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Sammanfattning 

Den 8 januari 2005 drog en storm, Gudrun, in över södra Sverige och stora 
volymer skog vräktes omkull. I Kronobergs län äger de privata skogsägarna 
mer än 80 % av skogsmarksarealen och de har ofta en annan huvudsaklig 
inkomst än den från skogen. Det skapar förutsättningar för att utveckla andra 
mål med skogsägandet än virkesproduktion.  

Idag, år 2015 har föryngringarna inom Gudrunområdet uppnått tidpunkten 
för röjning och stora arealen har ett omedelbart röjningsbehov, trots att 
skogsnäringen upplyser om röjningens positiva effekter. Syftet med denna 
studie var att undersöka på vilka grunder privata skogsägare tar beslut om 
röjning.  

Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer av sju privata skogsägare 
med skogsfastigheter i Kronobergs län. För ett erhålla ett relevant urval 
skogsägare användes modellen SKOGSÄGARPROFILEN TM. Av 
intervjuerna var sex besöksintervjuer och en genomfördes via telefon. 
Respondenternas svar analyserades genom att sammanställa svaren och 
finna värdeord som slutligen blev fem kategorier: Ägandet, Gudruns 
påverkan, skogsskötsel, skogliga kontakter och drivkrafter.  

Fem av sju respondenter ägde en släktgård. Stormen hade gett dem en 
lärdom om att inte överhålla mogen skog och att nygallrade bestånd var 
känsliga för starka vindar. Enligt respondenterna var deras Gudrunhyggen 
återbeskogade och den aktuella skötselåtgärden var röjning. En skoglig 
kontakt att rådfråga, få hjälp av eller bolla idéer med var uppskattat av 
respondenterna. Med erfarenheter från stormen Gudrun, hade det för några 
respondenter, blivit allt viktigare med goda relationer med det företag man 
ville leverera sina skogsråvara till. En drivkraft med skogsägandet, var för 
flertalet av respondenterna, att deras barn skulle ta över fastigheten.  

Respondenterna i denna studie har en större fastighet än genomsnittet. I 
kvalitativa undersökningar är dock inte det genomsnittliga något att 
eftersträva. Studien visar att respondentens mål var grund till beslut om 
röjning. Motivet att respondenterna hade som mål att lämna över fastigheten 
till nästa generation, och då i minst lika gott skick som de själv en gång 
övertagit det i, var ett annat som påverkade.  

Slutsatsen av denna studie är behovet av ökad rådgivning ute hos 
skogsägarna. För att öka kunskapen samt genom diskussioner öka 
drivkraften. 

Intressant vore, som en fortsättning på denna studie, att med respondenternas 
tillåtelse, mäta röjningsbehovet på deras Gudrunhyggen. Sedan diskutera 
utfallet tillsammans och på så vis få fram mer kunskap om tillståndet i deras 
ungskog samt hur respondenterna skulle resonera kring det.  
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Abstract 

The purpose of this study was to examine how small-scale private forest owners 
make decisions regarding pre-commercial thinning. In 2015 it is ten years ago 
since the storm Gudrun hit the southern parts of Sweden and now large areas are 
in need of pre-commercial thinning. This study is built upon qualitative 
interviews with seven small-scale private forest owners with forest properties in 
the county Kronoberg. The respondents were chosen by the model 
SKOGSÄGARPROFILENTM (forest owner profile). 
 
The results of the interviews showed that five categories: ownership, the storm 
Gudrun´s impact, silviculture, forestry contacts and driving force was important. 
How will their purpose and aim affect the pre-commercial thinning? Personal 
interests, and expectations of the next generation to take over, are purposes this 
study has found. Furthermore, when pre-commercial thinning is not carried out 
or postponed, the silviculture has got lower priority, and other chores higher 
priority. Lack of knowledge might be one issue. If so, a contact with someone 
with this knowledge is important for starting up the pre-commercial thinning. 
 
Key words: Gudrun clearing, pre-commercial thinning, personal interest, net of 
contacts, private forest owners, change-of generation, “forest owner profile”. 

Nyckelord: Gudrunhyggen, röjning, intresse, kontaktnät, privata skogsägare, 
generationsskifte, skogsägarprofilen. 
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts som en del av utbildningen på Skogs- och 
träprogrammet, institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet. 

Att ämnet kom att handla om just röjning, är Anton Holmström på 
Skogsstyrelsen i Kronoberg delaktiv i. Jag bad honom komma med förslag på 
ämnen att studera, och jag var snabb att bestämma mig när röjning kom på tal. 
Anton har varit ett stort stöd genom hela arbetet, som idéspruta och inte minst på 
det mentala planet. Jag har många att tacka på Skogsstyrelsen i Kronoberg. 
Personalen i Älmhult och Tingsryd och Lis Boje som blev en god hjälp med sina 
idéer, kunskaper och lån av mp3-spelare för inspelning av intervjuerna. Jerker 
Bergdahl är ännu en person som förtjänar ett tack då jag ringt och önskat hans 
synpunker på frågor jag haft.  

Jag visste från början att jag ville möta skogsägare för att få svar på mina frågor, 
en kvalitativ studie var på så vis självklar. Röjningsproblematiken intresserar 
mig, likaså människan bakom de beslut som tas. Inledningsvis, för att få än mer 
idéer till mitt arbete, läste jag olika rapporter, examensarbeten mm. Ett namn 
som ofta förekom i det material jag läste var Dr. Fredrik Ingemarson. Jag tog 
kontakt med Fredrik som tagit fram SKOGSÄGARPROFILEN™, och det visade 
sig att han kom att bli en stor tillgång i mitt arbete. Ett stort varmt tack till dig. 
Vidare vill jag tacka Göran Örlander, Skogschef på Södra, som jag kontaktade i 
ett tidigt skeende av arbetet, för att få synpunkter på min idé till studien. Jag 
gläds åt alla positiva och hjälpsamma bemötanden under arbetets gång.  

Detta arbete hade aldrig kunnat genomföras utan er skogsägare som avsatt er tid 
till att svara på mina frågor och låtit mig ta del av era berättelser. I vissa fall, likt 
en livsberättelse. Ni är guld värda.  

Mitt sista tack går till min handledare, Dr. Erika Olofsson, på Linnéuniversitetet. 
Utan alla dina ”kommentarer” hade detta arbete aldrig blivit vad det är idag. Ditt 
enorma tålamod och försiktiga men konstruktiva sätt att ge kritik. Jag är dig 
evigt tacksam. 

Tattamåla maj 2015 

Karina Blomster 
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1. Inledning 

1.1. Stormen Gudrun 

Den 8 januari 2005 drog en storm, Gudrun, in över södra Sverige, se figur 1. 
Stormen svepte fram med enorm styrka över landskapet och stora volymer 
skog vräktes omkull. Denna händelse påverkade skogsbruket i stort och 
många privata skogsägare drabbades hårt (Skogsstyrelsen 2006). 

 

Figur 1. Karta över de län/länsdelar i Götaland som drabbades hårdast av stormen Gudrun 
(Gudrunområdet) respektive övriga Götaland. Källa: Kempe m.fl. (2014) 

SMHI gick ut med varningar men ingen kunde förutspå vilken påverkan den 
skulle få. Vindobservationer från Hanö i Blekinge visade medelvindar på 33 
m/s (orkanvindar) och byvindar på 42 m/s (SMHI 2014). I stormen Gudrun 
skadades upp mot 70 miljoner m3sk. Kronoberg var det län som blev hårdast 
drabbat med en skadad volym på över 20 miljoner m3sk, därefter Jönköpings 
län med ca 15 miljoner m3sk och Halland med 10 miljoner m3sk 
(Skogsstyrelsen 2006). Av den stormfällda volymen i Götaland visade en 
flyginventering att 18 % bestod av tall, 80 % gran och 2 % löv (Claesson & 
Paulsson 2005). 

Det finns flera förklaringar till att så stora volymer skog skadades. En 
förklaring är de starka vindarna. Ytterligare en förklaring är skogstillståndet. 
Kronoberg är beskogat med mycket granskog och homogen granskog löper 
större risk att drabbas av stormskador än skog med exempelvis inslag av tall 
eller björk. Med parametrarna stigande andel gran i beståndet, trädhöjd och 
ålder ökar sannolikheten för skada. Topografi, mark- och rotförhållanden 
(som t.ex. ger tjälad mark stabiliserande egenskaper) samt antal stammar per 
hektar har också betydelse för sannolikheter för stormskador (Olofsson 
2006). Nygallrade, utglesade bestånd är särskilt känsliga för kraftig vind 
(Valinger & Fridman 2011). Risken med att överhålla granskog har blivit till 
många skogsägares kännedom. Flera av träden som föll i Gudrunområdet 
var runt 30-35 meter höga. Vid starka vindar kan man inte gardera sig och 
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undvika skador men med en mer stormanpassat skötsel, t.ex. en maximal 
trähöjd vid gallring eller att slutavverka träd som nått 25-27 meters höjd, kan 
skadorna minskas (Wernersson 2015).  

1.2 Privata skogsägare 

Sverige omfattar en landareal av 40,7 miljoner hektar. Totalt finns ca 22,4 
miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige med ett virkesförråd på 
omkring 3,0 miljarder m3sk. Fördelningen av huvudträdslagen är 42 % gran, 
39 % tall och 12 % björk. 

Enligt Skogsstatistisk årsbok (2014) ägs den svenska produktiva 
skogsmarken till 50 % av enskilda ägare, i Götaland äger de ca 3,8 miljoner 
hektar. Antalet skogsägare är i Sverige är 329 541 och i Götaland finns 
135 657 av dessa skogsägare. Av Sveriges skogsägare är 38 % kvinnor, 61 
% män och resterande 1 % okända (Skogsstyrelsen 2014c).  

De enskilda (övriga privata enl. tabell 1) skogsägarna i Sverige äger 
tillsammans ca 11,7 miljoner hektar produktiv skogsmark och i Kronobergs 
län 0,5 miljoner hektar, se tabell 1. Mer än 80 % av skogsmarksarealen i 
Kronoberg ägs av privata skogsägare som kan jämföras med medeltalet för 
hela landet där hälften av skogen ägs privat (Skogsstyrelsen u.å.) 

Tabell 1. Produktiv skogsmarkareal per ägarkategori i Kronobergs län, kommuner och hela 
landet. 1 000 hektar. Riksskogstaxeringens 5-årsmedeltal 2004-2008. Källa: Skogsstyrelsen 
(2010). 

 

Medelfastigheten hos de privata skogsägarna är omkring 50 hektar produktiv 
skogsmark och medelåldern på skogsägarna är 57 år (Andersson m.fl. 2013). 
Utbor kallar man skogsägare som är bosatta utanför den kommun där 
skogsfastigheten är belägen. År 1976 var 17 % av skogsägarna utbor, idag är 
en tredjedel av skogsägarna utbor. Det blir även mer vanligt att man äger 
fastigheten ihop med någon annan (Eggers m.fl. 2014) 
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1.2.1 Privata skogsägares mål 

De flesta skogsägare har en annan huvudsaklig inkomst än den från skogen 
och det möjliggör att ha andra eller flera mål med skogsägandet än 
virkesproduktion. För många skogsägare är målet att föra vidare traditionen 
av att vara skogsägare viktigt, andra motiv kan vara rekreation, vilt och jakt 
samt mångfald och estetik. Ju större fastighet skogsägaren har och än mer 
om ägaren är en man än en kvinna, ju viktigare verkar virkesproduktionen 
vara. Då de privata skogsägarna äger cirka hälften av den produktiva 
skogsmarken i Sverige, är deras mål intressanta ur ett samhällsperspektiv 
(Andersson m.fl. 2013).  

Ingemarson (2004) är en avhandling som utgör en handledning för skogliga 
tjänstemän kring privata skogsägares planering, mål och skötselförslag. 
Ingemarson m.fl. (2006) har kategoriserat in skogsägare efter attityder och 
mål som påverkar beslut bland privata skogsägare och utgör underlaget för 
SKOGSÄGARPROFILEN™. 

SKOGSÄGARPROFILEN™ är en modell (bilaga 2) för att väga mål mot 
varandra, och att kategorisera skogsägare, skapad och utvecklad av 
Ingemarson (2004). Den består av ett formulär där skogsägare uppger hur 
viktiga de anser olika mål är. Skogsägarprofilen baseras på intervjuer av 
2 000 skogsägare och tjänstemän och kategoriserar skogsägare utifrån fyra 
långsiktliga mål: 

 Kultur- och miljövård 
 Mjuka värden 
 Nyttigheter 
 Ekonomiska värden 

De långsiktliga målen har också fyra delmål, totalt 16 som ska bedömas av 
skogsägare hur viktiga de är. En femgradig skala används där 1 poäng är 
Utan betydelse och 5 poäng är Mycket viktigt. Genom att jämföra respektive 
delmål för sig samt se hur poängen fördelas inom varje långsiktligt mål, kan 
följande fem skogsägarprofiler tas fram: 

 Ekonomen: De ekonomiska målen är viktigast och inkomster från skogen 
är väsentliga. Denna grupp är den klart största, dubbelt så stor som de 
övriga. Ekonomen är vanligtvis uppfödd på landet och bor ofta på sin 
fastighet på 25-399 hektar.  

 Flermålsägaren: Denna grupp har många mål med sitt skogsägande och 
värderar alla långsiktliga mål högt. Flermålsägaren är ofta född på landet 
och har lång erfarenhet av fastigheten om 100-399 hektar. Inte sällan är 
målet att nästa generation ska ta över.  

 Traditionalisten: Det estetiska är viktigt och att den skogliga traditionen 
förs vidare. Traditionalisten har ofta ärvt fastigheten och vill föra den 
vidare till nästa generation. Fastigheten är i storleksordningen 25-99 
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hektar. Traditionalisten följer ett medelvärde vid viktning av målen 
jämfört med de övriga skogsägarprofilerna.  

 Miljövårdaren: Denna grupp värderar inkomst från skogen minst av alla 
kategorier. Miljövårdaren bor sällan på fastigheten om 25-99 hektar. 
Han/hon är sällan född på landet och endast ett fåtal har ärvt fastigheten.  

 Den passive: Inga tydliga mål finns och denna grupp viktar målen lägst 
av alla fem grupper. Fastighetens storlek är om 25-99 hektar och den 
passive är i genomsnitt äldre än övriga skogsägarprofiler.  

1.3 Efter stormen 

Skogsnäringen stod efter stormen inför många och svåra uppdrag. 
Upparbetningen och uttransporten av virket var en stor logistisk utmaning. 
Behovet av skogliga entreprenörer var omättlig och allt från duktiga, erfarna 
maskinkörare till nyetablerad och mer oseriösa entreprenörer tog uppdrag att 
hjälpa till med upparbetningen. I medlemstidningen SÖDRA kontakt 
(Wernersson 2015) berättar Göran Örlander hur Södra löste upparbetningen. 
”Vi hade 10 000 jätteoroliga medlemmar som hade sett sina livsverk gå 
förlorade. De första dagarna efter stormen var alla mer eller mindre i chock. 
Snabbt konstaterades att vi måste tillkalla förstärkning, våra egna resurser 
räcker inte på långa vägar. Efterhand fick vi bra rutin på upparbetningen 
som totalt tog två år”. Det fanns ett behov av information och hjälp bland de 
privata skogsägarna. Skogsstyrelsen bistod rådgivning och kring frågor om 
avverkningsanmälningar, skadeinventeringar, markberedning, återväxtstöd, 
hantering av restbestånd och upprättande av nya skogsbruksplaner 
(Svensson m.fl. 2011).  

Skogsstyrelsens analyser över stormdrabbade områden visade att det hade 
uppstått en återbeskogningsplikt enligt 5 § SVL i Kronoberg och Jönköpings 
län på 65 400 hektar (Skogsstyrelsen 2006). Återväxtstöden var 
konstruerade så att kostnaderna för skogsägarna skulle bli lika oavsett vilket 
trädslag man valde att föryngra med. Syftet var att få en större variation av 
trädslag hos skogsägarna och ca 80 % av de träd som föll var gran. Stödet 
gav inte den omställning som man önskat. I hela Gudrunområdet var det 
omkring 91 000 hektar som beviljades återväxtstöd och mindre än 3 000 
hektar föryngrades med lövträdplantor, ca 3 %. Lärk och tall stod för ca 4 % 
vardera och sitkagran planterades på ca 1 % av arealen (Bergqvist 2014) 

1.4 Riskanpassad rådgivning 

Efter stormen fick Skogsstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram förslag 
och rekommendationer för ett långsiktigt riskanpassat skogsbruk. En 
rekommendation löd: ”Skogsbruket i ökad grad tillämpar kunskap om risker 
för vindskador i den praktiska skogsskötseln. Olika rådgivande 
organisationer bör därför tydligt informera skogsägarna om hur risker för 
vind- och snöskador kan minskas i samband med gallring och om vikten av 
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röjning och tidig gallring för att skapa framtida stormfasta bestånd” 
(Skogsstyrelsen 2006).  

1.5 Röjning 

Idag, år 2015 har föryngringarna inom Gudrunområdet uppnått tidpunkten 
för röjning. Röjning är en skötselåtgärd med syfte att gynna produktion av 
värdefull virkesråvara. Den formella definitionen av röjning är 
”beståndsvårdande utglesning av skog, ej avseende uttag av virke” 
(Skogsstyrelsen 1994). På senare år har uttag efter röjning börjat ske främst i 
eftersatta röjningsbestånd (Pettersson m.fl. 2012). Den gängse definitionen 
av röjning idag är ”beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan 
att gagnvirke tas tillvara. Röjningsavfallet kan dock under vissa 
omständigheter tas tillvara som biobränsle” (Håkansson 2000).  

Man bör utgå ifrån, för virkesproduktion, att all ungskog behöver röjas. Det 
går att röja på många olika sätt och antalet röjningar beror bl.a. på bonitet i 
beståndet och trädslag. Plantröjning görs när beståndets medelhöjd är < 1,3 
meter och med syfte att ta bort konkurrerande växtlighet som t.ex. uppslag 
av löv i en granplantering. Ungskogsröjning bör normalt göras när 
beståndets medelhöj är 2-4 meter och syften är att ge varje enskilt träd 
utrymme till dimensionstillväxt och ökad stabilitet (Näslund m.fl. 2010). 
Röjning utförs enligt olika metoder (röjningsformer) och redskap där 
motormanuellt arbete med röjsåg är vanligast. Röjningen kan även utföras 
manuellt med t.ex. röjyxa eller maskinellt med en maskin med röjaggregat.  

1979 infördes röjningsplikt i Sverige. Skogspolitiken ville värna om ett 
ekonomiskt utbyte av skogen för skogsindustrins räkning. Detta medförde 
rekordhöga nivåer av ungskogsröjning. En bidragande orsak var också att 
man kunde får statligt bidrag för röjning. Bidraget upphörde 1985. Under 
den skogspolitiska perioden 1979-1993 infördes Översiktlig 
Skogsinventering (ÖSI) på enskilt ägda skogsmarker. Det innebar en ökad 
kunskap om röjningsbehovet bland de enskilda skogsägarna och möjligheter 
till ökad kontakt till skogsägare genom rådgivning (Skogsstyrelsen 2001). 
1975 röjdes en areal av 119 000 hektar hos de privata skogsägarna i Sverige, 
några år innan röjningsplikten trädde i kraft. 1984 röjdes 205 000 hektar och 
1987 röjdes 165 000 hektar bland de privata skogsägarna, varav 74 000 
hektar i Kronobergs län (Skogsstyrelsen 1998). Fram till slutet av 1980-talet 
var produktion det starkaste målet med skogspolitiken. I maj 1993 beslutade 
riksdagen att införa en ny skogspolitisk, skogsvårdsförordningen (SFS 
1993:1096), i och med den 1994 reviderade skogsvårdslagen slopades 
röjningsplikten. Den nya skogspolitiken kännetecknas av två jämställda mål 
– ett miljömål och ett produktionsmål och finns beskrivet i proposition 
1992/93:226 (Skogsstyrelsen 2014a). Begreppet ”Frihet under ansvar” 
infördes med den nya skogspolitiken och skogsägare fick en större frihet att 
sköta sin skog.  
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1.5.1 Kostnader 

Generellt ger grövre stammar mer betalt och mer volym per avverkat träd 
vid gallring och föryngringsavverkning. Kostnaden för röjning kan därför 
ses som en investering då det först vid kommande avverkningar ger en 
ekonomisk avkastning (Pettersson m.fl. 2012). Det finns två skäl till att röja 
tidigt dvs., vid låg höjd. Dels får de kvarvarande stammarna en bättre 
dimensionstillväxt än vid hög höjd, dels är det mindre tidskrävande att röja 
lägre bestånd. Enligt Skogforsk (2012) ökar kostnaderna för röjning ju tätare 
och högre beståndet är samt med terrängens svårighetsgrad. Kostnaderna 
kan variera mellan hundralappar och upp till 10 000 kronor per hektar. Den 
genomsnittliga kostnaden för röjning i Götaland 2013 var 3 130 kronor per 
hektar (Skogforsk 2014).  

1.5.2 Röjningsbehov 

Det finns lång tradition av inventering av ungskogar. Sedan 
trakthyggesbruket blev vanligt i Sverige på 1940- och 50-talet har 
ungskogsarealen ökat kraftigt. Riksskogstaxeringen (RT) redovisar årligen i 
Skogsdata (Fridman m.fl. 2002) bedömning av röjningsbehov och registrerar 
utförd röjning. Redovisningen har gjorts sedan 1981 men redan 1923 
började man samla in data om ungskogar. RT grundar sig på 
provyteinventeringar och redovisas ibland i jämförelse med Skogsstyrelsens 
undersökningar, se figur 2. Skogsstyrelsens undersökning baseras på areal 
röjda bestånd. RT: s uppgifter anses mest användbara för bedömningar i 
regional skala eller större (Näslund m.fl. 2010).  

Röjd areal 1955 - 2010 

 

Figur 2. Röjningens utveckling sedan 1955, areell omfattning. Källa: Skogsstyrelsen 2014b 

Enligt Skogsstyrelsens årsredovisning (Skogsstyrelsen 2014b) är vi uppe i 
samma nivå röjd areal som vi var under mitten av 1980- talet men där 
emellan har röjningsaktiviteten varit otillräcklig. Den årligt röjda arealen för 
perioden 2011-2013 uppgick till omkring 270 000 hektar enligt 
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Riksskogstaxeringen, en liten ökning jämfört med de två tidigare 3-
årsperioderna (Skogsstyrelsen 2014c).  

En trend är att röjningarna sker allt senare i ungdomsfasen. Att röjningen 
görs senare innebär att det omedelbara röjningsbehovet ökar allt mer. Högre 
bestånd tar längre tid att röja än ett lägre. 40 % av de röjda bestånden var 
högre än 4,5 meter omkring 1995 och tio år senare hade andelen ökat till ca 
65 %. I medeltal röjdes 160 000 hektar som var över 4,5 meter mellan 2005-
2007. Hade röjningen i stället gjorts vid 2-3 meters höjd, hade den dubbla 
mängden kunnat röjas på samma tid. Sedan mitten av 1990-talet har även 
antalet stammar efter röjning ökat. Främst är det sparade björkstammar 
medan barrträden endast ökat marginellt. Vad detta får för konsekvenser för 
beståndsutvecklingen är inte känt men en negativ påverkan på framför allt 
barrträden är förmodad (Näslund m.fl. 2010).  

Även om de privata enskilda skogsägarna äger hälften av skogsmarken i 
Sverige och under en längre tid årligen röjt ungefär lika stor areal som 
övriga skogsägare, ökar andelen areal med akut röjningsbehov. Det privata 
skogsbruket hade dubbelt så stort röjningsbehov åren 2005-2007 än övriga 
skogsägare, 800 000 hektar jämfört med 400 000 hektar. En trolig orsak är 
att privatskogsbruket har bördigare marker som kräver fler röjningar samt är 
det även möjligt att man röjer försiktigare och lämnar fler stammar efter 
röjning (Näslund m.fl. 2010).  

Riksskogstaxeringen bedömning av ungskog delas in i fyra 
huggningsklasser (inom parantes när det klassas som omedelbart 
röjningsbehov) (Duvemo m.fl. 2012): 

 B1: Plantskog med medelhöjd under 1,3 m (enbart vid mycket höga 
stamantal, t.ex. efter en lyckad sådd/självsådd) 

 B2: Ungskog med medelhöjd mellan 1,3 – 3 m (en bedömning görs om 
stamantalet vid den tidpunkt då beståndet uppnår 3 m höjd kommer att 
överstiga ett maxvärde som varierar med ståndortsindex och trädslag. 
Om så är fallet, och det inte finns andra skäl (t.ex. högt betestryck) som 
motiverar en senareläggning av röjningen) 

 B3: Ungskog med medelhöjd över 3 m och där mer än hälften av de 
härskande och medhärskande träden är klenare än 10 cm brösthöjd (om 
stamantalet överstiger maxhöjden) 

 C1: Ogallrad skog där flertalet av de härskande och medhärskande träden 
är klenare än 20 cm i brösthöjd (röjning kan föreslås i vissa täta bestånd 
(s.k. konfliktbestånd) om detta bedöms fördelaktigare än att vänta tills en 
gallring kan göras)  

Resultat från 2011-2013 (3-årsmedeltal) visar att arealen med omedelbart 
röjningsbehov är under 1,4 miljoner hektar, en positiv förändring då arealen 
uppgick till 1,5 miljoner 2010, ca 6 % av den produktiva skogsmarsarealen 
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(Skogsstyrelsen 2014c). Riksskogstaxeringens bedömningar från 2002 visar 
att det omedelbara röjningsbehovet var en miljon hektar (Skogsstyrelsen 
2014b). För Gudrunområdet, se figur 1, röjs det större arealer ungskog efter 
än före stormen Gudrun. Ändå ökar arealen med omedelbart röjningsbehov i 
området och behovet av ökad röjningsaktivitet är stort. Analyser från 
Riksskogstaxeringen (figur 4) visar att det nu finns 150 000 hektar ungskog i 
Gudrunområdet med omedelbart röjningsbehov. Det kan jämföras med de ca 
30 000 hektar som årligen röjs (Kempe m.fl. 2014). 

Årlig röjd areal 

 

Figur 4. Årlig röjd areal och areal med omedelbart röjningsbehov i plant- och ungskog inom 
Gudrunområdet. Glidande treårsmedelvärde. Källa: Kämpe m.fl. (2014) 

1.5.3 Tidigare studier 

Röjning och hur skogsägare agerar och tänker inför röjningsåtgärder har 
undersökts i tidigare studier. I ett examensarbete undersöktes hur väl en 
röjningskampanj slagit ut bland Södras medlemmar (Fröberg 2005). 
Författaren kom fram till att det var svårt att urskilja grupper i svaren och att 
det kunde vara ett av skälen till att röjningsproblematiken är svår att komma 
till rätta med. Att skogsägare med samma förutsättning och bakgrund, agerar 
på vitt skilda sätt? En stor andel av skogsägarna (45 %) svarade att de själva 
ombesörjde sin röjning och att de hade god kunskap om fördelarna med att 
röja. Kvinnorna i enkätundersökningen hade svarat att de hade sämre 
kunskap om röjning än männen. 57 % av undersökningens deltagare hade 
märkt av kampanjen, och främst kom informationen från skogsträffar eller 
via medlemstidningen. Författarens menade på att skogstjänstemännen hade 
en viktig roll att fylla, att påverka medlemmarna till att röja. 
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Bolmgren & Wikman (2013) har i ett examensarbete undersökt Norra 
skogsägarnas medlemmars inställning till röjning. De dominerande svaren 
från enkäten, till varför de utfört röjning de senaste tio åren, var att det var 
tillfredsställande med en röjd ungskog och att det var en ekonomisk lönsam 
investering. De som svarade att de inte röjt, uppgav att det berodd på att det 
inte fanns något röjningsbehov eller pga. tidsbrist. Av de som svarade på 
undersökningen, var 55 % självverksamma gällande röjningen, och främsta 
anledningen till att det skulle röjas mer var om de hade haft mer tid till 
röjning. 

Karlsson (2006) undersökte i ett examensarbete vad som motiverade och 
inspirerade privata markägare till att röja mer. Den kvalitativa 
undersökningen var baserad på telefonintervjuer och deltagarna var 
uppdelade i två grupper, de som hade röjt och de som troligen hade ett 
röjningsbehov. Skogsvårdsstyrelsens röjningsanalys användes för att ta fram 
om det fanns röjningsbehov. Karlsson (2006) menar att tidsbrist är det som 
leder till att de privata skogsägarna inte röjer. Även att ett ekonomist stöd i 
form av bidrag skulle öka röjningsaktiviteten. I Karlssons (2006) 
undersökning ansåg 75 % av deltagarna att röjningsplikt borde återinföras. 
De själva skulle inte röja mer men de ansåg att det skulle behövas för att 
aktivera många andra skogsägare. Skogsträffar var en bra källa för att öka 
kunskapen om röjning och att de skogliga rådgivarna anpassar sina råd om 
röjningsmetoder efter skogsägarnas mål med sitt skogsägande (Karlsson 
2006). 

Hörnfeldt och Ingemarson (2006) har utvärderat olika skötselmetoders 
anpassning till skogsägarens mål. Resultatet visar att röjning är helt 
avgörande för att skapa en framtida valfrihet för skogsägaren. Resultatet 
visar också att röjning är en av de metoder som är högst anpassat till flest 
mål. 

1.6 Rådgivning röjning 

Sommaren 2010 genomförde Skogsstyrelsen i Kronobergs län ett projekt 
som fick tilltalsnamnet ”Röjningsturnén”. 5 år hade gått sedan stormen 
Gudrun drog fram och det var läge att informera om vikten om röjning av 
den nya ungskogen. Två personer anställdes för att under juni, juli och 
augusti åka länet runt och uppmärksamma behovet av röjning. En av dessa 
två personer är författaren av denna intervjustudie. Många satsningar har 
gjorts både från Skogsstyrelsens sida samt övriga skogsnäringen. 
Skogsstyrelsen har använt satellitbilder för att identifiera bestånd med 
röjningsbehov och i rådgivningssyfte informerat skogssägare om det 
(Duvemo 2012). Lokalekot, Skogsstyrelsens informationsblad som utformas 
för de olika distrikten har inom Kronoberg vid flera tillfällen 
uppmärksammat vikten av att röja (Lokaleko 2012, Lokaleko 2013).  
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Ordet röjningsberg som är en benämning av det omedelbara 
röjningsbehovet, har blivit än mer aktuellt efter stormen Gudruns härjning. 
Skogsnäringen sänder ut rekommendationer och råd om röjningens positiva 
effekter men alla skogsägare tycks inte anamma dem. För att minska arealen 
med omedelbart röjningsbehov behövs stora insatser. Analyser visar på en 
ökad röjningsaktivitet och en minskad areal med omedelbart röjningsbehov, 
men dock marginellt. Har skogsägarna tagit till sig av skogsnäringens råd 
eller är det andra motiv som styr röjningsaktiviteten? Hur tänker 
skogsägarna kring sin ungskogsskötsel och vad styr beslut om röjning? 

1.7 Syfte och mål 

Syftet med denna studie var att undersöka på vilka grunder privata 
skogsägare tar beslut om röjning. 

Att genom kvalitativa intervjuer försöka få en förståelse för vad som 
motiverar olika skogsägare till att röja, om det finns uttalade mål som styr. 
När röjningen uteblir eller drar ut på tiden, vad berättas i intervjuerna som 
kan förklara det. 

Målet är att finna vad som påverkar privat skogsägare att ta beslut gällande 
ungskogsskötsel på Gudrunhyggena. Vidare att förstå hur de privata 
skogsägarna tar till sig ny kunskap och information som skogsnäringen 
sänder ut.  

1.8 Avgränsning  

Denna studie fokuserade på ungskogsröjning hos privata skogsägare med 
fastigheter belägna i Kronobergs län och vars skogsfastigheter innefattar 
Gudrunhyggen.  

Kronoberg är ett län som drabbats hårt av Gudruns framfart, vissa områden 
mer, andra mindre. Länet har en förhållandevis hög andel privata 
skogsägare. Kronobergs län som ett avgränsat område, kombinerat med en 
stor areal privatägd produktiv skogsmark med behov av röjning pga. 
stormen Gudrun avgjorde avgränsningen för denna studie. 
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2. Material och metod 

2.1 Metodik 

Metod betyder ursprungligen ”vägen till mål”, uppbyggnaden av 
arbetsgången (Kvale 2014). Metoden gör arbetet lättare att genomföra och 
det gör det möjligt för läsaren att förstå och värdera författarens arbetssätt. 

2.1.1 Kvalitativ metod 

Examensarbetet baserades på en kvalitativ undersökningsstudie där ett antal 
stödord, en intervjuguide var utgångspunkt. Då man vill studera människors 
sätt att tänka och handla samt särskilja eller urskilja olika handlingsmönster, 
gör man en kvalitativ studie. Syftet med kvalitativa metoder är att man vill 
skapa sig en ökad och djupare förståelse av de fenomen man valt att studera. 
Metoden kännetecknas därför av en närhet till forskningsobjektet (Holme & 
Solvang 1997). Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att frågorna är enkla 
och raka, medan svaren förväntas vara komplexa och innehållsrika.  

Kvalitativa intervjuer utgår ofta från iakttagelser som man vill finna 
förklaringar till. Processen erhåller förståelse, respondentens svar ska ge en 
beskrivning och inte bara ett ja eller nej. Man utgår från att verkligheten kan 
uppfattas på flera olika sätt och att det inte finns en absolut sanning. 
Intervjuaren ska vara lyhörd och uppmärksam, inte bara på tonfall utan även 
på ansiktsuttryck och andra kroppsrörelser (Trost 2010). 

Intervjumaterial från en kvalitativ undersökning innebär ett tidskrävande 
analysmoment och det tillsammans med intervjuarbetet gör att bara ett fåtal 
respondenter används. Trost (2010) menar att det är omöjligt att ange ett 
generellt antal respondenter. Det beror på studiens omfattning. Det är 
viktigare med få respondenter vars svar hinner analyseras, än fler som man 
inte hinner överblicka. Mellan 4 – 8 respondenter kan vara rimligt. Fördelen 
med den kvalitativa intervjun är att man kan få fram viktigt information 
utöver det som intervjuaren själv iakttagit som intressant att ställa frågor 
kring, något som inte skulle vara möjlig i en kvantitativ undersökning.  

Urvalet av respondenter är subjektivt då man väljer ut personer som anses 
kunna bidra med intressanta svar till området som ska undersökas. Vidare att 
det är en stor variation på respondenterna, så att en bred beskrivning och 
många infallsvinklar på problemet som iakttagits kan erhållas. 

Intervjuerna i den här studien var halvöppna i sin karaktär, d.v.s. de följde en 
frågeguide samtidigt som intervjuaren försöker få respondenten (den 
intervjuade) att berätta fritt utan att uppleva att en mall följs. Intervjuguiden 
är intervjuns manus. Skillnader i intervjuers öppenhet om syftet skiljer, om 
det förklaras innan eller om det blir uppenbart när intervjun är slut. Det 
senare kallas tratteknik, ett kringgående angreppssätt (Kvale 2014). Alla 
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stödord i intervjuguiden ska ställas men i vilken ordning bestäms av hur 
intervjun utvecklas (Trost 2010). Stödorden innefattar frågor som berör 
området man vill utforska. Fördelen med den kvalitativa intervjun är att man 
kan utveckla och förklara frågeställningen, gäller såväl intervjuaren som 
respondenten. Viktigt är dock att ställa öppna frågor och inte lägga in egna 
värderingar i dem under intervjuns gång.  

2.1.2 Analysmetod 

Respondenternas svar analyserades genom textanalys. Textanalysen gjordes 
i likhet med helhetsanalys (Holme & Solvang 1997). Denna analysmetod 
består av tre faser.  

 Studera materialet och finna tema/problemområden 
 Besluta och formulera valda tema/problemområden 
 Analysera och belysa endast de valda områdena  

Den första fasen innebär att man fastnar för vissa teman vid genomläsningar 
av intervjumaterialet. Det kan vara teman som återkommer oftare än andra 
men det kan även vara påståenden som är motsägelsefulla och har ett 
intressant innehåll för studien. Man röjer bort det material som inte är 
relevanta för fortsatt arbete. Andra fasen innebär att man tar beslut om och 
formulerar de områden som ska fortsätta analyseras, en kategorisering. I 
tredje fasen läses intervjumaterialet åter igenom men med fokus 
(systematiskt) på de delar som ansetts relevanta efter kategoriseringen. I 
analysen kan citat användas för att förstärka och belysa olika faktorer. Det 
behöver inte vara typiska citat, utan kan också vara säregna och intressanta 
citat som kan bidra till en djupare förståelse av det problemområde som 
studeras.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis diskuterades upplägg av studien med personal på 
Skogsstyrelsen, distrikt Kronoberg samt med min handledare på 
Linnéuniversitetet. Kontakt togs även med andra kunniga personer inom 
området för att ha en bra grundinformation inom det valda ämnet. 

2.2.1 Inledande urval 

För att erhålla ett relevant urval med få respondenter användes modellen 
Skogsägarprofil (bilaga 2). För att kartlägga respondenternas 
Skogsägarprofiler gjordes först ett inledande urval av en något större grupp 
skogsägare. Denna grupp valdes ut med hjälp av personal på två av 
Skogsstyrelsens lokalkontor i Kronobergs län. Kriterierna för urvalet var: 
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Skogsägare i Kronobergs län som drabbats av stormen Gudrun, har bestånd 
med ungskog och står inför beslut om röjning.  

På kontoret i Älmhult valdes tio skogsägare ut, sju män och tre kvinnor. Vid 
två tillfällen diskuterades val av skogsägare med personal på kontoret i 
Tingsryd. Vid första tillfället erhölls 21 namn på skogsägare men som under 
andra tillfället minskades ner till 18 personer. Av dessa 18 skogsägare var 
fem kvinnor och resterande 13 män. Totalt blev underlaget 28 skogsägare; 
Åtta kvinnor och 20 män.  

2.2.2 Kartläggning av SKOGSÄGARPROFILENTM 

Den första kontakten med de utvalda skogsägarna togs via telefon. Samtalet 
inleddes med en beskrivning om bakgrunden till arbetet. De blev tillfrågade 
om att delta i en undersökning bestående av 16 frågor, i enlighet med 
SKOGSÄGARPROFILENTM. Skogsägarna blev informerade om att deras 
svar inte skulle kunna härledas till dem, att svaren skulle behandlas 
konfidentiellt för att kategorisera in respondenterna. En mall användes vid 
telefonsamtalen för att säga samma sak till alla skogsägare, se bilaga 1.  

Av de 28 utvalda skogsägarna var tolv positiva till att delta i 
undersökningen. En undersökning fick avbrytas då respondenten (den 
intervjuade) inte verkade förstå frågorna. Respondenten ville gärna prata 
men svävade ut och hade svårt att komma till svar. 13 skogsägare nåddes 
aldrig för en intervju. En av dessa var telefonnumret felaktigt till, några bad 
om att bli kontaktad igen men svarade inte vid överenskommen tidpunkt. 
Tre av skogsägarna avböjde att delta i undersökningen. Resterande nåddes 
aldrig. Se bilaga 4.  

Svaren från de till slut elva medverkande respondenterna sammanställdes 
och analyserades. Utifrån svaren kategoriserades fyra respondenter som 
ekonomer och fyra som flermålsägare. Traditionalist, miljövårdare och 
passiv kategoriserades en respondent vardera (tabell 2).  

För att bibehålla respondenternas svar konfidentiella namnges 
respondenterna utifrån deras skogsägarprofil. I de fall det finns två eller fler 
av samma skogsägarprofil, numreras de som 1 och 2 osv.  
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Tabell 2 Respondenternas skogsägarprofiler. Skogsägarprofilerna baseras på angivna poäng i 
kolumnerna Kultur- och miljövård, Mjuka värden, Nyttigheter och Ekonomiska värden.  
 
Skogsägarprofil Kultur- och 

miljövård 
Mjuka 
värden 

Nyttigheter Ekonomiska
värden 

Ekonom 1 15 13 5 15 
Ekonom 2 14 12 6 13 
Ekonom 3 17 15 7 15 
Ekonom 4 15 15 8 18 
Flermålsägare 1 19 17 15 13 
Flermålsägare 2 18 15 9 13 
Flermålsägare 3 17 13 13 15 
Flermålsägare 4 16 12 12 14 
Traditionalist 16 17 12 12 
Miljövårdare 18 13 8 12 
Passive 11 13 9 10 
  

För att erhålla ett representativt urval av skogsägare till de kvalitativa 
intervjuerna valdes respondenterna traditionalist, miljövårdare och passiv 
samt två ekonomer och två flermålsägare. Urvalet av respondenter blev en 
fördelning av alla fem skogsägarprofiler (se Ingemarson m.fl. 2006) samt en 
extra respondent av kategorierna ekonom och flermålsägare, totalt sju 
respondenter. Valet av respondenter inom kategoriseringen flermålsägare 
och ekonom föll på att de var enkla att prata med, en förutsättning för den 
kvalitativa intervjun. När kvalitativa intervjuer ska genomföras med ett fåtal 
respondenter behöver man endast se till att täcka in de olika 
skogsägarprofilerna, inte att erhålla en statistisk jämförbar fördelning 
(Ingemarson 2015). Urvalet bestod till slut av en kvinna och sex män. 
Medelålder på de utvalda respondenterna var 68 år (tabell 3). 

 

Tabell 3. Urval av respondenter till de kvalitativa intervjuerna.  
 
Respondent 

Ålder 

Ekonom 1  57 
Ekonom 2  68 
Flermålsägare 1  57 
Flermålsägare 2  68 
Traditionalist  71 
Miljövårdare  71 
Passiv  84 
   
MEDEL  68 
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2.2.3 Den kvalitativa intervjun 

De utvalda skogsägarna blev återigen kontaktade på telefon. Denna gång 
med önskan om att få boka in ett möte för en längre intervju. Alla sju 
respondenter var positiva till att ställa upp. Var intervjuerna skulle hållas, 
beslutades specifikt tillsammans med varje respondent. Dock var det viktigt 
att intervjun kunde ske i lugn och ro, att risken för att bli störd var liten.  

Intervjuerna hölls i respondentens bostad (tre intervjuer), i 
personalutrymmet på fastigheten (en intervju), i ett rum på respondentens 
ena fastighetskontor (en intervju), i personalutrymmet på att av 
Skogsstyrelsens lokalkontor (en intervju) samt genom en telefonintervju. 
Anledningen till att en av intervjuerna genomfördes via telefon, berodde på 
avståndet till respondenten samt en inplanerad resa som försvårade en fysisk 
träff.  

Vid varje intervju användes intervjuguiden som underlag. Intervjuguiden 
bestod av 12 frågor, se bilaga 3. Det fanns en planerad ordning när de olika 
frågorna skulle ställas men ville respondenten berätta om saker som berörde 
frågor som skulle ställas senare, hindrades denne inte att göra det. Antingen 
hoppades den redan berörda frågan över när frågan skulle ställas, eller så 
ställdes frågan igen. Detta för att eventuellt fånga upp än fler svar eller en ny 
vinkling.  

Intervjuguiden byggde på att inleda med allmänna och öppna frågor där 
respondenten fick berätta om sig själv och sitt skogsägande. Detta för att få 
igång samtalet och förhoppningsvis få respondenten att känna sig bekväm i 
situationen. Successivt blev frågorna mer specifika och berörde ett snävare 
område, röjning. Dock utan att frågorna skulle vara ledande och att 
respondenterna, av obekvämhet, slutade berätta om deras egna tankar, mål 
och vad beslut baseras på. Det intressanta var att veta hur just respondenten 
gjorde, inga värderingar togs om det var rätt eller fel. Syftet med intervjun 
var inte uttalat inför intervjun, och intervjuguiden var upplagd så att det blev 
naturligt för respondenten att prata om röjning. 

Intervjuerna genomfördes med en mp3-spelare för att kunna samtala utan 
avbrott och föra anteckningar. Detta för att kunna koncentrera sig på 
frågorna och svaren. Telefonintervjun spelades också in genom att använda 
telefonens högtalarfunktion. Varje intervju tog mellan 45-60 minuter. 
Intervjuerna ägde rum mellan den 22 april och 2 maj 2014.  

2.2.4 Analys 

När intervjuerna var genomförda lyssnades alla inspelningar av och skrevs 
ner ordagrant med undantag för småprat, sådant som inte var relevant för 
studien men som fyllde syftet att fördjupa relationen med respondenten. 
Avskrivningen skedde för hand men skrevs sedan in i ett Worddokument, ett 
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för varje respondent. Ännu en sammanställning gjordes därefter med ett 
kommentarfält med tillägg för iakttagelser som gjorts under intervjun som 
t.ex. kroppsspråk som respondenten uppvisat.  

Till de uppgifter som respondenterna uppgav, har en komplettering med 
information från Skogsstyrelsen (databasen Navet) gjorts. Detta gällande hur 
stor areal skogsmark respondenterna ägde. Även om de uppgav antal hektar 
skogsmark under intervjun så var svaren ofta på ett ungefär. 

Svaren sammanställdes och fortsatt arbete bestod i att finna och formulera 
värdeord till analysens kategorisering. Först genomlästes materialet från 
intervjuerna ett flertal gånger. Ord som ofta återkom eller upplevdes 
intressanta, skrevs ner på ett separat papper. Totalt identifierades 27 
värdeord (tabell 4). 

Med hjälp av sökfunktionen i Word, beräknades sedan hur många gånger 
varje värdeord hade nämnts i intervjuerna. Om ordet nämnts fler än en gång 
i en mening räknades det ändå som en gång. Om respondenten inte sagt det 
specifika värdeordet men uttalat ett ord/mening med den innebörden som ett 
värdeord hade, valdes det att noteras som en ”träff”.  

Tabell 4 Utvalda värdeord. Vänstra kolumnen beskriver hur många av respondenterna som sagt 
ett värdeord (alla 7, 6 samt 5 av respondenterna) eller hur många gånger de är nämnda totalt 
vid träffsök. Resterande kolumner anger värdeorden.  Inom parentesanges hur många ”träffar” 
orden fick med sökfunktionen i Word.  
 

Alla 7 
respondenter 
 

Fastighet 
(36) 
 

Röja 
(28) 

Själv  
(26) 

Bra 
(24) 

Röjning 
(24) 

Plantera 
(22) 

Hjälp  
(20) 

Gran 
(18) 

Tid 
(15) 

6 av 
respondenterna  
 

Gård 
(29) 
 

Björk 
(21) 

Köpa 
 (21) 

Bo 
(17) 

Barn 
(12) 

    

5 av 
respondenterna  

Kontakt 
(13) 
 

Intresse 
(13) 

Läsa 
 (10) 

Storm 
(10) 

Växa 
(10) 

Markbereda 
(9) 

Självföryngra 
(6) 

Född 
(5) 

 

Nämnda tio 
(10) eller fler 
ggr 
 

Gallring 
(13) 
 

Äga 
(11) 

Plantering 
(11) 

      

Nämnda nio (9) 
eller åtta (8) 
ggr 

Roligt 
(9) 
 

Prata 
(8) 

       

 

Analysprocessen fortlöpte genom att finna sammanhang mellan värdeorden 
och det insamlade intervjumaterialet. De 27 värdeorden kategoriserades i 
fem olika kategorier. Värdeorden fördelades efter de sammanhang som 
framkom ur respondenternas berättelser. Kategorierna, se tabell 5, 
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definierades så de kunde härledas till intervjuguidens frågeställningar och 
till värdeorden.  

Tabell 5. Kategorisering av värdeord.  

 
Kategori  Beskrivning  Värdeord 

Ägande  Kopplingar till fastigheten  Fastighet, gård, köpa, bo, född, 
äga 
 

Gudruns påverkan  Skogsägarens upplevelser 
av stormen Gudrun och 

dess påverkan på 
fastigheten och 
skogsskötsel 

 

Gran, storm, björk, plantera, 
plantering, gallring, växa, 
markbereda, självföryngra 

Skogsskötsel  Hur resonerar och agerar 
respondenterna kring 

skogsskötsel och röjning 
 

Själv, tid, röja, röjning, roligt 

Skogliga kontakter  Vad berättar 
respondenterna om 

kontaktnäten runt dem 
 

Hjälp, kontakt, prata, bra, läsa 

Drivkrafter  Vilka motiv och mål finns 
hos respondenterna 

Barn, intresse 

 

De fem kategorierna användes för att presentera analysen av 
respondenternas svar. Utöver värdeorden tillkom andra intressanta 
beskrivningar som skogsägarna gav med innehåll som passade inom en 
kategorisering. Den löpande texten varvades med citat från skogsägarna för 
att förtydliga resultatet eller visa på avvikelser som ansågs intressanta för 
studiens syfte. Även för att urskilja var de olika respondenterna sagt med 
tanke på den skogsägarprofil de hade. Detta för att eventuellt kunna tolka 
om skogsägarnas beslut följde ett mönster som kunde förknippas med deras 
profil. 
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3. Resultat 

Resultatet presenteras efter de fem olika kategorierna som växte fram under 
analysen av de kvalitativa intervjuerna. Ett avsnitt för varje kategori.  

Materialet består av text och tabeller samt direkta citat ur intervjuerna. 
Citaten används med det talspråk respondenterna använt och skrivs med 
kursiv stil. I citaten förkommer följande tecken: /…/ och ersätter ortsnamn 
eller andra ord som kan förknippas med respondenten. Tecknet /…/ kan 
också betyda att en eller flera meningar har plockats bort, dvs. ”stickspår” 
som inte bedömdes intressanta för att presentera kategorin.  

3.1 Ägande  

Genom att låta de sju respondenterna berätta om sig själva och sitt 
skogsägande, växte intressant information fram. Värdeord tillhörande denna 
kategori var: 

 Fastighet, gård, köpa, bo, född och äga 

Respondenterna ägde fastigheter mellan 70 och 267 hektar (tabell 6), i 
medeltal 132 hektar. Det var vanligt med kopplingar till den skogsgård de 
först ägde. Fem av respondenterna ägde en fastighet som närmast innan dem 
tillhört en släkting (tabell 6). Föräldrar var den tidigare ägaren, förutom hos 
Traditionalisten där den tidigare ägaren var en farbror.  

Ekonom 1 och Passiv hade köpt en gård som de inte hade kopplingar till. 
Ekonom 1 var född och uppvuxen på en gård med jordbruk och skog, hade 
således kopplingar till skog. Ekonom 1 uttryckte att han var från skogen, var 
en skogsmänniska och vill vara en skogsmänniska. Passiv köpte skog pga. 
sitt intresse och uttryckte det så här: 

Passiv: ”Jag hade inga större kopplingar till skog från början. Jag ville ha 
en mark att gå ut i” 

Fyra av respondenterna bodde på skogsfastigheten (tabell 6). Tre av dessa 
bodde på den gård de tagit över från sina föräldrar. 

Utökning av den ursprungliga fastigheten, genom tillköp/arv var vanligt 
bland respondenterna (tabell 6). Det fanns olika anledningar till utökningen. 
Man köpte t.ex. en gård som gränsade till den redan ägda eller köptes 
jordbruksmark för gårdens produktion och då ingick skog. Det förekom 
tillköp med känslomässiga bindningar, för ett fint läges skull samt för att det 
en dag skulle vara enklare att dela upp ägandet mellan barnen. Fem av 
respondenterna hade utökat skogsinnehavet sedan ursprungsfastigheten. De 
två som inte hade köpt till mer mark ägde en fastighet som de hade 
kopplingar till. De uttryckte sig så här: 
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Miljövårdare: ”Jag är barnfödd på en av gårdarna. Jag är femte 
generationen på en av gårdarna och sjunde generationen på den andre” 

Traditionalist: ”Gården var min pappas föräldragård. Gården styckades 
först av till två gårdar. Den ena delen köpte min bror och den andra delen 
köpte jag sedan av vår farbror som absolut ville att jag skulle köpa hans del 
av gården” 

Bland respondenterna var det vanligast att äga skogsfastigheten på egen 
hand (tabell 6). Ekonom 2 och Passiv ägde tillsammans med någon annan. 
Passiv ägde sin ursprungsfastighet själv men samägde det senare tillköpet 
som tillhört släkten. Ekonom 2 uttryckte sig såhär gällande samägandet: 

Ekonom 2: ”Jag äger fastigheten tillsammans med frun. Vi äger till lika 
delar. Det var på grund av skatteregler som jag gav bort hälften till henne” 

Tabell 6. Uppgifter om respondenterna. ”Skog” = antal ägda hektar skog inkl. impediment. ”Bor 
på gården” = respondenten bor på skogsfastigheten . ”Släktgård” = om det första ägandet är 
kopplat till en släktgård. ”Uppväxt på en gård” = om respondenten är uppväxt på en gård med 
skog, oavsett om den ägs idag eller inte. ”Utökning” = om respondenten utökat sin 
ursprungsfastighet med mer mark. ”Ensam ägare” = om respondenten är ensam ägare, eller inte. 
 
Respondent  Skog 

(ha) 
Bor på 
gården

Släktgård  Uppväxt 
på en 
gård 

Utökning 
 

Ensam ägare 

Ekonom 1  147  Ja  Ursprungligen 
nej 

Ja  Ja  Ja 

Ekonom 2 
 

117  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej, 
tillsammans 
med hustru 

Flermålsägare 1
 

70  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

Flermålsägare 2
 

267  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

Traditionalist 
 

105  Nej  Ja  Nej  Nej  Ja 

Miljövårdare 
 

128  Nej  Ja  Ja  Nej  Ja 

Passiv  90  Nej  Ursprungligen 
nej 

Nej  Ja  Nej, 
tillsammans 
med syster 
och hennes 

barn 
             

Ingen av respondenterna har haft sin huvudsakliga inkomstkälla från skogen 
utan alla arbetade inom annan bransch. Ekonom 2 hade den huvudsakliga 
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inkomsten från fastighetens produktion men inte från själva skogen. Skogen 
sågs mer som en resursutjämnare.  

3.2 Gudruns påverkan 

Respondenternas berättelser om stormen Gudrun upplevdes vara en händelse 
nära i tiden, fast det närmade sig tio år sedan stormen drog fram.  

Värdeord för denna kategori var: 

 gran, storm, björk, plantera, plantering, gallring, växa, markbereda, 
självföryngring 

Stormen Gudrun var en tid som kom att påverkade deras sätt att tänka om 
skog. Respondenterna berättade att skogen inte var sig lik efter stormen, att 
den första tiden var bekymmersam. Ett urval av citat från respondenterna: 

Miljövårdare: ”Jag kom till fastigheten på måndagen. Kunde in känna igen 
mig, var är jag. En mäktig känsla” 

Flermålsägare 2: ”Visst har Gudrun påverkat men inte så att jag blir störd 
av det men visst påverkar det hur man tänker” 

Traditionalist: ”Min son sa igår; jag känner mig inte riktigt hemma i /…/ 
längre” 

Passiv: ”Gudrun var inte rolig men man får inte hänga sig för det” 

Det var stora mängder skog som föll hos respondenterna när stormen drog in 
den 8 januari 2005. Det var mogen skog som drabbades, det uppgav alla. En 
av respondenterna berättade att 40 – 50 % av volymen på fastigheten föll, en 
annan att cirka 6 000 m3sk blåste ner. Hos några drabbades även 
gallringsbestånd hårt. Trots de bekymmer Gudrun orsakade, gav 
respondenterna uttrycket av att stormen var en lärdom. Att man inte ska 
överhålla skog, att mogen skog bör avverkas. Såhär löd några av 
respondenternas kommentarer: 

Ekonom 2: ”Vi hade, om man ser det nu i efterhand, på tok för mycket 
mogen skog. Nu är det tvärtom” 

Flermålsägare 1: ”Man har fått börja om på ruta ett igen på grund av 
Gudrun. I Gudrun föll gammelskogen och även gallringsskog som var 40 till 
50 år” 

Flermålsägare 2: ”Man har lärt sig av stormarna att man inte ska överhålla 
skog. /…/ Vi har t.o.m. någon plantering som jag har varit med och gjort på 
mossodlingar, så de är från 60-talet. De är inte mer än 50 år och de har 
växt så snabbt och bra så de ska inte få stå kvar länge. De ska snart 
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avverkas. /…/ Hade inte stormarna varit hade inte de tankarna slagits redan 
nu” 

Traditionalist: ”En fördel är att det har öppnat upp ner runt själva gården. 
Förr var det granskog och den är ju nu borta och de har låtit löv växa upp 
närmast gården” 

Miljövårdare: ”Åldersstrukturen har förändrats sedan stormen Gudrun. 
Tidigare var 70 procent slutavverkningsbar skog. /…/ Det straffar sig att ha 
gammal skog men det går tillbaka i generationer det här med hur man 
tänker med skog. Det var en bank att ha gammal skog att plocka ifrån” 

När upparbetningen av den nerfallna skogen var klar stod respondenterna 
inför beslut om föryngringsåtgärder. Planterade gjorde de alla, köpte 
plantering på hela eller delar av sin mark. De flesta markberedde innan 
plantering. En av respondenterna menade att det nästan var onödigt att 
markbereda då rotvältorna utgjorde tillräcklig markberedning. En annan 
respondent berättade att tidigare var grönrisplantering vanligast på dennes 
fastighet men att skogsförsäkringen krävde markberedning. En tredje 
respondent markberedde den yta där plantering köptes, medan en annan 
respondent inte marberedde på grund av att det fanns fornåkrar på 
fastigheten och att det var svårt att få tag på fläckmarkberedare. 

Några respondenter beskrev deras funderingar kring trädslagsval inför 
föryngringsarbetet. Att man var nyfiken på andra trädslag än vad som 
tidigare fanns på fastigheten. Att man gärna hade föryngrat med tall men att 
detta var otänkbart på grund av hårt vilttryck. En respondent berättade att 
denne hade planterat några hektar med lärk och ett litet område med 
sitkagran. Respondenterna hade i stort sett gått den traditionella vägen och 
valt gran. På fuktiga och frostlänta partier lät man också självföryngrad 
björk växa upp. Den främsta anledningen var en förhoppning om att erhålla 
självföryngrad gran under björken. Några av respondenterna uttryckte sig så 
här: 

Ekonom 1: ”Den plantering jag köpte markbereddes men sen har jag 
planterat en del själv och då har jag inte markberett, utan jag har bara 
planterat och det har nästan alltid lyckats kan man väl säga” 

Ekonom 2: ”Efter Gudrun höggs det upp, satte i grönris på våren. /…/ Vi 
planterade med gran, nått område fick självföryngras med björk” 

Miljövårdare: ”Där gjorde man ju kanske som jag tycker är lite dumt, men 
det var ju för att plantor och så skulle räcka, man glesplanterade, man satte 
minimalt med plantor. Men å andra sidan har det kommit så väldigt mycket 
björk och självföryngring så det väger upp med råge” 

Ekonom 1: ”Jag gick på det traditionella. Jag gick på det som fanns på 
biotopen tidigare. Jag kände att, nä det var så många som skulle pröva nya 
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trädslag. /…/ Jag ville satsa på det som redan fanns, det som redan visat att 
det kunde växa och fungera” 

3.3 Skogsskötsel 

Enligt respondenterna var deras Gudrunhyggen återbeskogade. Frågorna i 
intervjuguiden skulle ge svar på hur respondenterna valde att agera och 
resonera kring den kommande ungskogsskötseln. Värdeorden för denna 
kategorisering var: 

 Själv, tid, röja, röjning och roligt 

Alla respondenter berättade att den aktuella skötselåtgärden på 
Gudrunhyggena var röjning. Sex av respondenterna uppgav att de påbörjat 
röjningen, själva och/eller med hjälp av entreprenörer. Traditionalisten hade 
inte påbörjat röjningen men skulle göra det under året. Det var rådet som 
givits från dennes skogliga kontakt. Tre av respondenterna (Flermålsägare 1, 
Flermålsägare 2 och Miljövårdare) utmärkte sig genom att de verkade mer 
intresserade än övriga av att resonera kring röjning. De hade också en klar 
uppfattning om vad de ville ha gjort, men insåg även sina begränsningar. Så 
här kunde de resonera: 

Flermålsägare 1: ”Det röjs hela tiden på fastigheten, flera hektar varje år. 
Jag och svärsonen röjer. /…/ Det är inte bara till att gå in och börja röja 
bara för att det är så, för att alla de andra säger så. Utan hur man vill att 
det ska se ut när det är färdigt till att producera” 

Flermålsägare 2: ”De flesta bestånden är röjda, jag håller på. Jag försöker 
röja själv, oftast blir det att jag gör två röjningar. /…/ Nu som pensionär 
har jag tid för det. När jag var yrkesverksam röjde jag en del, men hade en 
del hjälp för att inte bli efter” 

Miljövårdare: ”Första röjningen är gjord. Vi är nästan i fas med röjningen. 
/…/ Vi har bara några hektar kvar som vi tar nu. De små objekten gör jag 
och min son själva, för de stora köper vi in tjänster. De är för mastiga. /…/ 
Man har ju skyldighet att röja, vad händer annars rent ekonomiskt. Vad blir 
det av det om du inte röjer”. Vidare berättade respondenten: ”Jag har haft 
väldigt duktiga röjare, man har inte en chans, det är grymt alltså, att de 
orkar i åtta timmar. Jag är nöjd när jag har varit där i fem, sex timmar” 

Respondenten Miljövårdare visade sig ha många tankar om röjning. 
Personen fick frågan om det var något som denne fått med sig från sin far 
som tidigare ägde fastigheten. Svaret var följande: ”Nej, det är ju lite grann 
det här att man vill sköta sin skog, varför har man den annars”. Denna 
respondent berättade även om sådant som kan hindra röjningsarbetet. ”I 
vinter har vi inte hunnit med nånting. Vi har gått här med ströträd och 
brötar”. Personen syftade på att det numera ofta blåser ner träd och att dessa 
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tar tid från det som planerats till röjning. Miljövårdaren berättade även att 
lite gallring har fått stå tillbaka på grund av merarbetet med vindfällor och 
att det är synd. Att även gallringen borde vara i fas. Respondenterna ovan 
berättade att de hade påbörjat sina röjningar, vem som utfört arbetet samt 
gav också förklaringar till vad som motiverade dem.  

En av respondenterna, Traditionalisten, hade som tidigare nämnts, inte 
påbörjat röjningsarbetet på sina Gudrunhyggen. Förklaringar till varför 
arbetet inte påbörjats hos Traditionalisten var att denne var helt beroende av 
andras hjälp, och lyssnade och tog ställning till de råd dennes skogliga 
kontakt gav.  

Traditionalisten hade utfört andra åtgärder på fastigheten sedan 
Gudrunstormen; planterat, rensat diken samt underhållit dammar med hjälp 
av EU-bidrag. Respondenten bodde långt ifrån skogsfastigheten, och enligt 
denne var detta en försvårande omständighet för att driva gården. Ett citat 
från Traditionalisten, som berättar om att det bara är utgifter på fastigheten 
nu: 

Traditionalist: ”Man måste vara ärlig och säga, det är bara utgifter här nu i 
/…/. Min bror han jobbar själv i skogen och det gör hans son också. Det är 
nått helt annat för dom då med kostnader och utgifter än det blir för oss då. 
Det tar många år innan det kan generera inkomster och vi kan inte utnyttja 
stället då vi bor långt borta” 

De tre övriga respondenterna var mer vaga i sina berättelser om röjningen på 
sina fastigheter. Röjningen var påbörjad men de gav inga förklarande 
beskrivningar av arbetet eller så uppgav man att man låg efter i arbetet med 
röjningen. På frågan om vilka åtgärder som utförts på Gudrunhyggena var 
svaret från respondent Passiv: 

Passiv: ”Planterat det mesta och röjt. Jag satte en del själv, gran. /…/ I år 
har vi röjt, /…/ (skogsbolag, förf. anmärkning) hjälpte till” 

De två andra respondenterna beskrev det påbörjade röjningsarbetet såhär: 

Ekonom 2: ”Ingen lejd röjning. Lite gör jag själv med främst en anställd 
som röjer i januari, februari. Man kanske kunde vara lite tidigare ibland. 
/…/ När man inte enbart är skogsbrukare så är det en risk att man inte gör 
det i tid, speciellt när man tänker att detta ska jag ha att, måste ha nått att 
göra på vintern. Och så hinner man inte med det den vintern, men det 
kommer ju en ny vinter” 

Ekonom 1: ”Nästa åtgärd är röjning. Jag har ju röjt tidigare, 
brunnsröjning. Så har jag jobbat de senaste åren. Röjer gör jag själv. Och 
jag röjer med sax”. Respondenten blir ombedd att berätta mer och om denne 
även använder röjsåg vid röjning. ”Jag gör det på ett enkelt sätt. Många vill 
ju ha motorsåg och olika sorters såg men allt man missar. Man missar 
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fåglar och djur och allt om man har motorsåg med sig. Man upplever 
naturen på ett annat sätt. Och jag kan gå ut, jag har huset precis jämte 
skogen, en timme och då är det en kombination av motion, naturupplevelse 
och skogsarbete. /…/ Vi har ju fästingar som inte är så roliga men jag tror 
inte riktigt de har fått fart ännu, faktiskt”. Återigen fick respondenten en 
fråga om denne planerat använda röjsåg till arbetet på Gudrunhyggena. ”Jag 
tänker ta det innan alltså. Jag har röjsåg men jag tycker det är mycket 
roligare att vara utan röjsåg. /…/ Jag har hållit på i många år. Men. Så jag 
tycker att jag om någon ska vara erfaren. Jag brukar ibland när 
Skogsstyrelsen kommer med råd och så ibland, tycka att jag måste vara lika 
erfaren som Skogsstyrelsen. Så tänker jag när de kommer med råd. Och det 
tror jag att jag är. /…/ Men jag känner att jag har kunskapen om att röja, 
det tycker jag”. Vidare berättade respondenten: ”Att markbereda och röja, 
om man nu sak köpa in det i alla fall, är inte gratis. Detta kommer alltså 60 
år innan man får betalt för det. Jag tror alltså att det mest ekonomiska det 
är om man röjer fram bra plantor (självföryngring, förf. anmärkning)” 

Respondenterna uppgav att röjning var en åtgärd man arbetade med eller var 
i färd med att påbörja på fastigheternas Gudrunhyggen. Merparten tyckte att 
röjning var den mest stimulerande åtgärden medan mindre än hälften uppgav 
att röjning var det viktigaste. Resultatet på frågan om vilka 
skogsskötselåtgärder som respondenterna tyckte var mest stimulerande samt 
viktigast kan utläsas i tabell 7. 

Tabell 7. Skogsskötselåtgärder som respondenterna ansåg var mest stimulerande och viktigast. 

Respondent  Mest stimulerande  Viktigast 

Ekonom 1  Röjning  Plantering 

Ekonom 2  Ett välgallrat bestånd  Röjning och gallring i tid 

Flermålsägare 1  Röjning  Planering, hur man ska göra 

Flermålsägare 2  Röjning  Få igång plantering 

Traditionalist  Röjning  Röjning 

Miljövårdare  En förstagallring  Röjning (gallring därefter) 

Passiv  Gallring och röjning  Gallring 
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3.4 Skogliga kontakter 

En skoglig kontakt att rådfråga, få hjälp av eller bolla idéer med var 
uppskattat av respondenterna. Det verkade påverka dem till att ta beslut och 
agera. Alla respondenter mottog råd från andra - en skoglig kontakt eller en 
inspirationskälla av något slag. Denna kategorisering består av värdeord: 

 Hjälp, kontakt, prata, bra och läsa 

Efter stormen Gudrun var respondenterna i stort behov av hjälp för att ta 
hand om de träd som hade blåst ner eller på annat sätt skadats. 
Respondenterna hade olika erfarenheter av hur de blev bemötta när de 
kontaktade det skogliga företag de ville ha hjälp av. Att Gudrunstormen 
orsakade en logistisk svårighet för skogsföretagen var respondenterna 
införstådda i och att detta innebar väntetid för att få sin skog upparbetad. 
Några kände sig inledningsvis illa bemötta. Den de ville ha hjälp av eller 
trodde de skulle få stöttning av motsvarade inte förväntningarna. Det 
bottnade för en respondent i att denne inte tidigare sålt skog till en aktör eller 
så stora volymer att skogsföretaget inte känt sig skyldig att ta ansvar för 
respondentens önskan om hjälp. En annan respondent hade förväntat sig 
hjälp av ett lokalt sågverk eftersom respondentens pappa tidigare drev 
sågverket. Men den kopplingen visade sig inte vara av betydelse. 
Händelserna verkade ha påverkat dessa respondenters förhållande till den 
part de senare sålde skog till. De blev måna om att skapa en relation med ett 
skogligt företag.  

Ekonom 1: ”Jag började kontakta skogsföretag som skulle hjälpa mig och 
alla avfärdade mig. Så kände jag det då. Jag var väldigt snabb på det (att ta 
kontakt, förf. anmärkning), jag ville ha hjälp. De sa, nu lugnar vi ner oss 
och så får vi se hur det här blir. Vi vet inte vilken kapacitet vi har och nu är 
det kris här. /…/ Det var ingen som ville ställa upp och hjälpa mig så direkt. 
Man kan säga att det var bara de som jag varit i kontakt med innan som 
över huvudtaget ställde upp” 

Traditionalist: ”Men det är faktiskt så att vi är ju helt utlämnade till andra 
människors välvilja med det här av skötsel utav gården. Det är på gott och 
ont” 

Så uttryckte sig Traditionalisten, att det fanns en tro och önskan om andras 
välvilja för gårdens skötsel. Respondenten hade inte fått stöd av det lokala 
sågverket, trots förhoppningar då det fanns kopplingar mellan respondentens 
far och sågverket. Respondenten tog senare kontakt med ett skogsbolag och 
fick hjälp. De tog också hand om planteringar och vidare skötsel.  

I vilken omfattning respondenterna mottog råd av andra och av vilken 
anledning de gjorde detta, skilde sig mellan dem. Tre av respondenterna 
uttryckte mer än de andra att de hade goda relationer med sina skogliga 
kontakter och att detta påverkade deras beslut om skogsskötsel.  
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Flermålsägare 2: ”Jag har väldigt mycket kontakt med Skogsstyrelsen, 
väldigt bra relation och jag har haft det hela tiden med de som jobbar där. 
/…/ Jag går på exkursioner och kurser, fördel om förenar teori med praktik. 
/…/ Det är alltid bra att ha någon att bolla med. /…/ I början hade jag min 
far att diskutera med, vi hade mycket diskussioner, en dialog. Erfarenheter 
betyder mycket också. Särskilt när man bor på en gård och bott där hela sitt 
liv. Han visste ju precis att där måste du ha en skärm av björk för att få upp 
en återväxt, för annars bara fryser det” 

Miljövårdaren: ”Jag har väldigt bra samarbete, feedback av den inspektor 
som finns i detta område, väldigt bra kontakt”. På frågan om hur 
respondenten helst tar emot rådgivning svarade denne: ”Bollplank, jag söker 
efter information på nätet, sen är det så att jag lyfter på telefonen” 

Traditionalisten: ”Jag har kontakt med andra skogsägare, lyssnar in och tar 
råd. /…/ på Skogsstyrelsen är en kontakt samt /…/ (skogsbolag, förf. 
anmärkning)” 

Två av respondenterna upplevdes ta beslut utifrån egna val. De lyssnade till 
de råd som gavs, men vägde på ett annat sätt in de egna ståndpunkterna och 
tog ställning till dessa råd.  

Ekonom 2: ”Nästan så att man inte orkar läsa allt som kommer, tidningar 
mm. Läser gör jag när det finns tid och lust. Inte alltid utskick kommer när 
jag är mottaglig” 

Flermålsägare 1: ”Jag pratade med /…/ när han var ute och besiktade 
stormskadorna. Då går man och pratar. Det bästa är om man kan försöka 
hålla sin filosofi, då blir det mest omväxlande. På 60-talet som exempel när 
all björk skulle bort”. /…/ Direktaviserad post läser jag igenom och så 
funderar man. Det kan ligga där bak och gro och gnaga ett tag” 

Samtidigt ska inte de skogliga diskussionerna inom företaget eller familjen 
underskattas. Flermålsägare 1 hade sin svärson till hjälp med röjningen. 

De två övriga respondenterna uttryckte sig avsevärt försiktigare. Båda 
berättade om skogliga kontakter som de fick råd av och hur det påverkat 
beslut och val. Samtidigt hade de i vissa situationer tydliga egna 
uppfattningar. Till skillnad från de övriga fem respondenterna som antingen 
beskrev sitt kontaktnät som väldigt positivt för sitt skogsägande eller de som 
uttryckte en stark egen uppfattning och självsäkerhet, var dessa två 
respondenter ett mellanting. 

Ekonom 1: ”Jag går på kurser, träffar med Skogsstyrelsen bland annat. Jag 
läser oftast tidningar och utskick men jag ska inte överdriva, jag är inte 
jätteduktig på det ändå. /…/ Nu blir det lite skitsnack om Skogsstyrelsen. De 
har ju ett mål, ansvar litegrann men de tänker inte på skogsägarens 
ekonomi. Det har de inte som huvudansvar att göra. Och det gör att de ska 
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se till att det blir fina skogar med skogsägaren måste ju se till att det blir 
ekonomiskt” 

Passiv: ”Jag åker på en del sammankomster som de har (skogsbolagen mm, 
förf. anmärkning). /…/ Jag har umgåtts mycket med bönder och hört mig för 
hur de har gjort. Sen får man själv ta beslut, skapa sin egen uppfattning” 

Kontaktnätet runt respondenterna betydde olika mycket för dem, men 
påverkade allas inställningar och beslut. Respondenterna tog kontakt för att 
få hjälp med skogsskötselfrågor och tjänster, goda relationer och kontakter 
blev bollplank. 

3.5 Drivkrafter 

Respondenterna hade olika mål och motiv för sitt skogsägande och dessa 
verkar påverka hur de agerar och resonerar kring skogsvården. Denna 
kategorisering består av värdeorden: 

 Barn och intresse  

Flera av respondenterna uppgav att ett mål var att barnen skulle bli 
intresserade och ta över skogen. Två av respondenterna, Flermålsägare 1 och 
Flermålsägare 2, betonade att de ville lämna över fastigheten i minst lika 
gott skick som de själva en gång fått den i. Ekonom 2 och Flermålsägare 2 
hade vid tillköp av mark haft i åtanke att det en gång skulle bli lättare att 
dela upp fastigheterna mellan barnen. Att förvalta en släktgård var ett av 
motiven som den Passive uppgav. Liknade var det för Traditionalisten även 
om denne övertog fastigheten för att det var farbroderns önskan.  

Ett annat motiv som två av respondenterna uttryckte var att äga skog. 
Ekonom 1 berättade att det hade med sin uppväxt att göra, att denne var från 
skogen och ville vara en skogsmänniska. Respondent Passiv menade att det 
var lusten och intresset av att äga och ha mark att kunna gå ut till, som var 
upphovet till skogsägandet en gång i tiden.  

Ekonomisk avkastning fanns bland respondenternas motiv. Ekonom 2 
berättade att skogen var ett komplement till den andra, huvudsakliga 
produktionen på gården och att skogen utnyttjades som en resursutjämnare. 
Flermålsägare 2 menade att det fanns ett ekonomiskt intresse, att skogen 
skulle ge så bra avkastning som möjligt men utan att man förstörde mark 
och miljö. Den Passive uttryckte att det var ett bestående värde i en 
fastighet. 

Flermålsägare 1 poängterade att det var viktigt att ha en målsättning med 
skogsbruket. Respondenten förklarade att man ser på skogsbruket på ett 
annat vis när man bor på fastigheten, att det är lättare att bli vän med det. 
Familjen plockade bär och svamp och de sparade viltbegärliga trädslag vid 
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röjning för att gynna viltet. Vidare menade denne att drivkraften var att man 
inte kan lämna över skötseln till näst generation, det skulle vårdas nu. 
Liknande ståndpunkt hade Miljövårdaren som uttryckte att man hade en 
skyldighet som skogsägare att sköta sin skog. Respondenternas olika 
drivkrafter kan utläsas i tabell 8. 

Tabell 8. Sammanställning av respondenternas drivkrafter 
 
Respondent  Drivkrafter 

Ekonom 1  Att äga skog 
 

Ekonom 2  Komplettering till den huvudsakliga produktionen på gården, barnen 
 

Flermålsägare 1 Att barnen tar över, lämna över i gott skick, viltvård 
 

Flermålsägare 2 Förvalta över generationer, ekonomiska intressen, barnen 
 

Traditionalist  Släktgård, intresse av levande landsbygd, naturen 
 

Miljövårdare  Att nästa generation tar över, ”skyldigheten” att sköta sin skog 
 

Passiv  Att förvalta och driva släktgård, bestående värde i en fastighet 
 

3.6 Sammanfattning 

Fem av sju respondenter ägde en släktgård. Respondenternas fastigheter 
hade en storlek på i medeltal på 132 hektar och fyra av respondenterna 
bodde på gården. Att ensam äga fastigheten var vanligast, det gjorde fem av 
sju. Ingen hade sin huvudsakliga inkomstkälla från skogen.  

Stormen Gudrun var fortfarande en händelse som respondenterna mindes 
starkt. Stormen hade gett dem en lärdom om att inte överhålla mogen skog 
och att nygallrade bestånd var känsliga för starka vindar. En respondent 
uttryckte att stormen inneburit att man fått börja om från ruta ett igen. Flera 
respondenter berättade att lövträd fick ta mer plats i närheten av gårdsmiljön 
och hade också haft funderingar på andra trädslagval vid föryngringen av 
Gudrunhyggena än det som föll. Gran blev trots detta övervägande, det 
trädslag respondenterna valde att föryngra med. En av respondenterna valde 
att även prova mindre områden med andra trädslag.   

Alla respondenter ansåg att röjning var den aktuella skogsvårdsåtgärden på 
Gudrunhyggena. Endast en respondent hade ännu inte påbörjat röjningen, 
men börjat planera för den. Tre av respondenterna utmärkte sig gällande 
deras berättelse om röjningsaktiviteten. De upplevdes mer intresserade av 
detta och gav en mer beskrivande bild av hur de arbetade med röjningarna 
på fastigheten. Alla respondenter fick frågan om vilken skogskötselåtgärd 



 

 

29 
 

som var mest stimulerande och viktigast. Alla svarade röjning på något av 
alternativen. Mest stimulerande uppgav de flesta respondenter röjning var, 
fem av sju.  

Stormen Gudrun gjorde att några av respondenterna fick uppleva att de 
skogliga kontakter de inledningsvis ville erhålla hjälp av inte var lika 
hjälpsamma som förhoppningarna var. En erfarenhet var att det är viktigt 
med skogliga relationer när det uppstår problem och behovet av hjälp är 
stort. Tre av respondenterna uttryckte mer än övriga vilket bra stöd de fick 
av sina skogliga kontakter. Två andra respondenter uttryckte främst utgå 
utifrån sina egna uppfattningar och val men lyssnade ändå till råd. De två 
övriga respondenterna var ett mellanting.  

En drivkraft med skogsägandet var för flertalet av respondenterna att deras 
barn skulle ta över fastigheten. Två av respondenterna uttryckte att motivet 
var att äga skog. Ekonomisk avkastning var ett annat motiv som uppgavs. 
En respondent berättade att det var viktigt med en målsättning med 
skogsägandet en annan att man hade en skyldighet som skogsägare att sköta 
sin skog.  
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4. Diskussion och slutsats 

Det omedelbara röjningsbehovet som finns i Gudrunområdet tyder på att vi 
röjer alldeles för lite (Kämpe m.fl. 2014). Skogsnäringen informerar och 
upplyser om de positiva effekterna med röjning. De senaste indikationerna 
visar på att den växande arealen med omedelbart röjningsbehovet i Sverige 
har avstannat något, men än vet vi inte om det är en positiv trend (Anon. 
2014c). Skogsägarna röjer allt senare i ungdomsfasen (Näslund m.fl. 2010), 
ett val som gör röjningen dyrare (Skogsforsk 2012). 

4.1 Respondenternas beslut om röjning 

Tre av respondenterna, Flermålsägare 1, Flermålsägare 2 samt 
Miljövårdaren utmärkte sig genom att berätta mer om röjningen på deras 
fastigheter än övriga. De berättade om det positiva med skogliga kontakter. 
Deras berättelser var mer målande, de gav en tydligare bild av hur de 
arbetade med röjning. Vidare ägde alla tre en släktgård (föräldrar var 
tidigare ägare) och var således uppväxta på gården. Gemensamt var även en 
önskan om att deras barn en gång skulle ta över fastigheten. De två senare 
reflektionerna var dock inte unikt för dem. Respondenterna verkade 
uppriktigt intresserade av skogsvården på sin fastighet, en faktor som Eggers 
m.fl (2014) menar har en påverkan på valet av skötselmetoder. Hur stor är 
betydelsen av att de äger en fastighet som tidigare tillhört deras föräldrar? 
Ger det en ökad kunskap om fastigheten och en ökad lust att sköta den? 
Respondenterna upplevdes intresserade av att förkovra sig inom ämnet och 
kunskapen upplevdes vara stor. De hade gemensamt att de önskade att ett 
eller flera barn tog över fastigheten en dag. Kan det vara ett bidrag till att 
man vill sköta sin skog, att man hoppas/vet att barnen vill ta över? Om så är 
fallet, var förklaringar som respondenternas uppgav att man kände ett krav 
att sköta skogen eller att det gav motivation och glädje att förvalta skogens. 
Skötselåtgärderna kändes motiverande då någon annan skulle få nytta av det 
en dag. Gemensamt upplevdes de ha god insikt i vilken tid de själva hade 
över för skogsvården. Om de själva inte skulle hinna med, lejdes arbetet 
bort.  

Ekonom 2 använde skogen som en resursutjämnare och skogsvården var 
förlagd på vintern, då det var färre sysslor med den huvudsakliga 
verksamheten på fastigheten. Ekonom 2 tog hand om skogsvården i mån av 
tid. Kunskap om och intresse för fastighetens skogsinnehav upplevdes inte 
saknas, utan det upplevdes snarare att skogen var prioritet nummer två och 
att besluten togs därefter. Skogen står kvar även om åtgärden flyttades fram 
till året därpå! 

Traditionalisten berättade om sitt behov av andra människors välvilja. 
Ägandet grundades på en släktings önskemål om att Traditionalisten skulle 
överta fastigheten. Intresset för landsbygd och natur var stort, men 



 

 

31 
 

möjligheten att sköta skogen på distans upplevdes som ett hinder, likaså att 
inga praktiska kunskaper om arbete i skogen fanns. Traditionalisten 
upplevdes som en känslomänniska. Upparbetningen av skogen efter stormen 
Gudrun var en erfarenhet, att det inte gick att förlita sig på människors goda 
vilja. Traditionalisten tog, med erfarenhetens insikt, kontakt med ett 
skogsbolag och började bygga upp en relation där. Beslut som 
Traditionalisten tog, upplevdes baserade på känslor och råd från skogliga 
kontakter.  

Ekonom 1 och Passiv blev skogsägare för att de ville äga skog. Handlar det 
om identitet? Ekonom 1 uttryckte sig vilja vara en skogsmänniska. Samma 
respondent upplevdes vara en aning osäker person, alternativt överskattar 
respondenten sin egen kunskap med tanke på att dennes kommentar att 
likställa sina erfarenheter med Skogsstyrelsens. Detta baseras på författarens 
iakttagelser vid intervjun. Både Ekonom 1 och Passiv berättade att de 
påbörjat röjningarna av Gudrunhyggena med hjälp av entreprenörer. 
Ekonom 1 har även röjt en del själv och då med sax. Respondenten berättade 
att det är en kombination av motion, naturupplevelse och skogsarbete. 
Samtidigt verkade fästingar skrämma honom och hur påverkar det 
röjningstakten tillsammans med arbetet med sax. Beslut som respondenten 
Passiv tar verkar påverkas av råd från skogliga kontakter. Ekonom 1 röjer, 
men vad besluten baseras på finner analysen inte svar på. Ekonom 1 talar 
även emot sig själv när denne säger att det mest ekonomiska borde vara 
självföryngring och senare säger att plantering är den viktigaste 
skogsskötselåtgärden. Dessa två respondenter berättar inte mycket om 
röjningen trots följdfrågor under intervjun. Kan de vara osäkra på 
ämnesområdet? 

4.2 Jämförelse med tidigare studier 

Denna studie behandlar inte i vilken grad respondenterna röjer eller vilken 
kunskap de besitter utan undersöker på vilka grunder de tar beslut om 
röjning. Men graden av kunskap inom skogsvård bör inte vara oväsentlig för 
deras beslut. De privata skogsägarna äger ca hälften av Sveriges produktiva 
skogsmark. Hur de väljer att sköta sin skog påverkar stukturen och 
trädslagsfördelning för denna areal. En nyligen publicerad artikel menar att 
skillnaderna i skötselstrategier inte är så stora mellan olika kategorier av 
skogsägare (Eggers m.fl. 2014). De faktorer som dock verkar påverka är 
intresse och framför allt storleken på fastigheten. Den större (> 50 ha) 
fastigheten sköts mer intensivt och produktionsinriktat och ekonomin spelar 
en större roll. Alla respondenter i denna studie hade en fastighet över 50 
hektar. Vilken påverkan det har för röjningsaktiviteten, att de har en större 
fastighet, framkom inte i analysen. Däremot verkar intresse av och kunskap 
om skogen påverka respondenternas skogsskötsel och röjning positivt. 
Analysen påvisar även att de respondenter som hade som mål att nästa 
generation skulle ta över, var mer angelägna om att utföra sina röjningar. 
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Deras intresse låg i att lämna över gården i gott skick samt att motivationen 
ökar när man vet att man inte gör ogjort arbete. Nästa generation får nytta av 
arbetsinsatsen.  

En likhet mellan Fröbergs (2005) studie och denna studie är att en skoglig 
kontakt är viktigt. Fröberg (2005) menar att det är svårt att urskilja grupper 
av skogsägare. Undersökningen är gjord med en enkät, kvantitativ metod. 

Likheten mellan Bolmgren & Wikmans (2013) undersökning och denna 
studie är att intresse och kunskap påverkar röjningsaktiviteten. Tidsbristens 
påverkan, eller prioritering som jag vill kalla det, var en faktor även i denna 
studie men analysen påvisar inte att det är den dominerande faktorn bland 
respondenterna.  

Som tidigare nämnts visar inte denna studie att tidsbrist är den dominerande 
orsaken till att röjningen inte blir av. Karlsson (2006) menar att tidsbrist är 
det som leder till att skogsägarna inte röjer men samtidigt skulle ett 
ekonomiskt stöd öka aktiviteten. Är det verkligen tidsbrist det handlar om 
då, frågar jag mig? Skogsträffar som kunskapsforum visar sig positivt bland 
skogsägarna i både denna studie och Karlssons (2006) undersökning. Vidare 
att det är viktigt att anpassa rådgivningen efter skogsägarnas mål med sitt 
skogsägande.   

4.3 Urval 

Till den kvalitativa undersökningen valdes respondenterna (tabell 3) ut med 
hjälp av Skogsägarprofilen (bilaga 2) som är baserad på Ingemarsons (2004) 
studie. Urvalet, tillika respondenterna hade en medelålder på 68 år. Enligt 
Andersson m.fl. (2013) är medelåldern för privata skogsägare i Sverige 57. 
Respondenterna dominerades av pensionärer. Av denna studie framgår det 
inte att tidsbrist är en bidragande orsak till att röjning uteblir, kanske det 
beror på att flertalet respondenter är pensionärer med mer tid för skogsvård? 
Med stigande ålder avtar fysiken men det var ingen faktor som uppfattades 
aktuell bland merparten av de pensionerade respondenterna. Hade yngre 
respondenter gett ett annat resultat, eller om fler inte bott på gården? Westin 
(2014) menar att de som inte bor på skogsfastigheten, utbor, är lika 
intresserade av skogsfrågor som de skogsägare som bor på gården, åbor. 
Däremot finns det skillnader i sättet att sköta sin skog. Utbor har ofta en 
högre inkomst som delvis spenderas på skogsarbete medan åbon spenderar 
sina pengar på administration. Hur skogen sköts beror främst på hur stor 
fastigheten är, ju större desto mer fokus på produktion eller intensiv skötsel. 
Storleken på respondenternas skogsfastigheter skilde sig från 
medelfastigheterna bland Sveriges privata skogsägare. Respondenterna ägde 
i medeltal 132 hektar, jämfört med Sveriges skogsägare som i medeltal äger 
ca 50 hektar (Andersson m.fl. 2013). Även Eggers m.fl. (2014) menade att 
skogsägare med större fastigheter sköter sin skog på ett mer 
produktionsinriktat sätt. Urvalet var således inte representativt med hela 
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skogsägarkåren, men enligt Trost (2010) är det inte något att eftersträva i 
kvalitativa intervjuer. Gav respondenternas svar mer information än om 
urvalet hade ägt små (5 – 25 ha) eller medelstora (25 – 50 ha) 
skogsfastigheter? Hade urvalet bestått av skogsägare med mindre fastigheter 
kan resultatet sett annorlunda ut, men hur? Hade det visat sig att andra 
värden var de som motiverade, t.ex. ekologiska eller estetiska? 

Svaren i en kvalitativ undersökning kan öka i omfattning genom att använda 
sig av intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha rikligt med 
kunskap och vill och kan reflektera över sin situation menar Holme & 
Solvang (1997). Graden av kunskap hos respondenterna var inte känt före 
intervjuerna. Deras sociala förmåga att kunna prata för sin sak var en 
parameter som diskuterades med Skogsstyrelsens personal vid det första 
urvalet av skogsägare. Slutligen var det Skogsägarprofilen som utgjorde 
urvalet för att få med alla kategorier av skogsägare, men utöver de fem 
kategorierna valdes respondenter ut med hänsyn till hur enkelt 
undersökningen för att ta fram skogsägarprofiler över telefon hade gått.  

4.4 Studiens trovärdighet 

Enligt Trost (2010) finns det skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa 
intervjuer i hur man bör ser på dess reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet 
(giltighet). Idéerna härstammar från kvantitativa studier och begreppen bör 
inte likställas dem emellan.  

Till skillnad från kvantitativa intervjuer där idén bygger på mätningar på 
variabler för varje enhet så är strävan efter att förstå hur respondenter tänker, 
känner och beter sig det centrala i kvalitativa intervjuer. I kvalitativa 
intervjuer är det inte konstans (konstanta frågor med sannolika svar) man 
eftersträvar utan snarare det motsatta. Man söker en djupare förståelse. 
Denna studie byggde på personliga möten vid intervjutillfällena. Just för att 
på bästa sätt skapa ett tillfälle där respondenten kunde ge sin ”berättelse” 
och som intervjuare ställa följdfrågor både baserade på det talade språket 
samt iakttagelser från respondenternas kroppsspråk mm. Som intervjuare 
finns det risk att påverka hur respondenten svarar. För att undvika det, är det 
viktigt att ställa öppna frågor och inte visa att man blir förvånad av ett 
oväntat svar. Om den som intervjuar visar sin förvåning, kan det ge den som 
intervjuas att känna sig obekväm, att det är någon konstigt eller annorlunda 
med svaret. Människor kan även frisera verkligheten och ge övertygande 
men förvrängda berättelser (Holme & Solvang 1997). Författaren av denna 
studie var medveten om det inför intervjuerna, och inga negativa iakttagelser 
noterades. Ett antagande som författaren av denna studie gör, är att arbetet 
har underlättats av att det är en student som intervjuat. Hade den som 
intervjuat varit en person som respondenterna såg upp till, en erkänt skogligt 
kunnig person, kunde de känt sig mer försiktiga i sina berättelser. En av 
intervjuerna fick ske över ett telefonsamtal. Respondenten upplevdes vara en 
öppenhjärtlig person och lätt att prata med och intervjun upplevdes på 
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liknande sätt som de som gjorts med personliga möten. Risken finns 
emellertid att telefonintervjun missade viktiga iakttagelser.  

Validitet innebär om det som skulle mätas har mätts, syftet med studien. 
Denna studie sökte svar på vilka motiv som påverkade respondenternas 
beslut om röjning. Vad som motiverade dem och därav kanske även få 
insikter i orsaker som spelar in när det inte röjs eller senareläggs. För att 
undvika att sätta respondenterna i försvarsställning var intervjuguiden 
upplagd så att röjningsfrågorna skulle komma naturligt under intervjun. 
Hade respondenterna ett medvetet röjningsbehov och fått informationen om 
att intervjun handlade om röjning, var chansen trolig att de svarade som de 
trodde att de borde svara. Syftet var dolt för respondenterna. En kritik mot 
arbetssättet kan vara att frågorna blev för försiktiga. Men för att bemöta 
kritiken var följdfrågorna sättet att angripa detta under intervjun. När 
respondenten berättade om röjning var det viktigt att vara intresserad och 
ställa fler frågor för att komma åt mer intressant information om vad som 
motiverade dem till beslut om röjning, eller det motsatta, varför det släpade 
efter. En fråga som aldrig ställdes var om respondenterna hade en aktuell 
skogsbruksplan. Intressant hade varit att diskutera kring en eventuell 
skogsbruksplan, och dess åtgärdsförslag för huggningsklassen röjning. Det 
hade kanske gett en än bättre överblick hur respondenterna låg till med 
röjningen. 

4.5 Slutsats 

Studien visar att respondentens mål var grund till beslut om röjning. Att 
lämna över fastigheten till nästa generation, är ett mål för fler än hälften av 
respondenterna. Några respondenter ser målet som en drivkraft, att 
fastigheten ska lämnas över i minst lika gott skick som de själv en gång 
övertagit det i. Fler faktor som påverkade beslut om röjning var att 
respondenterna uppskattade att diskutera skogsvård med sina skogliga 
kontakter inkl. skogsträffar och kunskapsinlärning via olika medier. 

Behovet av hjälp för att utföra röjning och då i samband med okunskap 
verkar hämmande för beslut enligt studien. En bra skoglig kontakt som 
framförde behovet, kunde dock utmynna i beslut att röja.  

Tidsbrist var en annan förklaring. Eller rättare sagt prioritering. Att skogen 
kom i andra hand, till gårdens huvudsakliga produktions fördel. Beslutet 
blev till röjningsinsatsens nackdel.   

Vad kan man lära av detta? Att kunskap och mål är viktigt, att ha någon att 
diskutera beslut med. Där kommer skogsnäringen in som en mycket viktig 
aktör. Skogskonsulter, inspektorer mm har en stor möjlighet att påverka 
beslut. Att skapa bra relationer, och att man förstår vad som är viktigt för 
skogsägaren, dennes mål. Att kunna motivera med fakta och förslag på 
åtgärder som tilltalar skogsägaren. Skogen har en stor samhällsnytta och 
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skogsnäringens påverkan är viktig för att komma till rätta med det 
omedelbara röjningsbehovet. Mitt resultat, behovet av ökad rådgivning ute 
bland skogsägarna, styrks av Hörnfeldt & Ingemarson (2006). 

I slutänden är det skogsägaren som står för det avgörande beslutet och den 
som ansvaret ligger på. Med kunskap och intresse, tydliga mål med sitt 
skogsägande, kommer röjningsbehovet minska. Att diskutera 
generationsskifte kanske bör göras, med anledning av att hålla intresset med 
skogsvård uppe? Såväl i diskussioner med skogsägare som inte uttryckt att 
det finns mål att någon tar över, som till stöd i generationsskiftet. 

4.5.1 Förslag på åtgärder 

Inspektorer, skogskonsulenter mm behöver lägga mycket mer tid ute hos 
skogsägare. Det finns ett stort behov av rådgivning. En god relation mellan 
skogsägare och skogstjänsteman är viktigt, ett förtroende som kan generera 
ökad kunskap och skogsskötselinsatser. Även den kunnige skogsägaren 
behöver en skoglig kontakt att diskutera olika skötselmetoder med, det ökar 
drivkraften.  

För detta krävs statliga medel till skogsnäringen, samt att skogsnäringens 
aktörer ökar prioriteringen till rådgivning ute hos skogsägarna.  

4.6 Förslag på vidare studier 

Denna studie behandlar röjning, men liknande studier skulle också kunna 
göras inom andra områden för att ta reda på vilka grunder privata skogsägare 
tar beslut. Exempelvis beslut om markberedning, dikesrensning och tillköp.   

Intressant vore att med respondenternas tillåtelse mäta röjningsbehovet på 
deras Gudrunhyggen, diskutera utfallet tillsammans och på så vis få fram 
mer kunskap om tillståndet i deras ungskog samt hur respondenterna skulle 
resonera kring det. Skiljer det sig exempelvis mellan vad respondenterna 
anser vara en röjd ungskog med vad som framkommer av taxeringens 
mätning.  

Vidare vore det intressant att göra kvalitativa intervjuer med andra urval 
skogsägare om röjning. Exempelvis en yngre skogsägare som inte ägt 
fastigheten så länge och skogsägare med mindre fastigheter.  
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6. Bilagor 

Bilaga 1. Inledande kontakt med skogsägarna, ett telefonsamtal 

 
Hej! Mitt namn är Karina Blomster och är student på Linnéuniversitet i Växjö. 
Är det XX jag pratar med/kan jag få prata med XX? (Har du tid att jag stör dig 
några minuter?) 
Jag gör nu mitt examensarbete på Skogs- och träprogrammet och genomför en 
undersökning bland skogsägare i Kronobergs län vars fastigheter var drabbade 
av stormen Gudrun. Jag har fått hjälp av personal på Skogsstyrelsens 
lokalkontor i Tingsryd/Älmhult att ta fram en variation av intressanta skogsägare 
att intervjua. Du är en av dessa.  
Jag har 16 frågor som jag skulle vilja ställa som handlar om olika mål man har i 
sitt skogsägande, frågor som handlar om vad du tycker är viktigt för ditt 
skogsbruk.  
Går det bra? 
Du kommer inte att kunna identifieras utifrån dina svar i arbetet.  
 
Skogen har många funktioner, t ex kulturvård och kapitalavkastning. Skogsägare 
har olika mål med skogsbruket och tar därför olika hänsyn. I de följande frågorna 
ber jag dig att ange hur viktiga olika mål är för dig som skogsägare på en skala 
från 1-5. Där 1 är utan betydelse, 5 är mycket viktigt. 
 
När frågorna är ställda tackar jag för visat intresse och frågar om jag eventuellt 
får återkomma för att göra en djupare/utvecklande intervju. Vi det tillfället vill 
jag träffa dig, för en ca 60 minuters intervju.  
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Bilaga 2. SKOGSÄGARPROFILENTM 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 

1. Berätta om dig och ditt skogsägande/kopplingen till skogen? 

2. Beskriv fastigheten och dess historik?  

3. Beskriv ditt mål med skogsägandet? 

4. Har stormen Gudrun påverkat ditt skogsägande? 

5. Har ditt mål med skogsägandet förändrat efter stormen Gudrun? 

6. Har du personligen blivit erbjuden rådgivning/tjänster gällande 
Gudrunhyggena? 

7. Hur tar du helst emot rådgivning, nya rön osv. 

8. Hur många hektar av fastigheten blev stormskadat av Gudrun? 

9. Hur har du kommit fram till val av föryngringsmetod på 
Gudrunhyggena? 

10. Vad är nästa åtgärd på fastighetens Gudrunhyggen? 

11. Har du funderat på alternativa (röjnings-)metoder till de du 
vanligtvis gör? 

12. Vilken skogsskötselåtgärd i skogen tycker du är mest stimulerande? 
         Vilken skogsskötselåtgärd i skogen tycker du är viktigast? 
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Bilaga 4. De 28 utvalda skogsägarna

Utvalda skogsägare för inledande samtal, 28 personer. Åtta (8) kvinnor samt 20 män. 
De blåmarkerade är kvinnliga skogsägare 
 
 
Skogsägare Nr Kvalitativ intervju Skogsägarprofil Avböjt Ej nått för intervju 
1 X X   
2    X 
3    X (hänvisningston) 
4 X X   
5    X 
6  X   
7    X 
8    X 
9    X 
10    X 
11 X X   
12   X  
13  X (Avbröts)   
14 X X   
15  X   
16 X X   
17    X 
18    X 
19 X X   
20    X 
21    X 
22   X  
23    X 
24  X   
25 X X   
26  X   
27    X 
28   X  
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