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Sammanfattning 
 

Sverige är ett av de länder i världen som har en stor andel privatägd skog. 

Skillnaden mellan olika typer av skogsägare är stor och återspeglas i ägarens 

målsättning och intresse med hur fastigheten drivs. Idag bor och arbetar en allt 

större andel av skogsägarna i en urban miljö vilket innebär att de inte fått en 

naturlig inskolning i och kunskap om skogsbruket från sina föräldrar som det 

varit i tidigare generationer. Skogsägare har olika behov av beslutsstöd beroende 

på kunskap, intresse, ekonomi, självverksamhetsgrad och fastighetens karaktär 

men ett bra underlag för att fatta beslut behövs både av erfarna och oerfarna 

skogsägare. Skogsbruksplanen är en sammanställning av skogsfastigheten och 

ger också förslag på åtgärder utifrån förhållandena i skogen och skogsägarens 

mål. Syftet med denna uppsats var att undersöka om det för privata skogsägare 

finns något samband mellan kunskapen om skog, målet med skogsbruket och 

användning av skogsbruksplanen.  

 

Studien genomfördes som en enkätundersökning bland privata skogsägare med 

en aktuell skogsbruksplan som upprättats av Vida Skog. Enkäten gjordes i form 

av en webbenkät som skickades ut via mail. Totalt svarade 175 personer (40%). 

Respondenternas svar sammanställdes, analyserades och samband undersöktes.  

 

Studien visade att 96 % av skogsägarna, i varierande grad, använder sin 

skogsbruksplan för att fatta beslut om skogliga åtgärder på fastigheten. 

Skogsbruksplanen skaffas för att underlätta skötsel samt för att den ger en bra 

översikt över fastigheten och ansågs som mest användbar för att se vad som 

behöver göras i bestånden eller för att se volym i bestånd.  

  

Skogsägare med liten skoglig kunskap uppvisade ett något större intresse för 

förvaltning av skogen för kommande generationer samt för att skapa miljö för 

rekreation. Skogsägare med stor skoglig kunskap hade ett större intresse för 

virkesproduktion och de tyckte också skogsbruksplanen följde deras mål med sitt 

skogsbrukande bättre än gruppen med låg kunskap beroende på att de i större 

utsträckning var med och påverkar utförandet av den. Studien visade också att 

större kunskap minskade intresset för att skapa miljö för biologisk mångfald. Det 

fanns även ett samband mellan mål med skogsbruket och användning av 

skogsbruksplanen där de skogsägare som prioriterade biologisk mångfald 

använde skogsbruksplanen i större utsträckning än de med andra mål. 

 

Slutsatsen av examensarbetet blir att det finns ett samband mellan skoglig 

kunskap, mål med skogsbruket och användningen av skogsbruksplanen 
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Abstract 
 

Sweden is one of the countries in the world that has a great proportion of 

privately owned forests where up to half of all forests are owned by private 

individuals. What potential use do they have of their forest management plan? 

The purpose of this study was to examine whether there was any connection 

between the knowledge of the forest, the goal of forestry and the use of the forest 

management plan. A digital survey was conducted in cooperation with Vida, a 

private saw timber company. The respondents had two weeks to answer the 

survey and after that the analyses to find out any connection started.  

 

The results of the study showed that the forest owner had great use of the forest 

management plan. They were satisfied with it and the main objective of owning 

forest land was to manage it on to future generations.  

 

The conclusion of the study showed that there was a connection between the 

knowledge of the forest, the goal of forestry and use of the forest management 

plan.  

 

Keywords: Forest management plan, knowledge, private forest owners, forest 

goals,   



 

III 

Erik Sundberg och Rasmus Nilsson 
 

 

Förord 
 

Detta examensarbete är utfört på Skogs- och träprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Examensarbetet är 15 hp, vilket motsvarar 10 veckors 

heltidsstudier.  

 

Idén till arbetet uppkom då vi under studietidens gång ofta pratat om utförande 

av skogsbruksplaner samt deras tillförlitlighet. Men skogsbruksplanen ur ett 

skogsägarperspektiv har inte diskuterats. Vi blev helt enkelt intresserade av att se 

vad skogsägaren har för användning av sin plan, om de brukar skogen efter 

planen och om de finns ett samband mellan skoglig kunskap och skötsel efter 

skogsbruksplanen. 

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare Erika Olofsson som har varit 

till stor hjälp i denna studie.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till Vida Skog som hjälp oss med att komma i 

kontakt med skogsägare. 

 

Ett sista riktat tack vill vi ge Netigate. Företaget som har hjälpt oss att genomföra 

denna enkätundersökning. 

 

Pionkullen Bjärka-Säby Maj 2016  

Erik Sundberg & Rasmus Nilsson.  
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1. Introduktion  
 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1Privata skogsägare 

 

Sverige är ett av de länder i världen som har en stor andel privatägd skog där upp 

emot hälften av all skog ägs av privatpersoner (Andersson 2011). I södra Sverige 

är den privatägda andelen areal särskilt hög (78 %), nästan dubbelt så hög 

jämfört med Norrland (42 %) där mycket av skogen ägs av stora skogsbolag 

(Skogsstatistisk årsbok 2014). I södra delen av landet är dessutom boniteten 

högre vilket leder till att privata skogsägare står för en stor del av 

virkesproduktionen i landet (Mattson, Boman och Kindstrand, 2003).  För att 

räknas som skogsägare i den officiella statistiken krävs ett ägande på minst ett 

hektar produktiv skogsmark (Skogsstyrelsen 2015). Medelfastigheten i Sverige 

är cirka 82 hektar stor men skillnaderna är stora över landet där medelstorleken i 

norr (130 ha) är mer än dubbelt så stor som i söder (56 ha). Inom det småskaliga 

skogsbruket utför de privata skogsägarna 46 % av skogsvården och 14 % av alla 

avverkningar själva (Skogsstatistisk årsbok 2014). 

 

Skillnader mellan olika typer av skogsägare är stor och återspeglas i ägarens 

målsättning och intresse med hur fastigheten drivs. Ålder, uppväxt, ekonomiska 

förutsättningar och boende är några variationer hos den enskilda skogsägaren 

(Ek 2004). År 2012 var antalet brukningsenheter ägda av fysiska personer 229 

802. Av dessa var 25 % utboägda, 7 % delvis utboägda och 68 % närboägda. 

Brukningsenhet utgörs av den produktiva skogsmark inom en kommun som 

tillhör samma ägare (Skogsstatistisk årsbok 2014). Detta är således inte 

detsamma som antal skogsägare då skogsfastigheter ofta samägs, i genomsnitt av 

1,7 personer (Matsson, Boman och Kindstrand 2003).   

 

I Sverige var antalet skogsägare 2012 cirka 329 500, varav 62 % var män och 38 

% kvinnor (Skogsstyrelsen 2015). Medelåldern för skogsägare i Sverige är 55 år 

(Matsson, Boman och Kindstrand 2003), knappt 2 % av skogsägarna var 2013 

under 30 år, majoriteten (37 %) var mellan 50-64 år och ungefär en fjärdedel var 

30-49 år (Skogsstatistik årsbok 2014). Endast en liten del av den genomsnittliga 

skogsägarens inkomst kommer från skogen. Enligt Mattson, Boman och 

Kindstrand (2003) kommer i genomsnitt 12 % av privata skogsägares disponibla 

inkomst från skogsbruket. Pettersson (2011) undersökte hur privatskogsägares 

reala nettoinkomst vid avverkning har utvecklats under perioden 1952-2008 och 

resultatet visar att nettoinkomsten sjunkit med 60-70%. Jämfört med annan 

löneutveckling har virkesprisutvecklingen inte ökat i samma takt utan snarare 

sjunkit varför skogsinkomster i allt högre grad kommit att betraktas som en 

biinkomst till det vanliga arbetet.  
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1.1.2 Privata skogsägares skogliga kunskap 

 

Idag bor och arbetar en allt större andel av skogsägarna i en urban miljö vilket 

innebär att de inte fått en naturlig inskolning i och kunskap om skogsbruket från 

sina föräldrar som det varit i tidigare generationer. Den skogliga 

utbildningsnivån är lägst bland skogsägare med fastigheter mindre än 50 hektar. 

Medlemmar i skogsägarföreningar har generellt bättre skogliga kunskaper, 

såsom utbildning genom skogsdagar och dylikt, än icke-medlemmar (Lidestav 

och Nordfjell 2002).  

 

Enligt Mattson, Boman och Kindstrand (2003) anser majoriteten av de privata 

skogsägarna i Sverige att de har stor kunskap om ”nyttjande av skogen som 

producent av virke” men liten kunskap om ”omvärlden och samhällets påverkan 

på ägande och nyttjande av skog”. Gällande främjande av biologisk mångfald, 

planering med hänsyn till skogens olika funktioner och nyttjande av skogen för 

friluftsliv och rekreation anser sig hälften ha stora och hälften små kunskaper. 

Skogstjänstemän bedömer generellt privata skogsägares kunskaper som lägre än 

vad skogsägarna själva gör. Gällande skogen som producent av virke 

överensstämmer det med skogsägarnas egen uppfattning men gällande övriga 

punkter nämnda ovan skiljer sig skogstjänstemännens och de privata 

skogsägarnas kunskapsbedömning åt markant där tjänstemännen endast bedömer 

skogsägarna ha små kunskaper (Mattson, Boman och Kindstrand 2003). 

 

1.1.3 Privata skogsägares mål 

 

Det finns flera olika mål och motiv till hur en skogsägare väljer att bruka skogen 

(Hugosson och Ingemarson 2004). Då skogsägarna i Sverige har olika bakgrund 

och därmed en heterogen intressebild medför detta även att de har vitt skilda 

behov och mål med sitt skogsägande (Gunnarson och Mårtensson 2002). 

Variationen bland skogsägarnas mål beror till stor del på att den för många inte 

har lika stor ekonomisk betydelse längre (Andersson, Boman och Gong 2013). 

Idag ägs drygt en tredjedel av privatägda skogsfastigheter gemensamt av två eller 

fler släktingar och samägandet förväntas öka då gårdar nedärvs till nya 

generationer. En nackdel med detta samägande är att de olika ägarna kan ha 

olika mål med sitt skogsägande (Lidestav och Nordfjell 2002). Ägare till 

samägda fastigheter prioriterar ofta rekreationsmöjligheter, biodiversitet eller 

estetisk upplevelse högre än virkesproduktion jämfört med enskilda ägare 

(Andersson, Boman och Gong 2013). På skogsfastigheter finns det vanligen 

stora ekonomiska värden, men också annat som kan ha stort värde för 

skogsägaren som till exempel friluftsliv, jakt, natur och kulturmiljöer. Målen 

som sätts upp för skogsfastigheten kan då vara att producera värdefull skog, men 

också att sköta fastigheten för utveckling av andra värden (Skogsstyrelsen 2016).  

 

De flesta skogsägare har mer än ett mål med sitt skogsbruk, ibland konkurrerar 

de med varandra och ibland inte (Andersson, Boman och Gong 2013). Ägaren 

kan ha såväl övergripande mål för hela fastigheten som olika mål för enskilda 

avdelningar, där skogstillståndet är mer avgörande för målsättningens 
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utformning än avdelningens placering (Berglund och Nilsson 2012). Den enskilt 

vanligaste orsaken till att äga skog är för att få en extra inkomst (Andersson, 

Boman och Gong 2013). Enligt Gunnarson och Mårtensson (2002) är högsta 

möjliga ekonomiska avkastning det viktigaste målet för skogsägarna, följt av 

ägartradition, vacker skog, naturvärden och känslan av ägandet. Det finns även 

ett samband mellan ägarens målprioritering och storlek på dennes fastighet, där 

inkomst från skogen värderas högre ju större fastigheten är. Små skogsägare 

(<50ha) värderar rekreation, ved och boende högre än skogsinkomster och 

medelstora skogsägare (50-399 ha) värderar dessa ungefär lika högt medan stora 

skogsägare (>400 ha) värderar inkomsterna högst av alla värden (Lidestav och 

Johansson 2002). Hugosson och Ingemarson (2004) har emellertid funnit 

indikationer om ett ökat intresse för tradition och ansvar att sköta skogen för 

kommande generationer och enligt Andersson, Boman och Gong (2013) 

prioriteras detta allra högst.  

 

Enligt Wilhelmsson (2011) skiljer sig skogsägares prioriteringar och mål 

beroende på var de bor. Åboende skogsägare värdesätter följande i sjunkande 

ordning: boendemiljö, ved, skogsägande, virkesproduktion, hobby/arbete, jakt, 

biodiversitet, bär, annan rekreation, fiske, kolbindning. Skogsägare boende i 

samma kommun som sin fastighet rangordnar på följande sätt: hobby/arbete, 

virkesproduktion, skogsägande, bär och svamp, boendemiljö, ved, biodiversitet, 

jakt, annan rekreation, kolbindning, fiske. Utbor prioriterade virkesproduktion 

högst följt av skogsägande, hobby/arbete, annan rekreation, boendemiljö, ved, 

bär och svamp, biodiversitet, jakt, fiske, kolbindning (Wilhemsson 2011). 

Sammantaget prioriterar således skogsägarna virkesproduktion högre ju längre 

bort från fastigheten de bor. Oavsett boendeplats prioriteras virkesproduktion 

högre än rekreation, jakt och fiske. Andersson, Boman och Gong (2013) fann att 

män är mer benägna att prioritera virkesproduktion än vad kvinnor är. 

Sannolikheten att prioritera andra värden än virkesproduktion sjunker om 

skogsägaren avverkat skog de senaste sex år (Andersson, Boman och Gong 

2013). 

  

Även Mattsson, Boman och Kindstrand (2003) fann att virkesproduktion är av 

stor vikt för privata skogsägare men att skogstjänstemän bedömer virkets 

betydelse som högre för skogsägarna än de själva gör. Detsamma gäller för 

skogen som en släkttradition medan skogsägarna själva värderar friluftsliv och 

rekreation samt biologisk mångfald högre än vad skogstjänstemännen tror att de 

gör. Sammantaget lägger således de privata skogsägarna större vikt vid 

miljöfunktioner (biodiversitet och rekreation) än vad skogstjänstemännen gör 

och det omvända förhållandet gällande skogens traditionella värden (virke och 

släkttradition).   

 

1.1.4 Skogsbruksplanen 

 

Att inneha skogsbruksplan blev för skogsägare enligt lag tvång 1984. När den 

nya skogsvårdslagen trädde i kraft 1994 slutade dock detta lagkrav att gälla 

(Holmberg 2005).  
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En skogsbruksplan är ett verktyg för att kunna bedriva ett aktivt skogsbruk och 

som underlättar planeringen av densamma (Skogsstyrelsen, 2016). 

Skogsbruksplanen är en sammanställning av skogsfastigheten och ger också 

förslag på åtgärder utifrån förhållandena i skogen och skogsägarens mål 

(Skogsstyrelsen, 2016). Skogsbruksplanen är också ett stort hjälpmedel vid 

överlåtelse och värdering av en fastighet och i den löpande planeringen och 

arbetet med skogen (Vida 2015). I den gröna skogsbruksplanen är natur-, kultur- 

och rekreationsvärden integrerade. Det görs också för varje avdelning en 

målklassning beroende på om fokus ligger på produktion eller miljö (Kunskap 

direkt 2015). Johansson och Lidestav (2010) fann att skogsägarna hade två 

primära mål till varför de valde att upprätta en grön skogsbruksplan och bli 

certifierade; 36 % av ekonomiska skäl och 34 % av miljöskäl.  

 

1.1.5 Privata skogsägare och skogsbruksplanen 

 

Skogsvårdslagen kräver att föryngringsavverkade bestånd ska återbeskogas men 

i övrigt har skogsägaren stor valfrihet att fatta beslut om vilka åtgärder som ska 

genomföras. Ett bra underlag för att fatta beslut behövs både av erfarna och 

oerfarna skogsägare. Dessa beslut avgörs av skogens tillstånd men framförallt av 

skogsägarens personliga mål och behov med brukandet. Tillsammans med 

skogsbruksplanens åtgärdsförslag och en regelbunden rådgivning skapas 

förutsättning för optimal skogsskötsel (Kunskap Direkt 2011). Ungefär en 

tredjedel av skogsägarna i Sverige en skogsbruksplan som är 10 år eller nyare 

(Ingemarson 2004).  

 

Skogsägare har olika behov av beslutsstöd beroende på kunskap, intresse, 

ekonomi, självverksamhetsgrad och fastighetens karaktär (Sonesson, Eriksson 

och Pettersson, 2006). Skogsägare som är medlemmar i skogsägarföreningar är 

mer skogligt aktiva, har en större skogsbrukaridentitet och bättre skogliga 

kunskaper (Lidestav och Nordfjell 2002). Eftersom gruppen skogsägare har 

förändrats, från att ha varit en homogen grupp till att finnas mer utspritt i 

samhället, de senaste årtiondena har det blivit svårare att analysera vad de vill 

och eftersträvar i sitt skogsbruk (Andersson, Boman och Gong 2013). Kontakten 

mellan skogstjänstemän och skogsägare är en svag länk när en skogsbruksplan 

ska skapas (Ingemarson 2004). Det är tidskrävande, och därmed kostsamt, att 

utreda skogsägarens mål då de ofta inte har tydligt definierade mål med sitt 

skogsbruk (Wilhelmsson 2011). Sonesson, Eriksson och Pettersson (2006) menar 

att utförandet av planerna inte sker i tillräcklig samverkan med skogsägaren för 

att återspegla dennes individuella målsättningar.  

 

 

Enligt Holmström (2015) anser emellertid hela 90 % av skogsägarna hos Norra 

Skogsägarna sig ha god eller väldigt god nytta av skogsbruksplanen. Skogsägare 

med nyare skogsbruksplaner har visat sig vara mer nöjda med sin 

skogsbruksplan än de med äldre planer. Likaså är skogsägare med större 

fastigheter, större än 150 hektar, mer nöjda med åtgärdsförslag och 

skogsbruksplanen än de med mindre fastigheter (Nolén 2015).  
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Men Sonesson, Eriksson och Pettersson (2006) menar att skogsbruksplanerna 

inte är optimalt anpassade för att uppmärksamma skogsägarens mål eller ge 

åtgärdsförslag som passar målen. Vidare har det visat sig att den målprioritering 

som planläggaren tror att skogsägaren har inte alltid stämmer överens med 

verkligheten (Mattsson, Boman och Kindstrand, 2004). Enligt Sonesson, 

Eriksson och Pettersson (2006) behöver skogsbruksplaner bli mer flexibla 

eftersom skogsägare har olika behov gällande beslutsstöd och Ingemarson (2004) 

menar att de både kan och bör individanpassas utifrån skogsägarens mål med sitt 

skogsbruk.  

 

Så hur ser egentligen privata skogsägare på sin skogsbruksplan och utförandet av 

den? Anser sig skogsägare i södra Sverige ha lika god nytta av skogsbruksplanen 

som skogsägare i norra Sverige i tidigare undersökningar?  

Eftersom privata skogsägare äger en stor del av landets skogsareal har besluten 

de fattar direkt eller indirekt inverkan på en stor del av samhället (Andersson, 

Boman och Gong 2013) varför detta anses som viktigt att undersöka. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det för privata skogsägare finns 

något samband mellan kunskapen om skog, målet med skogsbruket och 

användning av skogsbruksplanen. 

 

 I vilken omfattning använder privata skogsägare skogsbruksplanen? 

 För vilka beslut anser skogsägarna att skogsbruksplanen är användbar? 

 Finns det något samband mellan skoglig kunskap, mål med skogsbruket 

och användning av planen? 

 

1.3 Avgränsningar  

 

Studien avgränsades till privata skogsägare i södra Sverige som har en aktuell 

skogsbruksplan.  
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2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 

 

Datainsamlingen till denna studie gjordes i form av en enkät. Denna metod 

valdes då den enkelt når många människor, sparar tid i jämförelse med att utföra 

intervjuer och svaren blir, om kryssfrågor, likadana vilket underlättar analys och 

statistiska beräkningar (Trost, 2012). För att underlätta administration och 

minska kostnader valdes en webbenkät. Fördelen med webbenkäter är, utöver att 

de är enkla att distribuera, att det är lätt att nå många människor och att svaren 

inte måste registreras ett och ett (Hultåker, 2012). Webbenkäter har dock ofta 

lägre svarsfrekvens än postala enkäter trots att det är billigare och lättare att 

skicka påminnelser (Hultåker, 2012). Detta kan bero på att det är lättare att 

glömma bort den, att deltagaren inte har någon bra internetuppkoppling, att 

mailadressen är felstavad eller har bytts ut, att deltagaren inte tömmer sin e-post 

regelbundet eller att enkäten fastnar i spamfiltret (Hultåker, 2012). För att 

undvika dessa problem vidtogs flera åtgärder. Enkäten skapades, för att få den så 

lättöverskådlig och användarvänlig som möjligt, med hjälp av ett företag på 

området. Påminnelser skickades ut efter en vecka och priser till snabbast 

svarande samt utlottning bland samtliga deltagare utlovades.  

 

2.2 Tillvägagångssätt  

 

2.2.1 Kontakt med skogsbolag  

 

Skogsbolag i Småland och Östergötland kontaktades via mail och telefon för att 

undersöka intresse för att medverka i studien och ett samarbete med Vida Skog 

inleddes. Vida är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med produktion 

framförallt inriktad mot konstruktionsvirke. Koncernen är verksam i södra 

Sverige med ett utbredningsområde som täcker Blekinge, Småland, Östergötland 

och Västergötland. Vidakoncernen består av Vida Skog, Vida Wood, Vida 

Packaging, Vida Energi och Villa Vida (Vida 2016a). Vida Skog är koncernens 

egna inköpsbolag med cirka 40 lokala inköpare som köper majoriteten av 

råvaran till industrierna från privata skogsägare i södra Sverige. Årligen 

anskaffas 3,3 miljoner m
3
fub rundvirke varav 55 % är egen anskaffning (Vida 

2016b). De erbjuder privata skogsägare hjälp med skogliga åtgärder som gallring 

och röjning, skoglig rådgivning, upprättande av skogsbruksplan och certifiering 

(Vida 2016c).  

 

2.2.2 Urval 

 

Urval av skogsägare till enkätundersökningen var privata skogsägare med en 

aktuell skogsbruksplan som upprättats av Vida Skog. Vidare krävdes det att det 

fanns en mailadress registrerad hos Vida Skog eftersom webbenkäten endast 

kunde distribueras på detta sätt. Det totala antalet skogsägare som uppfyllde 

dessa kriterier blev 439.  

 



 

7 

Erik Sundberg och Rasmus Nilsson 
 

 

2.2.3 Enkätkonstruktion 

 

Enkätfrågorna konstruerades utifrån frågeställningarna och med utgångspunkt 

från Trost (2012) tips om frågeformuleringar som till exempel enkelt utformade 

frågor med ett anpassat språk. Enkäten konstruerades i verktyget Netigate, en 

tjänst för webbaserade enkätundersökningar (netigate.net, 2016) och bestod 25 

frågor (bilaga 2). Samtliga frågor var kryssfrågor med fasta svarsalternativ varav 

en del var frågor där fler svarsalternativ kunde anges och en del frågor hade 

prioriteringssvar. Enkäten inleddes med bakgrundfrågor om kön, ålder och 

skogsfastigheten för att sedan gå vidare med frågor om skoglig kunskap, mål 

med skogsbruket och frågor om skogsbruksplanen. Deltagande i studien var 

anonymt och anonymiteten säkrades då svaren registrerades via Netigate där 

varje deltagare fick en kod i sammanställningen.   

 

2.2.4 Datainsamling 

  

Enkäten distribuerades till skogsägarna med e-post via Netigate 2016-03-24. I 

brevet informerades deltagarna om studien (bilaga 1) samt gavs en länk till 

enkäten. Deltagarna fick två veckor på sig att besvara enkäten. För att försöka 

öka svarsfrekvensen skickades påminnelse ut efter en vecka, 2016-03-31. Efter 

en vecka hade 132 antal besvarat enkäten och efter påminnelsen inkom 

ytterligare 43 svar. Totalt svarade 175 personer på enkäten, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 40 %.  

 

2.2.5 Databearbetning och analys 

 

Respondenternas svar sammanställdes automatiskt via Netigate i två dokument; 

ett samlat dokument där antal och andelar för varje svarsalternativ sammanställts 

för varje fråga och ett Exceldokument där svaren för varje enskild deltagare 

fanns registrerade. I det samlade dokumentet kunde sedan olika parametrar väljas 

alternativt väljas bort för att analysera svaren och undersöka eventuella 

korrelationer på gruppnivå. För att undersöka samband mellan skoglig kunskap, 

mål med skogsbruket och användande av skogsbruksplanen har sambandet 

undersökts på individnivå genom att använda filterfunktionen i Netigate. Detta 

innebär att vissa kriterier kan väljas och kombineras för att få fram ett resultat. 

 

För att kunna göra en analys om eventuella samband mellan kunskapen om skog, 

målet med skogsbruket och användning av skogsbruksplanen delades 

respondenterna in i 2 olika grupper. Den ena gruppen hade stor skoglig kunskap, 

den andra liten. Kriterierna för gruppen med stor skoglig kunskap var att 

respondenterna skulle ha antingen skoglig universitetsutbildning, skoglig 

yrkesutbildning eller skoglig gymnasieutbildning, anse sig själva ha goda 

kunskaper om skog och skogsbruk och arbetat inom skogsbranschen i minst 2 år. 

Gruppen med mindre skoglig kunskap ansåg sig inte ha goda kunskaper om skog 

och skogsbruk, hade ingen utbildning eller enbart kurser och hade ingen 

arbetslivserfarenhet från skogsbranschen. 
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Utifrån dessa grupper undersöktes sedan samband mellan skoglig kunskap, mål 

med skogsbruket och användning av skogsbruksplanen som sedan 

sammanställdes i diagram och tabeller.  

 

För att göra analysen om det eventuella sambandet mellan mål med 

skogsbrukandet och användningen utan skogsbruksplanen delades 

respondenterna upp i fem olika grupper. Indelningen var fördelad enligt följande. 

De respondenter som svarat hög på virkesproduktion blev en grupp, de som 

svarat hög på skapa miljö för rekreation, friluftsliv och/eller jakt blev en grupp 

och så fortsatte indelningen igenom alla de fem olika svarsalternativen på frågan 

om ”vad har du för mål med ditt skogsbrukande”. Utifrån dessa grupper 

undersöktes sambandet mellan mål med skogsbrukandet och användningen utav 

skogsbruksplanen.   

 

Under 3.1 redovisas också respondenternas bakgrundsvariabler för att kunna 

förklara och diskutera olika utfall från enkätundersökningen gentemot andra 

undersökningar.  
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3. Resultat 
 

3.1 Respondenter  

 

Majoriteten av respondenterna, 83 %, var män och 17 % var kvinnor. Andelen 

som bodde på sin fastighet var 50 %. Respondenter fanns i alla åldersklasser, 

högst andel (32 %) i åldersklassen 61 till 70 år och knappt 10 % var yngre än 40 

år (figur 1.).  

 

 
Figur 1. Respondenternas åldersfördelning, andel (%) per åldersklass. 

Ägarna av fastigheterna dominerades av ensamägare (52 %) följt av tillsammans 

med man/fru, sambo eller särbo (31 %). Majoriteten av respondenterna (73 %) 

hade ägt sin fastighet i 30 år eller mindre och störst andel (32 %) i 1-10 år.  

Storleken på fastigheterna varierade och störst andel (25 %) ägde fastigheter 

mellan 40 och 80 hektar. Majoriteten av respondenterna, cirka 70 %, hade en 

fastighet på 120 hektar eller mindre (figur 2). 

 

 
 Figur 2. Fastighetsstorlek. Andel (%) respondenter per storleksklass (ha).  

 

På frågan om hur stor andel av hushållets inkomster som kommer från 

skogsbruket svarade mer än hälften av deltagarna mindre än 5 %, ungefär en 

fjärdedel svarade 6-15 % av inkomsterna och endast 1 % svarade att hushållets 

inkomster från skogsbruket var motsvarande 76 - 100% (figur 3).  
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Angående hur aktiva respondenterna är i sitt skogsbruk svarade 45 % att de 

arbetar 1-10 timmar i månaden med sin skog och 34 % svarade att de arbetar 11-

40 timmar i månaden. På frågan om extern hjälp används i skogen vid t ex 

röjning, gallring och föryngringsavverkning svarade 42 % att det används till 71 

% eller mer av alla åtgärder i skogen.  

 

 
Figur 3. Respondenternas inkomst från skogsbruket. Andel (%) respondenter per inkomstandel. 

 

3.2 Privata skogsägares åsikt om skogsbruksplanen 

 

De flesta respondenterna ansåg att deras skogsbruksplan var bra (64 %) eller 

mycket bra (31 %) medan sammantaget 5 % var mindre nöjda (figur 4).  

 

 
Figur 4. Skogsbrukarens syn på sin skogsbruksplan, andel (%) respondenter per svarsalternativ.  

 

Majoriteten av respondenterna instämmer delvis (52 %) eller inte alls (38 %) till 

att de kan bruka sin skog lika effektivt utan skogsbruksplanen. Endast 10 % 

anser sig kunna utföra ett lika effektivt skogsbruk utan skogsbruksplan (figur 5).  
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Figur 5. Anser sig skogsägaren kunna bruka sin skog lika effektivt utan en skogsbruksplan, andel 

(%) respondenter per svarsalternativ.  

 

3.3 Privata skogsägares användning av skogsbruksplanen  

 

På frågan om varför skogsägaren valt att ha en skogsbruksplan anger ungefär 15 

och 20 % för att underlätta skötsel och att den ger en bra översikt över 

fastigheten som viktigast respektive näst viktigaste orsak (figur 6.). Krav för 

certifiering och för att underlätta värdering anges av en mindre andel.  

 

 
Figur 6. Orsak till varför skogsägaren valt att ha en skogsbruksplan, andel ( %) respondenter 

per svarsalternativ.  
 

Flertalet respondenter (96 %) använder skogsbruksplanen för att fatta beslut om 

skogliga åtgärder på fastigheten, varav 22 % alltid använder den och 54 % ofta 

använder den (figur 7.).  
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Figur 7. Användning av skogsbruksplanen vid beslutsfattande om skogliga åtgärder, andel ( %) 

respondenter per svarsalternativ.  
 

På frågan om när skogsägaren ansåg skogsbruksplanen vara mest användbar 

angav majoriteten (36 %) för att se vad som behöver göras i bestånden som 

viktigaste orsak. Näst viktigast orsak ansåg störst andel, 21 %, vara för att se 

volym i bestånden, följt av för att få fastigheten uppdelad i bestånd, 13 % (figur 

8).  
 

 
Figur 8. Till vad anser skogsägaren att skogsbruksplanen är mest användbar, andel (%) 

respondenter per svarsalternativ.  

 

 

3.4 Skoglig kunskap 

 

På frågan om deltagaren har någon skoglig utbildning svarade 41 % att de har 

gått skogliga kurser (figur 9). Deltagare som gått skogligt gymnasium eller 
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deltagare med skoglig universitetsutbildning var 13 % medan 37 % helt saknade 

skoglig utbildning. Gällande om skogsägaren anser sig ha goda kunskaper om 

skog och skogsbruk svarade 47 % att de har goda kunskaper, 47 % ganska goda 

kunskaper och 6 % dåliga kunskaper. Drygt hälften av deltagarna, 52 % har inte 

arbetslivserfarenhet från skogsbranschen och ungefär en fjärdedel, 24 % har 

arbetat mer än 16 år i skogsbranschen.  

 

 
Figur 9. Respondenternas skogliga utbildning, andel (%) respondenter per svarsalternativ.  

 

3.5 Privata skogsägares mål med skogsbruket 

 

48 % av skogsägarna anser att skogsbruksplanen är gjord på ett sätt som följer 

deras mål med skogsbruket, 50 % har svarat delvis och 2 % inte alls. I tabell 1 

presenteras respondenternas mål medskogsbruket. De två viktigaste målen med 

skogsbruket var att förvalta skogen vidare till kommande generationer och att ha 

skogen till att producera virke. 

 
 

Tabell 1. Svarsfördelning (%) över respondenternas mål med sitt skogsbruk. Svar på frågan: Vad 

har du för mål med ditt skogsbruk. 

 Hög grad Ganska hög 
grad 

I ganska liten 
grad 

Inte alls 

Virkesproduktion 58  34  9  0  
Skapa miljö för 
rekreation, 
friluftsliv/jakt 

24  49  25  2  

Förvalta till 
kommande 
generationer 

59  31  11  0  

Skapa miljö för 
biologisk 
mångfald 

15  49  33  2  

Annat 6  13  30  51  
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3.6 Samband mellan skoglig kunskap, mål med skogsbruket och 

användandet av skogsbruksplanen  

 

I punkterna 3.6.1, 3.6.2 och 3.6.3 delas skogsägarna in i två olika grupper utifrån 

grad av skoglig kunskap för att kunna se eventuella samband. Kriterier för att 

tillhöra de båda grupperna finns beskrivna i metoden under punkt 2.2.5.  

 

 

3.6.1 Samband mellan skoglig kunskap och mål med skogsbruket 

 

Figur 10-14 visar fördelningen mål med skogsbruket och de skogsägare som 

anses ha stor respektive liten skoglig kunskap. En större andel skogsägare med 

stor kunskap har, jämfört med de med liten kunskap, i hög grad målet med 

virkesproduktion och annat. Vad annat är går ej att utläsa i denna studie. De med 

liten skoglig kunskap uppvisar ett något större intresse för att skapa miljö för 

rekreation, friluftsliv och jakt samt anger i hög grad skapa miljö för biologisk 

mångfald som ganska viktigt.  

   

 
         Figur 10.  Virkesproduktion. 

 
       Figur 11. Skapa miljö för rekreation, friluftsliv eller jakt. 
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    Figur 12. Förvalta till kommande generationer. 

 
     Figur 13. Skapa miljö för biologisk mångfald. 

 
    Figur 14. Annat. 
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Nedan redovisas resultat över skogsbrukarnas mål med sitt skogsbruk utifrån 

utbildningsnivå och hur goda kunskaper de anser sig ha om skog och skogsbruk. 

Dessa sex diagram (figur 15-20) är ett sidospår i studien men är intressanta 

därför redovisas de ändå.  

 

Det finns ett samband mellan den skogliga kunskapsnivå skogsägaren anser sig 

ha och dennes skogliga utbildningsnivå. Ju mer utbildning och på högre nivå, 

desto större kunskap anser sig skogsägaren ha. Figur 15 visar att de med skoglig 

universitetsutbildning, skoglig yrkesutbildning och skoglig gymnasieutbildning 

anser sig själva ha goda kunskaper om skog och skogsbruk. Bland de med 

skogliga kurser är kunskapen 30 % högre än bland de som inte ha någon 

utbildning alls. Utbildning visar också ett större intresse för virkesproduktion. 

 

 Gruppen som helt saknar skoglig utbildning är den som fördelas mest mellan 

svarsalternativen och majoriteten av dem instämmer delvis till att ha stor skoglig 

kunskap. Även gruppen som gått skogliga kurser fördelas mellan 

svarsalternativen men de anser sig generellt ha högre kunskaper än de utan 

skoglig utbildning (figur 15).  

 

 
Figur 15. Samband mellan skogsägarens utbildningsnivå och syn på egen skoglig kunskapsnivå, 

andel (%) respondenter per svarsalternativ. Svar på frågan, jag har goda kunskaper om skog och 

skogsbruk.  
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 Figur 16.  Virkesproduktion. 

 

 
   Figur 17. Skapa miljö för rekreation, friluftsliv eller jakt. 

 

 
Figur 18. Förvalta till kommande generationer.            
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Figur 19. Skapa miljö för biologisk mångfald. 

 

 

        Figur 20. Annat. 
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3.6.2 Samband mellan skoglig kunskap och användning av skogsbruksplanen 

 

Majoriteten med stor skoglig kunskap hade en skogsbruksplan för att den gav en 

bra översikt över fastigheten (49 %). Majoriteten med liten skoglig kunskap har 

en skogsbruksplan för den underlättar skötseln (45 %). 

 

På frågan ”om du inte följt åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen, vad var 

anledningen” svarade störst andel, 49 %, i gruppen med goda kunskaper att de 

kom på bättre förslag själv. Vanligaste svaret i gruppen med lite kunskap var att 

det ej fanns behov.    

 

Vidare gick det också se en viss skillnad mellan de båda grupperna för när de 

tyckte att planen var som mest användbar. Majoriteten i de båda grupperna ansåg 

att den var det för att se vad som behövdes göras i de olika bestånden (figur 21). 

Denna andel var större för gruppen med liten skoglig kunskap medan en större 

andel av respondenterna i gruppen med stor skoglig kunskap även angav för att 

få fastigheten indelad i bestånd.  

 

 

Figur 21. Orsak till att skogsägaren har en skogsbruksplan, fördelat på grupperna stor och liten 

skoglig kunskap, andel (%) respondenter per svarsalternativ.  

I gruppen med stor skoglig kunskap ansåg 66 % att skogsbruksplanen var gjord 

på ett sätt som följde deras mål med sitt skogsbruk (figur 22). I gruppen med lite 

kunskap var svaret på samma fråga 43 %. En förklaring kan vara att 54 % i 

gruppen med stor skoglig kunskap var med och påverkade utförandet av sin plan 

vilket i sin tur borde leda till att deras plan är mer utformad efter deras mål med 

skogsbruket. I gruppen med lite kunskap var 26 % med och påverkade utförandet 

av planen.  
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Båda grupperna använder planen lika ofta för att fatta beslut om den skogliga 

skötseln men 49 % av respondenterna i gruppen med stor skoglig kunskap 

svarade att de kom på bättre förslag själva som förklaring på frågan ”om du inte 

följt åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen, vad var anledningen?”.  

 

 
Figur 22. Svarsfördelning på frågan skogsbruksplanen är gjord på ett sätt som följer 

skogsägarens mål med sitt skogsbruk, fördelat på grupperna stor och liten skoglig kunskap, 

andel (%) respondenter per svarsalternativ.  

3.6.3 Samband mellan mål med skogsbruket och användning av 

skogsbruksplanen 

 

Sambandet mellan mål med skogsbruket och användningen av skogsbruksplanen 

skiljde sig inte i någon större utsträckning mellan de tre första grupperna i figur 

23. Gruppen som angivit hög grad för att skapa miljö för biologisk mångfald 

visade på att de oftare eller alltid använde skogsbruksplanen för att fatta beslut 

än de övriga grupperna. 

Gruppen med annat mål visade att de använde skogsbruksplanen i mindre 

omfattning för att fatta beslut än de övriga fyra grupperna.   

 

 
Figur 23. Hur ofta används skogsbruksplanen för att fatta beslut om den skogliga skötseln på 

fastigheten, fördelat på grupperna med höga intressen i olika mål. 
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Fördelningen bland de olika grupperna med olika mål på frågan ”när 

skogsbruksplanen är som mest användbar” var jämn och svaren bland 

respondenterna likvärdiga. När planen var som mest användbar svarade alla 

grupper ”se åtgärdsbehov i bestånd”, figur 24. 

 

 
Figur 24. När upplevs skogsbruksplanen som mest användbar, fördelat på grupperna med höga 

intressen i olika mål. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Skoglig kunskap 

 

Den skogliga kunskapen varierade mycket bland respondenterna. Detta beror 

troligen både på skoglig utbildningsnivå men också på arbetslivserfarenhet från 

skogsbranschen. Respondentgruppens kunskap om skog varierade, 63 % hade 

någon form av utbildning eller kurser, 37 % hade det inte (figur 9). Om man ser 

skogsfastigheten som ett företag är det intressant att så stor andel saknade 

utbildning. Enligt Lidestav och Nordfjell (2002) är den skogliga 

utbildningsnivån lägst bland skogsägare med fastigheter mindre än 50 hektar 

vilket skulle kunna liknas med respondenterna i denna studie, där cirka 20 % har 

fastigheter mindre än 40 hektar och 25 % mellan 40 till 80 hektar, och därmed 

vara en del av förklaringen till den stora andelen som saknade skoglig utbildning.  

 

Det fanns ett positivt samband mellan självuppskattad skoglig kunskap och 

innehavande av skoglig utbildning (figur 15). Skogsägare som gått skogliga 

kurser ansåg sig ha 30 % bättre kunskaper om skog och skogsbruk kontra 

gruppen utan någon utbildning alls. Enligt Matsson, Boman och Kindstrand 

(2003) bedömer skogstjänstemän generellt skogsägares kunskaper som lägre än 

vad de själva gör. Utifrån resultatet i vår studie skulle det därför kunna antas att 

skogstjänstemännen inte bara bedömer kunskapen lägre än skogsägarna själva 

gör utan faktiskt bedömer den lägre än vad den egentligen är.  

 

Drygt 60 % av respondenterna som helt saknade skoglig utbildning ansåg sig 

instämma delvis till att ha goda skogliga kunskaper. Det skulle kunna vara så att 

dessa respondenter fått praktisk erfarenhet genom att ha ägt sin gård en längre tid 

(68 % >10 år) eller ärvt gården (42 % arv/gåva) vilket Lidestav och Nordfjell 

(2002) menar innebär en naturlig inskolning i skogsbruket från tidigare 

generationer.  

 

4.2 Mål med skogsbruket  

 

Att förvalta skogen till kommande generationer fick högst andel svar, 59 % hög 

grad och 31 % ganska hög grad, på frågan om skogsägarens mål med sitt 

skogsbruk (tabell 1). Detta är i enlighet med tidigare studier som funnit ett ökat 

intresse för tradition och ansvar att sköta skogen för kommande generationer 

(Hugosson och Ingemarson 2004) samt där ägartradition raknats högst 

(Andersson, Boman och Gong 2013) respektive näst högst (Gunnarsson och 

Mårtensson 2002) på skogsägarnas målprioritering. Vidare har intresset för 

ekonomisk vinning som mål minskat eftersom många skogsägare idag inte får 

någon stor del av sin inkomst från skogsbruket (Andersson, Boman och Gong 

2013). För mer än hälften av respondenterna i denna studie var andelen av 

hushållets totala inkomst från skogsbruket mindre än 5 % (figur 3). 

 

Virkesproduktion prioriterades näst högst bland respondenternas mål, med ett 

liknande resultat som för förvaltning till kommande generationer, 58 % hög grad 
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och 34 % ganska hög grad (tabell 1). Detta är i enlighet med skogsägares 

målprioritering i tidigare studier (Andersson, Boman och Gong 2013; 

Gunnarsson och Mårtensson 2002; Mattsson, Boman och Kindstrand 2003). 

Enligt Wilhelmsson (2011) prioriteras virkesproduktion högre ju längre från 

gården skogsägaren bor. Hälften av respondenterna i denna studie bodde inte på 

sin fastighet vilket skulle kunna förklara det stora intresset för virkesproduktion. 

Vidare menar Gunnarsson och Mårtensson (2002) att högsta möjliga ekonomiska 

avkastning, vilket är starkt knutet till virkesproduktion, är det viktigaste målet för 

skogsägarna. Andersson, Boman och Gong (2013) fann att män prioriterar 

virkesproduktion högre än vad kvinnor gör och majoriteten i denna studie (83 %) 

var män varför det kan finnas en könsaspekt i detta.  

 

Respondenterna prioriterar förvaltning av skogen till kommande generationer 

och virkesproduktion nästan precis lika högt (tabell 1). Lidestav och Johansson 

(2002) menar att hur högt ekonomisk avkastning värderas är beroende av 

fastighetens storlek och fann att medelstora skogsägare, 50 – 399 hektar (vilket 

är det spann där ungefär 70 % av respondenternas fastigheter är), värderar 

ekonomisk avkastning ungefär lika högt som andra värden vilket således är i 

enlighet med resultatet i denna studie. En anledning till att förvaltning prioriteras 

lika högt som virkesproduktion skulle även kunna vara att ungefär hälften av 

deltagarna (figur 3) endast får 5 % eller mindre av hushållets sammanlagda 

inkomst från skogsbruket. En annan aspekt av denna diskussion är att även 

förvaltning av skogen för kommande generationer kan tänkas ha en koppling till 

ekonomisk avkastning och virkesproduktion då det kan vara i detta syfte 

förvaltningen blir en prioriterad fråga för skogsägaren. Detta har dock inte 

undersökts i denna studie.  

 

Något att ta i beaktande i diskussionen kring mål med skogsägande är att en stor 

andel fastigheter (ca 30 %) samägs och ägarna kan ha olika mål med sitt 

skogsägande (Lidestav och Nordfjell 2002). I denna studie samägdes en stor 

andel av fastigheterna, 48 % varav 31 % med make/maka/sambo/särbo, vilket 

skulle kunna innebära att resultatet av studien kunnat påverkas av vilken av 

ägarna som tillfrågats.  

 

Hela 33 % angav att de i ganska liten grad hade som målsättning att skapa miljö 

för den biologiska mångfalden. Detta liknar det resultat som Wilhelmsson (2011) 

fann där skogsägarna prioriterade biodiversitet på sjunde plats av elva. Denna 

låga prioritering kanske skulle kunna härledas till respondenternas stora intresse 

för virkesproduktion då en del mål med skogsbruket enligt Andersson, Boman 

och Pong (2013) inte kan kombineras utan kräver en prioritering av skogsägaren. 

Resultatet kan dock anses något motsägelsefullt till att vilja förvalta skogen till 

kommande generationer då biologisk mångfald torde vara en viktig aspekt av 

detta.   
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4.3 Användning av skogsbruksplanen  

 

Respondenterna i denna undersökning var generellt sett nöjda med sin 

skogsbruksplan, 64 % tyckte den var bra och 31 % mycket bra (figur 4), och 

majoriteten använde den ofta eller alltid för att fatta beslut om skogliga åtgärder 

på sin fastighet (figur 7). Detta visade också Holmströms (2015) undersökning 

bland Norra skogsägarnas medlemmar där 90 % ansåg sig ha god nytta av 

skogsbruksplanen. Vidare har skogsägare med nyare skogsbruksplaner visat sig 

vara mer nöjda med sin plan är de med äldre (Nolén, 2015) och respondenterna i 

denna studie har alla en plan som är tio år eller nyare. 

 

Att endast 10 % av respondenterna ansåg att de kunde bruka skogen lika 

effektivt utan en skogsbruksplan (figur 5) visar att skogsbruksplanen generellt 

sett är bra för skogsägarna. Den hjälper dem med att underlätta skötseln vilket 

också var det skogsägarna använde den mest till (figur 6). En stor andel av 

respondenterna (32 %) har ägt sin fastighet i 10 år eller mindre vilket skulle 

kunna förklara ett behov av skogsbruksplanen som stöd i skötseln på grund av 

eventuell oerfarenhet. Vidare bor 50 % inte på gården och 41 % använder extern 

hjälp till 71 % eller mer av alla åtgärder i skogen vilket skulle kunna tyda på 

bristande kunskap/oerfarenhet, tid eller ointresse vilket skapar ett behov av 

skogsbruksplanen. Ett bra underlag för att fatta beslut behövs både av erfarna 

och oerfarna skogsägare (Kunskap direkt 2011) men skogsägare har olika behov 

av beslutsstöd beroende på kunskap, intresse, ekonomi, självverksamhetsgrad 

och fastighetens karaktär (Sonesson, Eriksson och Pettersson, 2006). 

 

Enligt Sonesson, Eriksson och Pettersson (2006) sker utförandet av planen inte i 

tillräcklig samverkan med skogsägaren för att återspegla dennes individuella 

målsättningar med sitt skogsbruk. Det var också något denna studie visade där 

endast 48 % ansåg att skogsbruksplanen var gjord på ett sätt som följde deras 

mål med sitt skogsbrukande, 50 % svarade delvis på samma fråga. En del i 

förklaringen kan vara att endast 29 % var med och påverkade utförandet av sin 

skogsbruksplan.  
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4.4 Undersökning om olika samband  

 

4.4.1 Samband mellan skoglig kunskap och mål med skogsbruket   

 

Resultatet visade att skogsägare med stor skoglig kunskap hade ett större intresse 

för virkesproduktion än skogsägare med mindre kunskap (figur 10). Varför ökad 

kunskap ger ett ökat intresse för virkesproduktion kan endast spekuleras i men 

det skulle kunna bero på att dessa skogsägare har större kunskaper om 

möjligheten till inkomst från skogsbruket än de med liten skoglig kunskap. Att 

som oinsatt skogsägare förstå det ekonomiska värdet av enskilda träd är inte lätt. 

Ek (2010) menar att många skogsägare är otrygga med att göra virkesaffärer 

vilket leder till att skogen avverkas sällan och Andersson, Boman och Gong 

(2013) fann att skogsägare som avverkat skog inom de senaste sex åren var mer 

benägna att prioritera virkesproduktion. Det skulle kunna vara så att skogsägare 

med stor skoglig kunskap dels är mer insatta i skogens avverkningsbehov samt 

kunniga och vana vid virkesaffärer varför de avverkar oftare än de med liten 

skoglig kunskap. Gruppen med stor skoglig kunskap skulle då utifrån Andersson, 

Boman och Gong (2013), på grund av sin tidigare avverkning, vara mer benägna 

att prioritera virkesproduktion i framtiden.  

 

Resultatet visade också att gruppen med stor skoglig kunskap hade ett mindre 

intresse för att skapa miljö för biologisk mångfald än gruppen med liten skoglig 

kunskap (figur 13). Varför gruppen med stor skoglig kunskap prioriterar detta 

lägre kan endast spekuleras i. Efter genomförda studier skulle det kunna tyckas 

att gruppen borde förstå vikten av biologisk mångfald i skogsbruket. Vad 

orsaken till detta är inte känt men 80 % i gruppen med stor skoglig kunskap var 

över 40 år vilket skulle kunna betyda att det inte lärdes ut lika mycket om detta 

under tiden de utbildades, förutsatt att de utbildade sig som unga. Enligt 

Andersson, Boman och Gong (2013) konkurrerar vissa skogliga mål med 

varandra och fastighetsägaren måste då prioritera. Kanske skulle det lägre 

intresset för biologisk mångfald hos gruppen med stor skoglig kunskap kunna 

bero på att detta mål inte är fullt förenligt med ett fokus på virkesproduktion, 

vilket var gruppens huvudsakliga mål.  

 

Gruppen med liten skoglig kunskap prioriterade förvaltning av skogen för 

kommande generationer högst (figur 12). Vidare uppvisade de ett något större 

intresse för att skapa miljö för rekreation och biologisk mångfald än gruppen 

med stor skoglig kunskap. Enligt Andersson, Boman och Gong (2013) prioriterar 

kvinnor dessa värden högre än män och kvinnor är underrepresenterade på 

skogliga utbildningar (Skogsstyrelsen 2008; Rolfsson 2009) dock är andelen 

kvinnor i studien låg varför det ej finns konkreta belägg för denna hypotes. En 

annan möjlig orsak är bristande kunskap om virkesproduktion och skogsbrukets 

ekonomiska värden, se diskussion ovan i 4.4.1 stycke 1. 

 

Då mål med skogsbruket utifrån resultatet i denna studie har ett samband med 

skoglig kunskap och det, enligt tidigare studier, även finns samband med diverse 

demografisk data såsom storlek på fastighet (Lidestav och Johansson 2002), hur 
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nära fastigheten ägaren bor (Wilhelmsson 2011), kön och samägande 

(Andersson, Boman och Gong 2013), vore det intressant att undersöka dessa 

parametrar i förhållande till skoglig kunskapsnivå i framtida studier.   

   

4.4.2 Samband mellan skoglig kunskap och användning av skogsbruksplanen 

 

I gruppen med låg skoglig kunskap angav 74 % att de inte var med och 

påverkade utförandet på sin skogsbruksplan. Vanligaste orsaken till detta var att 

de litade på att planläggaren gjorde ett bra jobb (65 %). Matsson, Boman och 

Kindstrand (2004) menar dock att den målprioritering planläggaren tror att 

skogsägaren har inte stämmer med verkligheten. Vidare sker utförandet av 

skogsbruksplanen inte i tillräckligt samråd med skogsägaren (Ingemarson, 2004; 

Sonesson, Eriksson och Pettersson 2006). För skogsägare med liten skoglig 

kunskap kan detta bli ett problem om de har mål med sitt skogsägande som de ej 

framför då de kanske tror att planläggaren förstår vad de vill eller vet bättre.  

 

Resultatet visade också att skogsägare med stor kunskap var mer nöjda med 

målbilden som skogsbruksplanen hade än de med låg skoglig kunskap. Samma 

samband sågs bland de med skoglig universitetsutbildning och skoglig 

yrkesutbildning. Gemensamt för dessa tre var att de i stor grad var med och 

påverkade utförandet av sin skogsbruksplan. Detta tyder på att delaktighet i 

skapandet av skogsbruksplanen påverkar hur nöjd skogsägaren är med den.  

 

Gruppen med stor skoglig kunskap svarade att om de inte följt åtgärdsförslagen i 

skogsbruksplanen var 49 % av anledningen till detta att de kom på ett bättre 

förslag själva. Detta kan tyda på att de anser sig ha större kunskap eller 

erfarenhet om skogsskötsel än planläggaren och att de då brukar skogen 

effektivare än outbildade skogsägare som oftare brukar sin skog efter 

planläggarens rekommendationer. För en outbildad skogsägare gäller det därför 

att vara noggrann med vilket planläggare hen anlitar, en planläggare med god 

skoglig kunskap.  

 

Skogsägarna med liten skoglig kunskap svarade ”fanns ej behov” på frågan om 

orsak till varför de inte följt åtgärdsförslagen. Ett intressant svar då de svarat inte 

alls på frågan om de har goda kunskaper om skog och skogsbruk. Varför de 

svarat på detta sätt kan endast spekuleras. Kanske kan okunskap leda till 

passivitet? Det skulle även kunna vara så att anledningen till att de inte har 

någon skoglig kunskap eller utbildning är att de saknar intresse för skogen och 

därmed inte skaffar någon skoglig utbildning. Om kunskap saknas kanske 

skogsägaren ej har förståelse för hur skogen behöver skötas för bästa tillväxt och 

framtida ekonomiska avkastning och ser skogliga åtgärder som till exempel 

röjning som en kostnadsfråga.  
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4.4.3 Samband mellan mål med skogsbruket och användning av 

skogsbruksplanen 

 

Hur ofta skogsbruksplanen användes för att fatta beslut om skötseln på 

fastigheten var likvärdig mellan de grupper som hade höga intressen för 

virkesproduktion, skapa miljö för rekreation, friluftsliv eller jakt och förvalta 

vidare till kommande generationer (figur 23). Gruppen som hade höga intressen 

för att skapa miljö för biologisk mångfald använde skogsbruksplanen oftare än 

de tre som nämnts tidigare och gruppen som angivit annat använde 

skogsbruksplanen mindre för att fatta beslut om den skogliga skötseln. Att 

gruppen som prioriterar biologisk mångfald använde planen oftast skulle kunna 

bero på att denna hänsyn kräver ett anpassat skogsbruk och ett stöd i 

skogsskötsel behövs enligt Kunskap Direkt (2011) för optimal skogsskötsel. 

Kanske är detta sätt att bruka skogen ny för fastighetsägaren då planen är mindre 

än tio år eller kan det bero på att vissa delar av fastigheten är avsatt för denna 

målprioritering varför planen behövs som stöd. Varför gruppen ”annat” använde 

skogsbruksplanen mindre kan inte förklaras i denna rapport. 

De olika grupperna med olika mål med sitt skogsbruk hade liknande uppfattning 

om när skogsbruksplanen var som mest användbar; för att se vad som behövdes 

göras i de olika bestånden (figur 24). Enligt Mattsson, Boman och Kindstrand 

(2004) visade deras studie att den målprioritering som planläggaren trodde 

skogsägaren hade inte alltid stämde överrens med verkligheten. Då denna studie 

visade på att skogsägare oavsett mål med skogsbruket använder 

skogsbruksplanen för att se vad som behöver göras i de olika bestånden är det 

därför viktigt att planläggaren tillsammans med skogsägaren utformar en plan 

med skötsel anpassad till skogsägarens mål.  

 

4.5 Metoddiskussion  

 

Antalet respondenter i studien var 175 personer, vilket skulle kunna anses något 

lågt utifrån studiens avgränsningar. Då webbenkäten via Netigate endast kunde 

distribueras via mail och inte även sms, som det initialt var tänkt, i den 

gratisversion som utnyttjades minskade antalet aktuella skogsägare i Vidas 

register från drygt 1 100 till 439 stycken vilket förklarar en stor del av bortfallet. 

Vidare uppgår svarsfrekvensen för enkätundersökningar till 50-75% (Trost 2012) 

och då webbenkäter har något lägre svarsfrekvensen (Hultåker 2012) skulle 

svarsfrekvensen för denna studie, 40 %, kunna anses som ett normalt resultat för 

en webbenkät. För att öka svarsfrekvensen kunde en annan metod för 

distribuering valts men då samarbete inletts med Netigate och mycket tid lagts 

ner på utformningen av enkäten då problematiken med utskicket upptäcktes var 

detta ej möjligt. Det är dock troligt att en postal enkät nått fler skogsägare då det 

beroende på ålder, intresse och tillgång till uppkoppling finns skogsägargrupper 

som inte nås med vald metod, något som även skulle kunna förklara det låga 

antalet registrerade e-postadresser hos Vida. Ytterligare en påminnelse eller ökad 

svarstid för enkäten hade möjligen kunnat öka antalet respondenter men detta 

rymdes inte i tidsramarna för denna studie. I framtida studier bör dock 

ovanstående tas i beaktande för att nå en större målgrupp.  
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Respondentgruppen i denna studie kan anses vara relativt representativ för 

gruppen privata skogsägare i Sverige dock med en större andel män, 83 % 

jämfört med 62 % (Skogsstyrelsen 2015), och ett något större samägande med 

fler än två ägare i genomsnitt jämfört med 1,7 i norra Sverige (Matsson, Boman 

och Kindstrand 2003).  Åldersfördelningen med störst andel över 50 år, en 

fjärdedel i åldrarna 30 – 50 år och med endast runt 2-3 % under 30 år är i det 

närmaste identisk med landet som helhet (Skogsstatistik årsbok 2014). 

Fastigheternas storlek, med en majoritet inom 40-80 ha, är något mindre än 

medelfastigheten i Sverige (82 ha) men är representativt för södra Sverige där 

medstorleken är 56 ha (källa). Hälften av respondenterna bor på sina fastigheter 

vilket skulle kunna anses vara jämförbart med andelen närboägda fastigheter i 

Sverige, 68 % (Skogsstatistisk årsbok 2014). Inkomsten från skogsbruket är, för 

majoriteten respondenter (50 % uppger 5 % av hushållets inkomster eller 

mindre), något lägre än genomsnittet för landet (12 %).  

 

Urvalet till denna studie är inte slumpmässigt då deltagarna har valts ut utifrån 

att de har en aktuell (nyare än 10 år) skogsbruksplan hos Vida. Detta skulle 

kunna ha haft en inverkan på resultatet då det skulle kunna innebära att gruppen 

inte är representativ för privata skogsägare som helhet. Dels då endast en 

tredjedel av skogsägarna innehar en så ny plan (Ingemarson 2004) och dels då 

skogsägare med nyare planer har visat sig vara nöjdare med sin skogsbruksplan 

än de med äldre (Nolén 2015). Utifrån överensstämmelse i demografiska data 

redovisade i stycket ovan bedöms dock den inverkan detta kan ha haft på studien 

som liten.  

 

Kunskapsnivå är subjektivt och därmed svårt att mäta, vem kan mest – den som 

bott och levt på en skogsgård ett helt liv eller den som har en skoglig utbildning? 

Troligen beror det även på intresse och hur involverad personen är i sitt 

skogsbruk. Författarna har varit medvetna om denna svårighet och har därför 

angett vilken slags kunskap (utbildning, erfarenhet, subjektiv uppfattning om 

egen kunskap) som ställs i relation till övriga parametrar. För att undvika detta 

problem kunde endast en kunskapsbas valts att undersöka. För denna studies 

storlek ansågs det dock intressant att undersöka flera parametrar för att kunna 

påvisa intressanta samband och faktorer att studera djupare i framtida studier.  

 

Det finns en viss risk med tolkningssvårigheter av frågor i enkätundersökningar, 

svarsalternativ som passar respondenten kan saknas och det kan vara svårt att 

uppskatta till exempel i vilken utsträckning skogsbruksplanen används för 

beslutsfattande. Vidare har svarsalternativet ”annan orsak” angetts i relativt stor 

utsträckning då detta funnits med; varför respondenten inte följt åtgärdsförslag i 

skogsbruksplanen (18 %) och inte varit med och påverkat utförandet av 

skogsbruksplanen (24 %). Att denna andel var så stor var ej förväntat varför 

respondenterna inte ombads att specificera orsak men bör tas i beaktande i 

liknande studier.  

 



 

29 

Erik Sundberg och Rasmus Nilsson 
 

 

I analysen av sambandet mellan skoglig kunskap och användning av 

skogsbruksplanen gjordes en inklassning av respondenterna i två grupper.  En 

grupp med stor skoglig kunskap, kraven i denna grupp var att ha antingen 

skoglig gymnasieutbildning, skoglig yrkesutbildning eller skoglig 

universitetsutbildning, arbetslivserfarenhet från skogsbranschen i minst 2 år och 

dessutom anse sig ha helt goda kunskaper om skog och skogsbruk. För att 

klassas in i den andra gruppen, gruppen med lite skoglig kunskap var kraven 

antingen skogliga kurser eller ingen utbildning alls, ingen arbetslivserfarenhet 

från skogsbranschen och svarat inte alls på frågan om de anser sig ha goda 

kunskaper om skog och skogsbruk. Under punkten 3.5.1 har vi också delat in 

skogsägarna i olika utbildningsnivåer för att se om det finns något samband 

mellan skoglig kunskap genom utbildning och mål med sitt skogsbruk.  

 

Att betygsätta sitt eget skogliga kunnande kan vara väldigt subjektivt. Detta 

problem gäller även skogliga kurser som kan vara allt från en dag till 

universitetsnivå. Författarna valde ändå att ha med detta då en 

överrensstämmelse mellan denna skattning och skoglig utbildningsnivå (figur15) 

samt andra parametrar som också styr skogligt kunnande i båda riktningarna 

fanns.  
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5. Slutsats   
 
Studien visade att 96 % av skogsägarna, i varierande grad, använder sin 

skogsbruksplan för att fatta beslut om skogliga åtgärder på fastigheten. 

Skogsbruksplanen ansågs som mest användbar för att se vad som behöver göras i 

bestånden eller för att se volym i bestånd.  

Resultatet av studien visar att det finns ett samband mellan skoglig kunskap, mål 

med skogsbruket och användningen av skogsbruksplanen. Skogsägare med liten 

skoglig kunskap uppvisade ett något större intresse för förvaltning av skogen för 

kommande generationer samt för att skapa miljö för rekreation, friluftsliv och 

jakt. Skogsägare med stor skoglig kunskap hade ett större intresse för 

virkesproduktion och de tyckte också skogsbruksplanen följde deras mål med sitt 

skogsbrukande bättre än gruppen med låg kunskap vilket kan bero på att de i 

större utsträckning var med och påverkar utförandet av den. Studien visade också 

att större kunskap minskade intresset för biologisk mångfald. Det fanns även ett 

samband mellan mål med skogsbruket och användning av skogsbruksplanen där 

de skogsägare som prioriterade biologisk mångfald använde skogsbruksplanen i 

något större utsträckning än de med andra mål.  

 

Kunskapen om samband mellan privata skogsägares skogliga kunskap, mål med 

skogsbruket och användning av skogsbruksplanen som denna studie bidrar med 

kan ha relevans för yrkesverksamma inom skogsindustrin då detta resultat 

styrker tidigare studier om behovet av mer flexibla skogsbruksplaner, som både 

kan och bör individanpassas utifrån skogsägarens mål med skogsbruket samt 

behovsstöd beroende på kunskapsnivå. Då privata skogsägare ansvarar för en 

stor del av landets skogsareal är anpassade planer som skogsägaren är nöjd med 

och följer av stor vikt för en välskött skog. 
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Bilaga 1. Följebrev till enkätundersökning 

 

 

Bäste privatskogsägare! 
 

Denna enkätundersökning är en del av ett examensarbete på Linneuniversitetet i 

Växjö i samarbete med VIDA. 

Undersökningen behandlar skogsägande och skogsbruksplaner. 

 

Enkätundersökningen är anonym och går inte att koppla till dig som skogsägare.  

Priser kommer också lottas ut till de skogsägare som deltar i studien. 

 

Vi ber dig att så snart du bara kan (inom 2 veckor) besvara frågorna som tar ca 5 

minuter att genomföra. 

 

Ett stort tack till VIDA som varit till stor hjälp med undersökningen!  
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Bilaga 2. Enkätundersökning. 
 

Allmän information 
 

Hur blev du informerad om denna enkätundersökning 

Sms 

E-mail 

 

Ditt kön 
Han 

Hon 

 

Din ålder 
20-30 år 

30-40 år 

40-50 år 

50-60 år 

60-70 år 

Över 70 år? 

 

Hur många hektar består din fastighet av 
Mindre än 40 ha 

40-80 ha 

41-120 ha 

121-160 ha 

161-200 ha 

201-300 ha 

över 300 ha 

 

Bor du/ni på fastigheten? 
Ja 

Nej 

 

Hur många ägare har fastigheten? 
1 (Jag är ensam ägare) 

2 (Tillsammans med fru, man, särbo, sambo) 

2 

3 

mer än 3 

 

 

 



 

2 

 

Hur länge har du ägt fastigheten? 
1-10 år 

11-20 år 

21-30 år 

31-40 år 

Mer än 40 år 

 

Hur förvärvades fastigheten?  
Arv 

Förvärv 

Gåva 

 

Hur stor del av hushållets inkomst kommer från skogsbruket? 
Mindre än 5 % 

6-15 % 

16-25 % 

26-50 % 

51-75 % 

76-100 % 

 

Har du någon skoglig utbildning? Vid flera, välj den mest 

meriterande. 

Skogliga kurser 

Skoglig gymnasieutbildning 

Skoglig yrkesutbildning 

Skoglig universitetsutbildning 

Nej. 

 

Jag har goda kunskaper om skog och skogsbruk. 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Inte alls 

 

Har du arbetslivserfarenhet från skogsbranschen? 

Ja 0-1 år 

Ja 2-5 år 

Ja 6-10 år 

Ja 11-15 år 

Ja mer än 16 år 

Nej 
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Hur många timmar arbetar du per månad i din egen skog? 

0 h 

1-10 h 

11-40 h 

41-80 h 

Mer än 80 h 

 

I vilken grad används extern hjälp på din skogsfastighet 

(röjning, gallring, föryngringsavverkning och rådgivning) 

0 % 

1-25 % 

26-50 % 

51-75 % 

76-100 % 

 

Vad har du för mål med ditt skogsbruk (Rangordna svaren) 

Virkesproduktion 

Skapa miljö för rekreation friluftsliv och/eller jakt 

Förvalta skogen vidare till kommande generationer 

Att skapa en miljö för biologisk mångfald 

Annat 

 

Frågor om skogsbruksplanen 
 

Varför har du en skogsbruksplan?  
Underlättar skötseln av skogen 

Ger en bra översikt över fastigheten 

Bra statistikunderlag 

Certifieringen kräver det 

Underlättar värdering vid eventuell försäljning 

Annan orsak.  

 

Hur ofta används skogsbruksplanen för att fatta beslut om 

den skogliga skötseln på fastigheten?  
Alltid 

Oftast 

Sällan 

Aldrig. 
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Skogsbruksplanen är gjord på ett sätt som följer dina mål 

med ditt skogsbruk?   
Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

 

Om du inte följt åtgärdsförslagen i skogsbruksplanen, vad var 

anledningen? 

Dåligt med tid 

Dåligt förslag 

Fanns ej behov 

Kom på bättre förslag själv 

Annan orsak  

 

Vad anser du om din skogsbruksplan? 

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra 

Dålig 

 

Jag var med och påverkade utförandet av skogsbruksplanen.  
Ja 

Nej 

 

Varför?                                                                                          
Vill få skogsbruksplanen som jag vill ha den 

Allmänt intresserad 

Tvivlar på planläggarens förmåga 

Annan orsak 

 

Varför inte?  
Litar på planläggaren 

Egen tid fanns inte 

Inte intresserad 

Annan orsak 
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När upplever du skogsbruksplanen som mest användbar?  

För att se vad som behövs göras i de olika bestånden 

För att se volym i olika bestånd 

För att få fastigheten i olika bestånd 

För att försäljningen av skog blir enklare 

Värdering av fastigheten 

Annan orsak 

 

Anser du att du hade kunnat bruka skogen lika effektiv utan 

en skogsbruksplan? 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Inte alls 
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