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Sammanfattning 
 
Klimatscenarier för Sverige visar att medeltemperaturen kan öka med 4-7 grader fram till 
år 2100. Prognoser visar att klimatzonerna kommer att förflyttas norrut med ca 5-10 
kilometer varje år, vilket kommer att innebära stora förändringar för skogsbruket.  
 
Undersökningar visar att ett varmare klimat ökar tillväxten i skogen med mellan 10-50 %, 
vilket leder till att i slutet av seklet kan den möjliga avverkningsnivån att ha ökat från 100 
kubikmeter per år till 120 kubikmeter per år. Samtidigt som skogsproduktionen ökar kan 
klimatförändringarna göra att risken för olika skador på skogen blir högre. Hur de 
negativa konsekvenserna kommer att påverka skogsproduktionen är svår att sia om.  
 
Tidigare studier har gjorts på skogsbrukets anpassning till klimatförändringarna. I 
studierna har det bl.a. undersökts hur stor andel av de privata skogsägarna som tror på om 
klimatförändringar påverkar skogsbruket och hur stor andel som har vidtagit några 
åtgärder för att anpassa skogsbruket. Syftet med den här studien var att svara på om 
privata skogsägarens tro på och anpassning till klimatförändringarna har ökat sedan 2010. 
Vidare att undersöka om privata skogsägare har upplevt klimatförändringarna i sitt 
skogsbruk och om detta i sin tur påverkar tron på och graden av anpassning. För att få 
svar på frågeställningarna genomfördes en kvantitativ enkätundersökning. Enkäten var 
standardiserad med kryssfrågor om fasta svarsalternativ och skickades till 700 skogsägare 
i Kronobergs län.  
 
Av respondenterna trodde 76 % att klimatet, säkert eller kanske, förändras i sådan 
omfattning att det avsevärt påverkar skogen. 15 % av respondenterna tror att effekterna 
av klimatförändringarna skulle påverka deras skog mycket positivt eller ganska positivt 
medan 45 % tror att det kommer att påverka skogen ganska negativt eller mycket 
negativt. Hela 99 % av respondenterna angav att de hade upplevt vindskador i sitt 
skogsbruk. 28 % av respondenterna svarade att de hade anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna. Närmare 20 % av de respondenter som svarat att de ja säkert har 
upplevt några väderförhållanden eller klimatförhållanden som de tolkar som orsak av 
klimatförändringar har också svarat att de ja säkert tror att klimatet förändras så att det 
påverkar deras skog. Drygt 15 %  av respondenterna som svarat att de ja säkert tror att 
klimatet förändras att det påverkar deras skog svarade ja att de hade anpassat sitt 
skogsbruk. Studien visar att tron på klimatförändringarna har ökat sedan 2010 och även 
att graden av anpassning i skogsbruket har ökat.  
 
Det finns ett samband mellan tron på klimatförändringarna och graden av anpassning. Det 
finns också ett samband mellan upplevelse av klimatförändringar och tron på 
klimatförändringarna. Ett samband kunde också ses mellan upplevelse av 
klimatförändringar och graden av anpassning.  
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Abstract 
 
Climate scenarios for Sweden show that average temperatures could rise by 4-7 degrees 
by year 2100. Forecasts show that climate zones will shift northward by about 5-10 
kilometers every year, which will result in large changes for forestry. The purpose of this 
study was to answer whether private forest owner's belief in and adaptation to climate 
change have increased since 2010. Furthermore, to investigate whether private forest 
owners have experienced climate change in their forestry and if this in turn affects the 
belief in and adaptation to climate change. A questionnaire was sent to 700 forest owners 
in Kronoberg County in Sweden. Nearly 20% of those respondents who answered that 
yes they certainly have experienced any weather or climate conditions which they 
interpret as a cause of climate change has also responded that they, yes certainly believe 
that climate change that it affects their forest. 28% of the respondents replied that they 
had adapted their forestry to climate change. The study showed that the proportion forest 
owners believing in climate change as well as the proportion adapting forestry to climate 
change has increased since 2010. There was a relation between belief in climate change 
and the degree of adaption. There was also a relation between the perception of climate 
change and belief in climate change. A correlation was also seen between the experience 
of climate change and the level of adaption. 
 
Keyword: climate change, private forest owners, adaptation, forestry 
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Förord 
 
Denna studie genomfördes som ett examensarbete i Skogs- och träprogrammet vid 
Linnéuniversitet i Växjö under våren 2016.  
 
Idén till studien uppkom när jag hörde en föreläsning om stormskador med Erika 
Olofsson där en studie som Kristina Blennow gjort angående hur privata skogsägare tror 
på och anpassar sig till klimatförändringar i skogsbruket presenterades. Tanken föddes då 
att kunna göra ytterligare en studie på området för att se om det skett någon förändring 
över tid.  
 
Jag vill tacka min handledare Erika Olofsson för allt arbete och all hjälp hon har gett mig 
för att genomföra studien. Jag vill också tacka min biträdande handledare Kristina 
Blennow. Ett tack till Jan Eriksson på Skogsstyrelsen som hjälpte mig att ta fram ett urval 
av privata skogsägare i Kronobergs län. Ett sista tack till min familj som har stöttat mig 
under arbetets gång och som också varit delaktiga i arbetet med att skicka ut enkäter till 
skogsägarna.  

 
Johanna Skarin 
16 maj 2016 
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Johanna Skarin 

1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Simulerade klimatförändringar 
 

Världens utsläpp av växthusgaser fortsätter öka snabbt. Utsläppen av koldioxid mellan 
1970 och 2010 överskred den sammanlagda mängden som släpptes ut före 1970. 
Utsläppen bedöms fortsätta att öka även i framtiden med dagens beslutade politik och 
styrmedel (Kjellström m.fl. 2014). År 2015 var det varmaste året hittills i vår moderna 
historia, enligt en undersökning som gjordes av det amerikanska klimat- och miljöorganet 
NOOA. Den globala genomsnittstemperaturen var 0,9 grader högre än genomsnittet för 
hela förra århundrandet (NOOA, 2015). 
 
Klimatscenarier för Sverige visar att medeltemperaturen kan öka med 4-7 grader fram till 
år 2100 (SMHI, 2015a). Nederbörden förväntas i slutet av seklet (2071-2100) vara 
uppemot 15, 25 eller 40 procent högre än i perioden 1971-2000 (figur 1) enligt 
scenarierna RCP4,5 och RCP8,5 (Kjellström m.fl. 2014). I södra Sverige kan 
vattentillgången minska på grund av en högre avdunstning (Eklund m.fl. 2015). Detta gör 
att risken för torka kan bli större i södra Sverige och med det ökar också brandrisken 
(Skogsstyrelsen, 2015). 
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Figur 1. Beräknad förändring av årsnederbörd (procent) för perioden 2071-2100 jämfört med 
1971-2000. Kartorna representerar medelvärden av nio (RCP4,5 och RCP8,5) olika regionala 
klimatscenarier. RCP4,5 innebär en beräknad ökning av årsmedeltemperaturen med upp till fyra 
grader. RCP8,5 innebär en beräknad ökning av årsmedeltemperaturen med upp till sju grader. 
Källa: Kjellström m.fl. 2014 
 
Prognoser visar att klimatzonerna kommer att förflyttas norrut med ca 5-10 kilometer 
varje år (Skogsstyrelsen, 2016a), vilket kommer att innebära stora förändringar för 
skogsbruket. De skötselsystem och skötselåtgärder som passar idag för olika delar av 
landet kommer kanske inte att passa lika bra i framtiden. Detta scenario behöver 
skogsbruket ha i åtanke redan idag för ett hållbart skogsbruk. 
  
1.1.2 Skogen som kolsänka 

 
Skogens betydelse för att minska den globala uppvärmningen har bland annat lyfts fram 
på klimatmötet COP21 i Paris 2015, där världens länder enades om att 
temperaturökningen ska hållas under två grader (COP21, 2015). Om förändringarna 
fortsätter i samma takt som idag kommer temperaturen att ha ökat med två grader redan 
år 2040 (SMHI, 2015a). Enligt det avtal som gjordes i Paris så fick skog och 
markanvändning en framträdande roll, länderna uppmanades att bevara och på ett hållbart 
sätt bruka skogen för att minska den globala avskogningen (COP21, 2015).  
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I fokus stod också skogens roll som kolsänka, vilket betyder att skogen binder koldioxid 
och bidrar till att minska växthuseffekten (Skogseko, 2016). Enligt Skogsstyrelsen 
(2016b) så finns kol lagrat i ett träds stam, grenar, barr/löv och rötter, men även i dött 
organiskt material och i jordmånen. Genom att kolet är bundet i skogen så bidrar det inte 
till växthuseffekten men beroende på hur skogen brukas så förändras mängden bundet kol 
i skogen. I svenska skogar är två tredjedelar av kolet lagrat i marken och en tredjedel i 
trädens olika delar. Ju längre söderut man kommer i Sverige desto högre är mängden kol 
per hektar i träd och mark. I Skogsvårdslagen står det skrivet att ny skog måste anläggas 
efter avverkning och detta leder till att koldioxid från atmosfären binds i den nya skogen 
som växer upp (Skogsstyrelsen, 2016b). 
 
Södra Skogsägarna (2016) menar att skogstillväxten på en medelstor skogsfastighet 
belägen i södra Sverige på 50 hektar, med en trädslagsfördelning 39 % gran, 24 % tall, 
14 % löv och resterande 23 % blandskog, klimatkompenserar för 40 svenskar, beräknat 
på att varje svensk står för fem ton koldioxidutsläpp varje år.  
 
1.1.3 Effekter i skogsbruket 
 
Skogsekosystemens grundförutsättningar styrs av klimatfaktorer som temperatur, 
nederbörd och solljus. Ett ändrat klimat kommer att påverka trädens fotosyntes, 
respiration och tillväxt (SMHI, 2015e). 
 
Undersökningar visar att ett varmare klimat kan öka tillväxten i skogen med 10-50%, 
vilket leder till att i slutet av seklet kan den möjliga avverkningsnivån ha ökat från 100 
kubikmeter per år till 120 kubikmeter per år (Bergh & Linder, 2010). Södra Sverige får en 
växtsäsong som idag går att jämföra med stora delar av mellersta och södra Europa (figur 
2). Växtsäsongen beräknas öka 30 – 110 dagar, där den största ökningen kommer att vara 
i nordöstra Götaland (SMHI, u.å.).  
 
Enligt Berg & Linder (2010) kommer klimatförändringarna alltså att gynna 
skogsproduktionen i Sverige men hur mycket är svårt att veta i dagsläget. 
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Figur 2. Växtsäsongens längd i Sverige perioden år 2069-2098 T.v. referensperioden 1991-2013. 
Mitten enligt klimatscenario RCP 4,5, som innebär en temperaturökning med upp till fyra grader 
vid år 2098. T.h. RCP 8,5 som innebär en temperaturökning med upp till sju grader vid år 2098. 
Källa: SMHI, 2015c. 
 
1.1.4 Risk för skador i skogen 
 
Samtidigt som skogsproduktionen ökar kan klimatförändringarna göra att risken för olika 
skador på skogen blir högre. Hur de negativa konsekvenserna kommer att påverka 
skogsproduktionen är svår att sia om (Berg & Linder, 2010). Forskning visar att risken 
för röta, insektsskador, frostskador (Eriksson, 2007) kommer att bli högre vilket kan 
minska den faktiska produktionshöjningen. Även risken för viltskador kan öka och det 
kan bli förändrade snö- och tjälförhållanden (Berg & Linder, 2007).  
 
Risken för stormskador kommer att bli högre (Blennow & Olofsson, 2004) men hur 
vindförhållanden blir är osäkert. Statistik visar att det inte blivit blåsigare i Sverige 
(SMHI, 2011d) utan att de stora mängder skog som faller under stormar beror på ett idag 
ökat virkesförråd, en högre granandel (Blennow & Olofsson, 2004), mildare vintrar och 
blötare marker.  
 
På grund av att nederbörden minskar i södra Sverige och att temperaturen ökar så kan 
även risken för torka och brand bli högre (figur 3). 
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1961- 1990  2068- 2097 
Figur 3. Framtida utveckling av brandrisksäsongens längd perioden 2068-2097. Den blekgula 
färgen står för 15–28 dagar per år (referensperioden 1961-1990). Varje nivå i rödare riktning (år 
2068-2097) står för i snitt 14 dagars ökning. Källa: MSB, 2013. 
 
1.1.5 Anpassning av skogsbruket 
 
Enligt Eriksson m.fl. (2015) går det att klimatanpassa sitt skogsbruk. Riskhantering och 
riskspridning är två nyckelord vad gäller detta. Riskerna sprids genom att till exempel 
skapa blandbestånd istället för monokulturer, drabbas ett trädslag av någon skadegörare 
så finns de andra kvar. Ett annat sätt är att minska omloppstiderna genom att använda mer 
snabbväxande trädslag eller att använda ett förädlat plantmaterial med högre produktion, 
eventuellt  plantera glesare, röja hårdare och gallra tidigare. Med kortare omloppstider så 
inträder föryngringsfasen oftare, vilket är den fas där vi har möjlighet att återanpassa 
skogsbruket med hänsyn till den kunskap som finns just då vad gäller klimatförändringar. 
 
Tidigare studier har gjorts på skogsbrukets anpassning till klimatförändringarna (Blennow 
m.fl., 2012; Blennow, 2012; Blennow & Sallnäs, 2002). I studierna har det bl.a. 
undersökts hur stor andel av de privata skogsägarna som tror på om klimatförändringar 
påverkar skogsbruket och hur stor andel som har vidtagit några åtgärder för att anpassa 
skogsbruket. 
 
I Sverige ägs 50 % av den produktiva skogsmarken av privata skogsägare 
(Skogsstyrelsen, 2012). I Kronobergs län finns det 644 000 hektar skog som utgör 76 % 
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av den totala landytan i länet. Mer än 80 % av skogsarealen i länet ägs av privata 
markägare (Skogsstyrelsen, 2016c).  
 
År 1999 menade 11 % av de privata skogsägarna i södra Sverige att de anpassat sitt 
skogsbruk till klimatförändringarna (Blennow & Sallnäs, 2002). År 2004 var andelen 21 
% (Blennow, 2012) och 2010 var den 19,8 % (Blennow m.fl. 2012). 
 
Blennow m.fl. (2012) visade även att det finns ett samband mellan privata skogsägares tro 
på klimatförändringar och graden av anpassning, samt att det finns ett samband mellan 
privata skogsägares upplevelse av klimatförändringar och graden av anpassning. Den 
vanligaste åtgärden för att anpassa sitt skogsbruk till klimatförändringarna var att öka 
andelen blandskog. Vidare så trodde merparten av skogsägarna att risken för bland annat 
stormar, insektsangrepp och svampangrepp kommer att öka. 
 
1.1.6 Problematisering 
 
Det kan antas att privata skogsägares upplevelse av, tro på och anpassning till 
klimatförändringar har ökat efter den senaste studien (Blennow m.fl., 2012). Det har till 
exempel inträffat flera stormar de senaste åren; Dagmar 2011, Simone, Hilde, Sven och 
Ivar 2013, Egon, Gorm och Helga 2015 (SMHI, 2015c; Skogssverige, 2015). Sannolikt 
kan många skogsägare ha upplevt någon form av klimatrelaterad händelse i sin skog 
vilket i sin tur kan ha ökat tron på och anpassningen till klimatförändringar.  
 
Debatten om klimatförändringar växer sig starkare och skogens roll i detta diskuteras. I 
dagsläget ingår även klimatanpassning som en del av till exempel Skogsstyrelsens 
rådgivnings- och informationsverksamhet (SMHI, 2015e). Sannolikt kan då fler 
skogsägare ha hört talats om klimatförändringar eller klimatanpassning, vilket i sin tur 
kan ha ökat tron på och även anpassningen till klimatförändringar.  
 
I ett bredare perspektiv är det av vikt att ha kunskap om hur klimatförändringarna 
hanteras i skogsbruket eftersom skogen också bidrar till att motverka 
klimatförändringarna genom såväl upptag av koldioxid som produktion av 
klimateffektiva produkter och förnybar energi.   

 
Denna studie är ett fortsatt arbete i frågan om hur det ser ut idag bland privata skogsägare. 
Har skogsägare nu i större grad uppmärksammat diskussionen om klimatförändringar 
eller upplevt klimatförändringarna i sitt skogsbruk och har detta då påverkat och ökat tron 
på klimatförändringarna och graden av anpassning?  
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1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med studien var att svara på om privata skogsägarens tro på och anpassning till 
klimatförändringarna har ökat sedan 2010. Vidare att undersöka om privata skogsägare 
har upplevt klimatförändringarna i sitt skogsbruk och om detta i sin tur påverkar tron på 
och graden av anpassning.  
 
 Har andelen som tror på klimatförändringarna ökat sedan 2010? 
 Har andelen som anpassar sitt skogsbruk ökat sedan 2010? 
 Hur värderar privata skogsägare att klimatförändringarna kommer att påverka deras 

skogsbruk? 
 Har privata skogsägare upplevt effekten av klimatförändringarna i sitt skogsbruk? 
 Vad har privata skogsägare upplevt för effekter i sitt skogsbruk? 
 Påverkar upplevelsen av klimatförändringar, tron på och anpassningen till 

klimatförändringar? 
 

1.3 Avgränsningar 
  
Studien avgränsades geografiskt till Kronobergs län. Studien avgränsades där till privata 
skogsägare med en skogsfastighet på över fem hektar.  
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2 Material och Metod 
 
2.1 Metodik 
 
För att få svar på frågeställningarna genomfördes en kvantitativ enkätundersökning, 
Enkäten var standardiserad med kryssfrågor om fasta svarsalternativ. Studien var 
longitudinell där en jämförelse gjordes över tid. Delar av resultatet från denna studie 
(2016) jämfördes med resultatet av Blennow m.fl. (2012) studie som genomfördes år 
2010. För att kunna göra en jämförelse av resultaten från de båda studierna så behövdes 
enkäternas utformning vara likartade.  
 
Enkäten skickades med post till respondenterna som fick möjlighet att svara antingen via 
en pappersenkät eller via en webblänk. Detta gjordes för att öka valmöjligheten för 
respondenterna och därmed erhålla en högre svarsfrekvens.  
 
2.2 Urval  

Urvalet gjordes i en databas hos Skogsstyrelsen där alla privata skogsägare i Kronobergs 
län med ett skogsinnehav på mer än 5 ha togs fram.  
 
Kronobergs län innefattar åtta kommuner (figur 4) med ett invånartal på sammanlagt 
191 062 personer vilket utgör 2 % av Sveriges totala befolkning (Länsstyrelsen, 2015). 
Skogen i Kronobergs län ägs av närmare 14 000 personer varav 37 % är kvinnor och 64 
% är närbor. Närbo innebär att skogsägare bor i samma kommun som de äger skog i 
(Skogsstyrelsen, 2016c).  

   
Figur 4. Karta över Kronobergs län och dess kommuner. Källa: Länsstyrelsen, 2015. 
 
Från urvalet skogsägare från Skogsstyrelsen, en Excel-fil med 9 000 skogsägare, gjordes i 
sin tur ett urval på 700 skogsägare. Detta urval gjordes slumpmässigt med funktionen 
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slump i Excel, där alla personer fick en siffra som låstes och sedan rangordnades i 
stigande nummerordning. De 700 skogsägarna överst på listan valdes ut. 
 
Urvalet följde Blennow m.fl. (2012) undersökning för att möjliggöra en jämförelse. 
I Blennow m.fl. (2012) skickades en enkät ut till 683 privata skogsägare i Kronobergs län 
varav 379 stycken svarade (svarsfrekvens 55,4 %). 

2.3 Enkät 
 
Enkäten konstruerades i enkätverktyget Survey & Report (Survey & Report, 2014). 
Enkäten utformades på likartat sätt som i Blennow m.fl. (2012). Emellertid lades till 
frågan, hur skogsägare värderar de sammantagna effekterna av klimatförändringarna på 
sin skog, samt en bakgrundsfråga om skogsägarna var boende på fastigheten eller inte. 
Dessutom lades till flera svarsalternativ för vilka olika väder- och klimatrelaterade 
händelser skogsägarna upplevt i sin skog. Enkäten innehöll totalt 11 frågor med fasta 
svarsalternativ (bilaga 1). På en av frågorna fanns dock möjligheten att ange fria 
svarsalternativ. Enkäten var en respondentenkät där respondenterna behandlades 
anonymt.  
 
2.4. Datainsamling  

Ett första utskick av enkäten gjordes i slutet av februari 2016 och till dem som inte 
svarade då skickades en påminnelse ut i slutet av mars. Med enkäten skickades också ett 
följebrev med information om studien och en beskrivning av hur de skulle fylla i enkäten 
(bilaga 2). Enkäten var en postenkät med möjlighet att besvara digitalt via en webblänk 
som gick till en webbenkät i Survey & Report genom en personlig inloggningskod. Ville 
skogsägarna inte svara digitalt så fyllde de i postenkäten manuellt och återsände den. 
Varje pappersenkät var märkt med en personlig streckkod med vars hjälp enkätsvaren 
scannades in och kopplades till rätt respondent i Survey & Report.  
 
Av de 700 utskicken svarade sammanlagt 424 skogsägare. Majoriteten skogsägare 
svarade med hjälp av pappersenkäten. Vid första utskicket svarade 326 stycken och 
svarsfrekvensen var då 46,6 %. Efter påminnelsen ökade svarsfrekvensen till 60,6 %.  

 2.5 Analys och statistiska test 
 
Alla svar på enkäten exporterades från Survey & Report till en Excel-fil. I Excel-filen var 
varje fråga uppdelad med respektive svarsalternativ efter vad varje respondent (id- 
nummer) hade svarat. Alla svar fanns representerade som 1 (ja) och 2 (nej) och 999 (inget 
svar).  
 



 

10 

 

Genom att använda funktionen ”antal.om” som räknar antalet celler som motsvarar ett 
givet villkor i ett område, kunde först varje svar per fråga sammanställas. För att sedan 
kunna göra jämförelser mellan de olika frågorna användes funktionen ”antal.omf” som 
räknar antalet celler som anges av en given uppsättning av villkor.  

Följande analyserades närmare: 
 Skillnaden mellan andelen skogsägare som tror på klimatförändringar 2010 och 

2016. 
 Skillnaden mellan andelen skogsägare som anpassar sitt skogsbruk till 

klimatförändringar 2010 och 2016. 
 Om det finns något samband mellan graden av anpassning och kön. 
 Om det finns något samband mellan graden av anpassning och storlek på fastighet. 
 Om det finns något samband mellan graden av anpassning och hushållets inkomst 

från skogsbruket. 
 Om det finns något samband mellan graden av anpassning och om skogsägaren är 

permanentboende eller inte på fastigheten. 
 Om det finns något samband mellan graden av anpassning och ålder på 

skogsägaren. 
 Om det finns något samband mellan graden av anpassning och utbildning. 
 Samband mellan upplevelse av klimatförändringar i skogsbruket – tron på att 

klimatet förändras i den grad att det påverkar skogsbruket 
 Samband mellan tron på att klimatet förändras i den grad att det påverkar 

skogsbruket  – om skogsägaren har anpassat sitt skogsbruk efter 
klimatförändringarna 

 Samband mellan upplevelse av klimatförändringar i skogsbruket – om skogsägaren 
har anpassat sitt skogsbruk efter klimatförändringarna  

 
För att svara på om andelen som anpassar sitt skogsbruk respektive om andelen som tror 
på klimatförändringarna har förändrats sedan 2010, gjordes statistiska analyser med hjälp 
av korstabeller. För korstabellerna beräknades observerade och förväntade 
svarsfrekvenser, utifrån vilka chi2-mått sedan kunde beräknas. Chi2-måtten jämfördes 
sedan med chi2/f-fördelningens kritiska värde 3,8415 för antalet frihetsgrader = 1 och 
signifikansnivån 5 %.   
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3. Resultat 
 
3.1 Tron på klimatförändringar 
 
Av respondenterna trodde 76 % att klimatet, ja säkert eller ja kanske, förändras i sådan 
omfattning att det avsevärt påverkar skogen (figur 5). 14 % svarade nej, knappast eller 
nej, absolut inte.   

 

 
Figur 5. Svarsfördelning (%) på frågan om de tror att klimatet förändras i sådan omfattning att det 
avsevärt påverkar deras skog. n = 416, svarsfrekvens = 59,4 %. 
 
År 2010 var det 16 % som svarade att de ja, säkert tror att klimatet förändras i sådan 
omfattning att det avsevärt påverkar skogen och 37 % svarade ja, kanske (Blennow m.fl. 
2012) (figur 6). 
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Figur 6. Svarsfördelning (%) på frågan om de tror att klimatet förändras i sådan omfattning att det 
avsevärt kommer att påverka skogen 2010 n = 348, svarsfrekvens = 40 %.  2016 n = 416, 
svarsfrekvens = 59,4 %. 
 
Beräknat chi2-mått för sambandet svarsfördelningen (Ja, säkert/Ja, kanske) och (Nej, 
absolut inte/Nej, knappast) mellan 2010 och 2016 blev 4,457. Detta är > det kritiska 
värdet 3,8415, vilket visar att tron på klimatförändringar signifikant har ökat sedan 2010. 
 
3.2 Värdering av klimatförändringarna 
 
På frågan om hur och i vilken grad skogsägarna tror att de sammantagna effekterna av 
klimatförändringarna påverkar deras skog svarade 15 % av respondenterna att de tror att 
det skulle påverka deras skog Mycket positivt eller Ganska positivt medan 45 % tror att 
det kommer att påverka skogen Ganska negativt eller Mycket negativt (figur 7).  
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Figur 7. Svarsfördelning (%) på frågan om hur de tror att de sammantagna effekterna av 
klimatförändringarna påverkar deras skog. n = 402, svarsfrekvens = 57,4 %. 
 
3.3 Upplevelse av klimatförändringar  
 
På frågan om de har upplevt några extrema väderförhållanden eller att klimatförhållanden 
har ändrats på ett sätt som de tolkar som en orsak av en långsiktigt global 
klimatförändring svarade 80 %  ja, säkert eller ja, kanske. Endast 10 % svarade Nej, 
knappast, Nej, absolut inte, att de inte har gjort det (figur 8). 
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Figur 8. Svarsfördelning (%) på frågan om upplevelse av klimatförändringarna. n = 415, 
svarsfrekvens = 59 %. 
 
Om de upplevt något fick de även ange vad de upplevt. Då de kunde kryssa i flera 
alternativ på denna fråga blev antalet svar sammanlagt 1004 fördelat på 333 respondenter. 
Hela 99 % av dessa 333 respondenter angav vindskador som svar (figur 9). 57 % av 
respondenterna hade upplevt insektsskador, 34 % hade upplevt förändrade snö- och 
tjälförhållanden, 34 % hade upplevt blötare marker och 26 % hade upplevt en ökad 
tillväxt hos träden.  
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Figur 9. Svarsfördelning (%) på frågan om vad de upplevt av klimatförändringarna. n = 333, 
svarsfrekvens = 47,5 %. Endast de som hade svarat ja, säkert och ja, kanske på frågan om de hade 
upplevt någon extrem väderhändelse eller att klimatförhållanden har ändrats på ett sätt som de 
tolkar som en orsak av en långsiktigt global klimatförändring svarade på denna fråga. 
 
3.4 Anpassning till klimatförändringar 
 
På frågan om de hade anpassat sitt skogsbruk till klimatförändringarna svarade 28 % att 
ja att de hade gjort det och 72% nej att de inte hade gjort det (figur 10). I Blennow m.fl. 
(2012) svarade de privata skogsägarna i Kronobergs län på samma fråga. Då (2010) var 
det 19,8 % som sa att de hade anpassat sitt skogsbruk till klimatförändringarna (figur 10). 
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Figur 10. Svarsfördelning (%) på frågan om de har anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna. 2010 n = 349, svarsfrekvens = 40 %.  2016 n = 412, svarsfrekvens = 59 %. 
 
Beräknat chi2- mått för sambandet svarsfördelning Ja/Nej åren 2010 och 2016 blev 
6,4987. Detta är > det kritiska värdet 3,8415, vilket visar att andelen som anpassar sitt 
skogsbruk till klimatförändringarna signifikant har ökat sedan 2010.  
 
3.5 Anpassning och bakgrundsvariabler 

 
3.5.1 Anpassning och kön 
 
Av respondenterna svarade 43 kvinnor att de har anpassat sitt skogsbruk, vilket innebär 
att 27,2 % av kvinnorna har anpassat sitt skogsbruk. Bland männen svarade 71 stycken att 
de har anpassat sitt skogsbruk, vilket utgör 27,5 % av dem som svarade (figur 11). Det 
visar att det inte finns någon tydlig skillnad mellan könen i frågan om man har anpassat 
sitt skogsbruk eller inte.  
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Figur 11. Svarsfördelning man/kvinna (%) på frågan om de har anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna. n = 408, svarsfrekvens = 58 %.  
 
3.5.2 Anpassning och fastighetens storlek 
 
Generellt ju mindre fastighet skogsägarna ägde desto mindre andel svarade att de 
anpassat sitt skogsbruk (figur 12). Bland de respondenter som ägde en fastighet <10 
hektar så har ingen anpassat sitt skogsbruk. Störst andel respondenter som svarat att de 
har anpassat sitt skogsbruk är de som svarat att de hade <400 hektar. 
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Figur 12. Svarsfördelning (%) på frågan om de har anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna i förhållande till storlek på fastigheten (hektar). n = 408, svarsfrekvens = 58 
%. 
 
3.5.3 Anpassning och närbo/utbo 
 
Den största andelen respondenter som anpassar sitt skogsbruk var de som bor på sin 
fastighet permanent (figur 13). Av de som bor på sin fastighet permanent var det 18 % 
som anpassar sitt skogsbruk, medan andelen var 4 % bland de som bor ibland på sin 
fastighet och 6 % bland de som inte bor på sin fastighet. 
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Figur 13. Svarsfördelning (%) på frågan om de har anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna i förhållande till om de bor på sin fastighet eller inte . n = 406, 
svarsfrekvens = 58 %. 
 
3.5.4 Anpassning beroende på inkomst från skogsbruket 
 
Skogsägarna som anpassar minst är de som har en inkomst, procentuellt räknat, av 
hushållets totala inkomst från skogsbruket under 2015 <6 %, 51-75 % respektive 76-100 
%. De skogsägare som anpassar mest är de som har en inkomst från skogsbruket som är 
16-25 % respektive 26-50 % (figur 14).  
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Figur 14. Svarsfördelning (%) på frågan om de har anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna i förhållande till hushållets inkomst från skogsbruket 2015. n = 403, 
svarsfrekvens = 57,5 %. 
 
3.5.5 Anpassning och ålder 
 
Inget tydligt mönster kunde urskiljas mellan graden av anpassning och ålder på 
skogsägaren (figur 15). 
 

  
Figur 15. Svarsfördelning (%) på frågan om de har anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna i förhållande till ålder. n = 407, svarsfrekvens = 58 % 



 

21 

 

3.5.6 Anpassning och utbildning 
 
Inget tydligt mönster kunde urskiljas mellan graden av anpassning och utbildningsnivå 
hos skogsägaren (figur 16).  
 

 
Figur 16. Svarsfördelning (%) på frågan om de har anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna i förhållande till utbildningsnivå. n = 522, svarsfrekvens = 74 %. 

 
3.6 Upplevelse- tro 

 
Närmare 20 % av de respondenter som svarat att de ja, säkert har upplevt några väder- 
eller klimatförhållanden som de tolkar som orsak av klimatförändringar har också svarat 
att de ja säkert tror att klimatet förändras så att det påverkar deras skog. 9 % av 
respondenterna som har svarat att de ja, säkert har upplevt några väder- eller 
klimatförhållanden som de tolkar som orsak av klimatförändringar har också svarat att de 
ja, kanske tror att klimatet förändras att det också påverkar deras skog (figur 17). 
 
Nästan 30 % av respondenterna som svarade att de ja, kanske har upplevt några väder- 
eller klimatförhållanden som de tolkar som orsak av klimatförändringar har svarat att de 
också ja, kanske tror att klimatet förändras så att det påverkar deras skog. 10 % av 
respondenterna som svarar att de ja, kanske har upplevt något svarade att de också ja, 
säkert tror att klimatet förändras så att det påverkar deras skog (figur 17).  
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Figur 17. Svarsfördelning (%) på frågan om skogsägarna har upplevt några väder- eller 
klimatförhållanden som de tolkar som orsak av klimatförändringar i förhållande till om 
skogsägarna tror att klimatet förändras så att det påverkar deras skog. n = 414, svarsfrekvens = 59 
%. 

 
3.7 Tro- anpassning 

 
46 % av respondenterna som svarade ja, säkert att de tror att klimatet förändras så att det 
påverkar deras skog har anpassat sitt skogsbruk (figur 18). 
 
Endast en liten del av skogsägarna som svarat att de ja, kanske tror att klimatet förändras 
att det påverkar deras skogsbruk har svarat att de har anpassat sitt skogsbruk. 73 % som 
svarat att de ja, kanske tror att klimatet förändras att det påverkar deras skog har inte 
anpassat sitt skogsbruk. 
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Figur 18. Svarsfördelning (%) på frågan om skogsägarna har anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna i förhållande till om skogsägarna tror att klimatet förändras så att det 
påverkar deras skogsbruk . n = 366, svarsfrekvens = 52 %. 
 
3.8 Upplevelse- anpassning 

 
Av respondenterna var det 12 % som svarade att de ja, säkert hade upplevt någon 
händelse till följd av klimatförändringar hade anpassat sitt skogsbruk. 14 % som svarade 
att de ja, kanske hade upplevt någon händelse till följd av klimatförändringar hade 
anpassat sitt skogsbruk (figur 19). 
 
55 % av de som svarat att de ja, säkert eller ja, kanske hade upplevt någon händelse till 
följd av klimatförändringar i skogsbruket har inte anpassat sitt skogsbruk. 

 
Endast 2 % som svarade nej, knappast respektive nej, absolut inte hade upplevt någon 
händelse till följd av klimatförändringarna i skogen svarade att de hade anpassat sitt 
skogsbruk. 
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Figur 19. Svarsfördelning (%) på frågan om de har anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna i förhållande till om skogsägarna har upplevt någon händelse till följd av 
klimatförändringar i sitt skogsbruk . n = 410, svarsfrekvens = 58,5 %. 
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4. Diskussion  
 

4.1 Resultat 
 

De flesta respondenter verkade överens om att något händer med klimatet och att det då 
också kommer att påverka skogen och skogsbruket. 76 %  av respondenterna svarade ja, 
säkert eller ja, kanske att de tror att klimatet kommer att förändras i sådan omfattning att 
det avsevärt kommer att påverka skogen (figur 5).  
 
2010 var det 16 % som svarade ja, säkert att de tror att klimatet kommer att förändras i 
sådan omfattning att det avsevärt kommer att påverka skogen och på samma fråga 
svarade 37 % ja, kanske (figur 6) (Blennow m.fl. 2012). Från 2010 till 2016 har andelen 
som svarat ja, säkert och ja, kanske ökat från 53 % till 76 %.  
 
Att tron på klimatförändringarna har ökat hos de privata skogsägarna kan kanske 
förklaras med att det har varit mildare vintrar de senaste decennierna i södra Sverige 
(SMHI, 2015e; SMHI, 2015f), förra året var också det varmaste året hittills i modern 
historia (NOOA, 2015). De privata skogsägarna har kanske upplevt mer händelser i sitt 
skogsbruk som de kopplar till en konsekvens av ett förändrat väder- eller 
klimatförhållande. De har kanske upplevt mer insektsangrepp, mer betesskador eller mer 
stormskador (figur 9). Det gick att se ett mönster mellan upplevelse och tro (figur 17), 
den idag ökade tron på klimatförändringar kan bero på en ökad upplevelse hos 
skogsägarna. Det kan också finnas en högre medvetenhetsgrad idag om 
klimatförändringar och effekten på skog och skogsbruk bland skogsägarna. Detta med 
tanke på att det är sådan pass stor ökning på tron att klimatet kommer att förändras så att 
det avsevärt kommer att påverka skogen. 

 
45 % av respondenterna värderade effekten av klimatförändringarna ganska negativt eller 
mycket negativt (figur 7). Där fanns också en stor grupp på 40 % som hade svarat vet ej. 
Det var ändå nästan 15 % som svarade att de värderade klimatförändringarna ganska 
positivt, och möjligen tillhör dessa procent dem som faktiskt upplevt något som anses mer 
positivt i skogsbruket som en ökad tillväxt hos träden.  
 
De som svarade ganska negativt eller mycket negativt har möjligen upplevt mer skador på 
skogen som kan tolkas som en orsak av väder- eller klimatförändringar (figur 9). 
 
80 % av respondenterna svarade att de ja, säkert eller ja, kanske upplevt några extrema 
väder- eller klimatförhållanden som de tolkar som en orsak av en långsiktig global 
klimatförändring (figur 8). Hela 99 % av respondenterna som svarat ja, säkert eller ja, 
kanske på frågan svarade att de upplevt vindskador. Att hela 99 % upplevt vindskador kan 
bero på att skogsbruket i just Kronobergs län de senaste årtionden drabbats av flera 
stormhändelser (SMHI, 2015c; Skogssverige, 2015). 57 % av skogsägarna hade upplevt 
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insektsskador, 34 % hade upplevt blötare marker och 34 % hade upplevt förändrade snö- 
och tjälförhållanden (figur 9). Dessa väderförhållanden är också något som förväntas öka 
med det varmare klimatet (Eriksson, 2007; Berg & Linder 2007). 
 
Trots detta är det endast 28 % som svarar att de har anpassat sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna (figur 10). En orsak kan vara att informationen om 
klimatförändringar och skog är väldigt liten. Därmed är även kunskapen liten om vad som 
kommer att hända med skogen om klimatet förändras i den takt som forskningen säger. 
Några av skogsägarna kanske redan sköter sin skog på ett klimatanpassat sätt utan att de 
vet det och gör därför inget annorlunda för att anpassa, en del har kanske redan idag korta 
omloppstider i sitt skogsbruk. En annan möjlig anledning till att inte göra någon 
åtgärd/anpassning kan vara att skogsägarna tycker att blandskog kan vara 
tillväxthämmande, många kanske tycker att det är värt att t.ex. några granar blåser ner.  
 
De 28 % av respondenterna som idag (2016) har svarat att de har klimatanpassat sitt 
skogsbruk är ändå en ökning från 19,8 % sedan studien 2010 (figur 10) (Blennow m.fl. 
2012). Denna siffra visar att skogsägarnas medvetenhet om klimatförändringarna ökat. 
Det kan bero på att skogsägarna upplevt effekten av klimatförändringar och tror i högre 
grad på att klimatförändringarna påverkar skogsbruket vilket i sin tur påverkar 
anpassningsgraden( figur 18, 19). De informationsinsatser som gjorts av Skogsstyrelsen 
har kanske också slagit igenom (SMHI, 2015e).  
 
Att jämföra med Portugal och Tyskland (Blennow m.fl. 2012) så anpassar dock 
skogsägarna i södra Sverige sitt skogsbruk minst. År 2010 var det 54 % i Portugal som 
hade anpassat sitt skogsbruk och i Tyskland var andelen 47 %. Även om det idag är en 
större andel i Sverige som anpassar, är andelen fortfarande betydligt mindre än vad 
Portugal och Tyskland hade 2010. Vad detta beror på är svårt att sia om men skogsägare i 
Portugal hade också då en högre tro på att klimatet förändras så att det kommer att 
påverka skogsbruket än vad skogsägare i Sverige hade (Blennow m.fl. 2010).  
 
Det fanns ingen tydlig skillnad mellan män och kvinnor avseende om de har anpassat sitt 
skogsbruk eller inte, endast 0,3 % skilde (figur 11). De med större fastighet hade dock 
anpassat sitt skogsbruk i något högre grad jämfört med de med mindre fastighet (figur 
12). I Blennow m.fl. (2012) så kunde ett något annorlunda mönster urskiljas, då 
medelstorleken på fastigheter som anpassade sitt skogsbruk var 60 hektar. Den grupp som 
anpassat sitt skogsbruk mest var de skogsägare boende permanent på sin fastighet, där 
hade 18 % av respondenterna svarat att de har anpassat sitt skogsbruk (figur 13). Är 
skogsägaren boende permanent på sin fastighet så kan det antas att de har en annan 
översikt över vad som händer och det kanske är lättare att uppleva skador på skogen. Och 
upplevelsen av klimatförändringar i skogsbruket påverkar graden av anpassning (figur 
19). De skogsägare som anpassar mest är de som har en inkomst från skogsbruket som är 
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16-25 % respektive 26-50 % (figur 14). Den trenden kunde också ses i Blennow m.fl. 
(2012). 
 
Det fanns inget tydligt mönster mellan skogsägarens ålder och graden av anpassning av 
skogsbruket, där var fördelningen jämn mellan de olika åldersklasserna (figur 15). I 
Blennow m.fl. (2012) såg man att den åldersklass som anpassade mest var den kring 
födelseår 1955. I denna studie syns att flest respondenter finns i klasserna 1940-1949 
respektive 1950-1959, men det går inte att se att dessa anpassar sitt skogsbruk mer. Det 
fanns heller inget tydligt mönster i avseende på vilken utbildningsnivå skogsägaren hade i 
förhållande till graden av anpassning (figur 16). 
 
Det fanns ett samband mellan upplevelsen av klimatförändringarna och tron på 
klimatförändringarna, skogsägare som svarade att de har upplevt klimatförändringar i sitt 
skogsbruk har också en högre tro på klimatförändringarna. Tron på och upplevelsen av 
klimatförändringarna verkar också stärka skogsägarnas vilja att anpassa sitt skogsbruk till 
klimatförändringarna (figur 17, 18, 19). Detta framkom även i Blennow m.fl. (2012) där 
det fanns ett samband mellan tron på klimatförändringar, upplevelsen av 
klimatförändringar och graden av anpassning.  

 
4.2 Metod 
 
Studien gjordes bland privata skogsägare i Kronobergs län där 80 % av skogsarealen ägs 
av privata skogsägare (Skogsstyrelsen, 2016c). De privata skogsägarna äger en 
betydelsefull del av Sveriges skogsmark och hur de hanterar klimatfrågan har en stor 
inverkan på den sydsvenska skogens produktionsförmåga och motståndskraft. 
 
Metodkritiskt kan eventuellt konstateras att hade studien gjorts i en annan del av landet 
där andelen privata skogsägare är mindre så hade kanske resultatet av studien sett 
annorlunda ut. De 28 % som svarat att de har klimatanpassat sitt skogsbruk i Kronobergs 
län kanske inte är representativt för hela landet. I Blennow (2012) så visar resultatet att 14 
% av skogsägarna i norra Sverige har påverkats av debatten om klimatförändringarna och 
deras sätt att anpassa skogsbruket. En annan faktor som eventuellt påverkar resultaten i 
föreliggande studie är att i en tidigare studie av Blennow m.fl. (2012) skickades en 
liknande enkät 2010 också ut i Kronobergs län. Det kan vara så att några av de 
skogsägare som fick svara på den enkäten då också har fått den här enkäten att besvara. 
De privata skogsägare som eventuellt fick den då och har svarat nu fick kanske upp 
ögonen då för att man kan klimatanpassa sitt skogsbruk.  
 
Ytterligare en bakgrundsfråga kunde ha ställts om hur länge skogsägaren har ägt sin 
fastighet. Upplevelser av förändrade snö- och tjälförhållanden, ökad tillväxt, blötare 
marker etc. kan krävas en längre observationstid, ett längre ägande för att få en 
uppfattning om en förändring i skogsbruket. Det går att diskutera huruvida en fråga om 
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kön ska tas med i en enkät, om det är relevant att göra jämförelser mellan kön i en fråga 
som rör klimatet. Frågan kunde dessutom ha haft tre svarsalternativ, t.ex. ”han”- ”hon” 
och- ”hen”.  
 
Enkäten skickades ut i pappersform med möjlighet att besvara den digitalt, detta gjorde 
förmodligen så att svarsfrekvensen blev relativt hög (60,6 %). Det tar tid att distribuera en 
sådan enkät och webbenkät är enklare och billigare. Nackdelen med en webbenkät är 
dock svårigheten att nå alla respondenterna. Många skogsägare kanske inte har tillgång 
till mailadress eller dator. 
 
Respondenterna kunde läsa igenom hela enkäten innan de började svara. Möjligheten 
fanns då att se vad som egentligen menas med att klimatanpassa skogsbruket och olika 
effekter som finns. Möjligtvis kan detta ha påverkat respondenternas svar. 
 
4.3 Ytterligare studier 

 
Skogsägarna fick bl.a. svara på om de har anpassat sitt skogsbruk. Ytterligare studier går 
att göra för att ta reda på hur de anpassat sitt skogsbruk, d.v.s. vilka åtgärder de har 
vidtagit för att anpassa sitt skogsbruk.  
 
En liknande studie skulle kunna genomföras i andra delar av landet för att se om det finns 
skillnader beroende på var i landet man bor. 
 
Intervjustudier skulle kunna göras för att få en djupare förståelse för hur privata 
skogsägare tänker kring och agerar i klimatfrågan. Detta skulle kunna utgöra ett stöd för 
hur informations- och rådgivningsinsatser kan utformas i framtiden. 
 
Hur kommer lagstiftningen att påverkas av klimatförändringarna? Det kommer att bli 
snabbare omloppstider, konsekvenser av att sänka lägsta tillåtna avverkningsålder på t.ex. 
gran och tall. Framtida möjligheter för främmande trädslag. Dikning i skogen är en annan 
fråga som kan bli aktuell att studera.  

  
4.4 Slutsatser 

 
Fler skogsägare tror idag jämfört med 2010 på att klimatet förändras i en sådan 
omfattning att det påverkar skogen. Graden av anpassning har också sedan 2010 till idag 
(2016) ökat till 28 %.  
 
De flesta respondenter upplever effekten av klimatförändringarna negativt och 80 % 
svarar att de hade upplevt extrema väder- eller klimatförhållanden i sitt skogsbruk. Av 
dessa var det  99 % av skogsägarna som hade upplevt vindskador i sin skog.  
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Graden av anpassning varierar bland privata skogsägare. Det fanns skillnader i graden av 
anpassning beroende på storleken på fastigheten. Där kunde man se att ju större 
fastigheten var desto fler skogsägare var det som anpassat sitt skogsbruk. Hushållets 
totala inkomst från skogsbruket hade också en påverkan på graden av anpassning. De som 
var boende permanent på sin fastighet hade också anpassat sitt skogsbruk mer än de som 
bodde där ibland eller inte bodde där alls.  
 
Resultatet visar att om man upplevt något extremt väder- eller klimatförhållande så är 
också tron på klimatförändringar större. Det finns även samband mellan upplevelse av 
klimatförändringar och anpassning av skogsbruket. Ett samband fanns också mellan tron 
på klimatförändringar och anpassning av skogsbruket. 
 
Det är fortfarande 72 % av skogsägarna som inte klimatanpassar sitt skogsbruk. Om 
Skogsstyrelsen fortsätter sitt arbete med att informera och utbilda i ämnet och om också 
skogsbolagen kan utforma strategier, så finns möjligheten för skogsägarna att tänka 
klimatanpassat skogsbruk. Om de får kunskapen och verktygen att hantera den här frågan 
i sitt skogsbruk så finns möjligheten att fler väljer att klimatanpassa sitt skogsbruk.   
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