. Duktig pedagog! 

M/65+/ES Pratet om fisket. 
     M/41-64/F Verbalt-muntligt. 
     M/65+/Ö Muntligt. 

      



  
 

 

K/26-40/S Presentationen. 
     K/41-64/F Praktiskt - elfisket. Berättandet. 

    M/65+/F Muntligt. 
      Muntlig genomgång. 

     Praktiskt - fisket. 
      Sköta mark intill vattendraget - ej intressant. Elfiske - bra. 

   Det Skogsstyrelsen sade. 
     Instruktörerna som höll i det. 
     Det som berättades var bra - hur markerna behandlas, åar, bäckar. 

  Det som visades - praktiskt. 
     Det som berättades vid vattnet. 
     Det som handlade om skogen. 
     Muntligt. 

      Muntligt. 
      Fisket - praktiskt. 
      Guidningen - muntligt. 

     Berättande - muntligt. 
     När de berättade. 

      Att diskutera olika saker. Mycket hade med bäcken att göra. 
   Samlade informationen av alla som var där - muntligt. 
   

       Totalt: 28 st 
       

 

 
     

  



  
 

 

FRÅGA 4. Vilka kunskaper har du tagit med dig från vattenkvällen? 
 

  UPPRÄKNAT SVARSALTERNATIV 
 Beställarrollen 
 Praktiska åtgärder 
 Hänsyn i skogsbruk 
 Vattendragets status och värden    4 
 Fortsatt vård av vattendraget          3 
 Annat 
 

  EGET SVARSALTERNATIV 
 Om skogsbruk och skogsbrukets påverkan på vattenmiljön. 
 Det var intressant men visste innan hur man ska ta ner skog kring bäckar. 
 Transporter utmed vattendrag 
 Vad som fanns i vattnet och hur det påverkar varandra. Samverkan mellan skog och vatten. 
 Fiskar vill ej ha ruttet vatten. Lever i olika områden beroende på art. 
 Vilka åtgärder man vidtar vid strandnära skötsel. Intressant med elfisket. Kulturmiljön - rätt 

vald plats. 
 Att det finns fisk i bäcken. Fisket. 
 Hur man avverkar nära vatten, rent tekniskt. 
 Tänka om lite - lägga träd i vattendragen och ej ta bort träd.  
 Ej köra nära vattendrag vid avverkning. 
 Hur man själv kan göra vid eget vatten för att bevara miljön och fisken. 
 Kunde en del innan. Inte mycket nytt. 
 Vad man får och inte får göra vid skötsel av skog nära vattendrag. Förekomst av öring. Elfisket. 

Hur man ska avverka vid en brant intill en bäck för att ej förstöra branten och vattnet. Livet i 
vattnet. 

 Att det fanns öring. Elfiske - nytt. 
 Elfisket var intressant. Körskador i terrängen - för enkelriktad på skador. 
 Trodde ej att det fanns fisk och kräftor. 
 Växtligheten är nyttig och betydande för fiskarna.  
 Hur mycket skogsbruket kan påverka bäcken negativt. Stationära öringar. Ekologi. 
 Att det finns öring. Hur maskinerna ska arbeta kring ån.  
 Behövde rensa och rusta upp bäcken. Igenväxt. Lägga grus. Bevara. Det är upp till markägaren. 

Kan söka bidrag. Öringar. 
 Lämna träd som skuggar vattnet. Ej gräva ur bäcken så vattnet rinner för fort. Ej grumla upp 

humus. Fisken som levde där - nytt. 
 Vara rädd om vattendrag i skog och mark, de fyller en funktion. 
 Hur man kör i skogen med maskiner. 
 Förstod problematiken kring miljön - i vilken grad det påverkar. 
 Vet mer om vattnet. 
 Ta hänsyn i skogen. Folk vill ha social bit i skogen också. Lärt sig mycket. 
 All kunskapen kring laxen. Avverkning vid vatten. 
 



  
 

 

Förståelse för skogsbruk i närheten av bäcken för att bevara miljön. 
 Känsligt att köra vid vattendrag - kör ej bredvid - urlakning. Undvik spår. Strandzonen är viktig. 

Om olika vattendjur. 
 Hur man sköter närmaste omgivningen - jätteviktigt! 
 Hur viktigt det är att vara försiktig med växtligheten kring bäcken. De vattenlevande djuren. 
 Vara rädd om vattendragen. 
 Körskador kan påverka vattnet ganska långt ifrån, ej bara precis intill. Bra exempel - svacka i 

gärde, hur vattnet tar sig därifrån och ner till bäcken. 
 Att det finns öring och olika arter som man ej trodde fanns. 
 Vad det fanns för fisk. Spännande. 
 Vattendragets kvalitéer och hur det påverkas av omgivningen. 
 Elfisket. 
 Mångfalden av levande kryp - trodde ej att det fanns. Att miljön är så känslig - mekaniskt och 

kemiskt. 
 Mycket fisk och liv i bäcken. Bäcken behöver skugga - spara träd. 
 Öringen är vacker. Elfisket. Det måste vara belövat kring bäcken. 
 Lokal kunskap. Kunde mycket innan p.g.a jobb. 
 Hur viktigt det är att vårda dessa miljöer, att de kan skadas p.g.a oförstånd. 
 Mörkret är viktigt för fiskarna. Löven påverkar att det ej blir för varmt i vattnet och ger näring. 

Att man ska köra försiktigt runt vattendrag. Död ved och skugga är bra. Ej röra upp slam. 
 

  Totalt: 46 st 
   



  
 

 

FRÅGA 5. Är du självverksam eller beställer du skogsbrukstjänster? 
  

               1 Mycket liten användning 
           2 Liten användning 

              3 Ganska liten användning 
           4 Ganska stor användning 

            5 Stor användning 
              6 Mycket stor användning 

            

               Ej aktuellt: 18 
             Båda: 8 
             

                 SJÄLVVERKSAM   BESTÄLLARE   

SVARSALTERNATIV 1 2 3 4 5 6 TOTALT 1 2 3 4 5 6 TOTALT 

TOTALT   2 4 6 6   18 1 4 2 4 6 3 20 

KVINNOR     1 2     3 1 2   1 2 1 7 

Ålder                             

18-25                             

26-40               1         1 2 

41-64     1 1     2   2   1 2   5 

65+       1     1               

Kategori                             

Fastighetsägare     1 2     3 1 2   1 2 1 7 

Anhörig                             

Skogstjänsteman                             

Entreprenör/ 
Skogsarbetare                             

Övrig                             

MÄN   2 3 4 6   15   2 2 3 4 2 13 

Ålder                             

18-25                             

26-40       1     1     1       1 

41-64   1 2 2 3   8   1   2 3 1 7 

65+   1 1 1 3   6   1 1 1 1 1   

Kategori                             

Fastighetsägare   2 3 4 6   15   2 2 2 3 2 11 

Anhörig                       1   1 

Skogstjänsteman                     1     1 

Entreprenör/ 
Skogsarbetare                             

Övrig                             



  
 

 

Självverksam: Vilka åtgärder? 
          M/41-64/F - 5 - Försiktig mot vattendrag. Mycket Öring. 

    M/41-64/F - 4 - Planteringar 
          K/41-64/F - 5 - Vid bäckar och vattendrag. Det ska ej vara skog vid bäck. 

M/41-64/F - 3- Noga med att undvika körskador. 
      M/41-64/F - 3- Gallring. 

           M/41-64/F - 5 - Gallring och slutavverkning. 
      M/65+/F - 2 - Vid vattendrag. 

          M/65+/F - 3 - Ej vattendrag. Inget nytt. 
        M/26-40/F - 4 - Undvika körskador, åt vilket håll de är skadliga. 

   M/65+/F - 5 - Gallring, spara vissa träd och buskar för mångfalden. 
  M/65+/F -Ej akt. - Så lite skog 

          M/65+/F - 4 - Rensning av diken. 
         

              Kommentarer: 
             Inga vattendrag 5 

            Mannen gör åtgärder och 
beställning 2 (Beställarroll och åtgärd ej aktuellt) 

  Mannen äger skogen 
             

 

 

  



  
 

 

Kommentarer: 
          M/65+/E&S-Nej-Viktigt att vara rädd om. 

      M/41-64/F-Synsätt- Vattenvärdet i naturen. Lämna ridåer och rätt träd. Gynna löv och bort med barr. 

K/41-64/F-Synsätt- Vatten i skogen. 
       M/65+/F-Båda- Lämna kantzoner. Plockhugger. 

     M/41-64/F-Båda-Mer medveten. Mer aktuellt. 
      M/65+/F-Synsätt-Hur man gör intill vattendrag. 

     M/65+/S-Delvis, men ej valt synsätt el. praktiskt.- Upptäcka just det vattendraget. -BORTFALL! 

M/65+/F-Synsätt-Ej avverka. Spara remsor. 
      M/41-64/F-Synsätt-Ej möjlighet till praktiskt eftersom inte har bäck. 

   M/65+/F- Båda-Väldigt bra med nya vinklar.  
     

FRÅGA 6. Har dessa kunskaper förändrat ditt synsätt eller ditt framtida brukande? 
   

            

       
Om ja eller delvis, synsätt eller praktiska åtgärder? 

SVARSALTERNATIV Ja Nej   Delvis Ej aktuellt TOTALT   Synsätt Praktiskt Båda TOTALT 
 TOTALT 12 12 15 11 50   7 7 12 26 
 KVINNOR 4 4 3 5 16   3 1 3 7 
 Ålder                     
 18-25                     
 26-40   2 1   3       1 1 
 41-64 4 1 2 2 9   3 1 2 6 
 65+   1   3 4           
 Kategori                     
 Fastighetsägare 3 3 3   9   2 1 3 6 
 Anhörig       1 1           
 Skogstjänsteman   1     1           
 Entreprenör/ 

Skogsarbetare                     
 Övrig 1     4 5   1       
 MÄN 8 8 12 6 34   4 6 9 19 
 Ålder                     
 18-25 1     1 2     1   1 
 26-40     2   2       2 2 
 41-64 5 3 5 2 15   2 4 4 10 
 65+ 2 5 5 3 15   2 1 3   
 Kategori                     
 Fastighetsägare 6 6 9 1 22   4 4 7 15 
 Anhörig 2       2     2   2 
 Skogstjänsteman     2 1 3       1 1 
 Entreprenör/ 

Skogsarbetare   1 1   2       1 1 
 Övrig   1   4 5           
 



  
 

 

FRÅGA 7. Tog du med dig något informationsblad? 

     SVARSALTERNATIV Ja Nej TOTALT 
 TOTALT 45 5 50 
 KVINNOR 16   16 
 Ålder       
 18-25       
 26-40 3     
 41-64 9     
 65+ 4     
 Kategori       
 Fastighetsägare 9     
 Anhörig 1     
 Skogstjänsteman 1     
 Entreprenör/ 

Skogsarbetare       
 Övrig 5     
 MÄN 29 5 34 
 Ålder       
 18-25 2     
 26-40 2     
 41-64 11 4   
 65+ 14 1   
 Kategori       
 Fastighetsägare 19 3   
 Anhörig 2     
 Skogstjänsteman 3     
 Entreprenör/ 

Skogsarbetare 1 1   
 Övrig 4 1   
 Om ja, om vad? 

         Strandzoner, vikten av att bevara vegetation vid vattendrag 
    Kartor, info om vattendraget 

       Hur skog ska skötas vid vattendrag. Hur maskiner ska köra. Rensa. 
   Om bäcken och vad som gör nytta. 

      Om vattendraget. Vad som finns däri som djurliv och biologiskt som man ej ser. 
  Vatten. 

         Karta över området. 
        Om bygden och vattnet. Hur man skulle göra på bästa sätt för att fiskarna skulle leka. 

 Om bäcken. Tog fler men kommer ej ihåg! 
     Tog alla. 

         Bäckens sträckning, början och slut. Ej något om skog. 
    

 

 

 



  
 

 

Livet i bäckarna. Om fisken och biologin i bäcken. 
     Tog alla. Om bäcken och livet i bäcken. 

      En hel del om vattendrag och organismer. 
     Tog all info. 

         Kartor på bäcken. Annat material om bäcken. 
     Om bäcken och olika zoner. 

       Mångfalden - skogen och vattnet. 
      Tog alla. Handlade om vattendraget. 
      Om det som det informerades om. 
      Fick en mapp med lite olika papper. 
      Om ån. Allmänt om Östergötland. 
      Om livet i ån. 

         Artlistor för vattendraget. 
       Boitoper. Om växter och att skydda utrotningshotade arter.  

    Tog alla. Om vattenvård. Kommer ej ihåg alla. 
     Lokalt om ån. 

         Tog flera. Om växter och bäcken. Hur det påverkar fiskarnas förökning. Om kräftor. För Östergötland. 

Tog alla. Vara försiktig utmed vattendragen. 
     

          Kommer ej ihåg 17 
        Kommentarer från nej-svar 

       Ej tydligt. 
         Såg ej att det fanns. Fick inte något. 

      
 

  

 

 

 

 

  



  
 

 

FRÅGA 8. Var det något du saknade under kvällen? 

      SVARSALTERNATIV   Ja  Nej Delvis TOTALT 
 TOTALT 5 43 2 50 
 KVINNOR   16   16 
 Ålder         
 18-25         
 26-40   3     
 41-64   9     
 65+   4     
 Kategori         
 Fastighetsägare   9     
 Anhörig   1     
 Skogstjänsteman   1     
 Entreprenör/ 

Skogsarbetare         
 Övrig   5     
 MÄN 5 27 2 34 
 Ålder         
 18-25   2     
 26-40 1 1     
 41-64 3 10 2   
 65+ 1 14     
 Kategori         
 Fastighetsägare 4 17 1   
 Anhörig   2     
 Skogstjänsteman   2 1   
 Entreprenör/ 

Skogsarbetare 1 1     
 Övrig   5     
  

Om ja eller delvis, vad? 
       Delvis. Kunde ev. varit lite tidigare på kvällen. 

    Ja. Skulle lockat mer folk.  Intresset finns. Bättre inbjudan för att nå fler! 
 Delvis. Påtår på kaffet bara. 

      Ja. Skulle velat veta mer om kräftor! 
     Ja. Kort tid på varje station. Mer tid för frågor. 

    Ja. Bara kaffe att dricka. Ej saft till barnen. 
    Ja. Matrasten var fel, den borde varit mitt i. Den var också för lång. 

  

         



  
 

 

Kommentarer: 
        Väl avvägt! 
        Det som förväntats 
        Intressant med olika stationer! 

      Bra uppstyrt och bra diskussion.Bra med blandade typer av människor. 
 Mer än förväntat! 

        Bra! 
        Komplett! 
        Bra ordnat. Borde bjuda in fler! 

      Väldigt bra! Infon skulle gått ut till fler. Å andra sidan blir det mer info när man är färre. 

Hade velat ha två hamburgare. 
      Kommer ej ihåg. 

        Gott fika. 
          

 

 

 

  



  
 

 

FRÅGA 9. Vilket är ditt helhetsintryck av kvällen? 

        1. Mycket dåligt 
       2. Dåligt 
       3. Ganska dåligt 
       4. Ganska bra 
       5. Bra 
       6. Mycket bra 
       

        SVARSALTERNATIV 1 2 3 4 5 6 TOTALT 

TOTALT       1 28 21 50 

KVINNOR         5 11 16 

Ålder               

18-25               

26-40           3   

41-64         4 5   

65+         1 3   

Kategori               

Fastighetsägare         3 6   

Anhörig         1     

Skogstjänsteman           1   

Entreprenör/ 
Skogsarbetare               

Övrig         1 4   

MÄN       1 23 10 34 

Ålder               

18-25         1 1   

26-40           2   

41-64       1 10 4   

65+         12 3   

Kategori               

Fastighetsägare       1 13 8   

Anhörig         2     

Skogstjänsteman         3     

Entreprenör/ 
Skogsarbetare         2     

Övrig         3 2   

  

 
 
 

         



  
 

 

Kommentarer: 

Bra forum. Hela bredden med blandat folk. 
   Positivt! 

         Professionellt. Bra mottagande! 
     Bra kväll med bra info! 

        Intressant. Tjänstemännen har lärt sig att ej vara mästrande, 
 förr skulle skogsfolket så över.  Nu är det mer människa mot människa. 

Jättebra jobb! Förberedda. Elfisket var bra. 
   Väldigt bra! 

         Väldigt trevligt! 
         Trevligt trots regn. 
         Väldigt bra 
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