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FÖRORD

I denna rapport sammanfattar vi de huvudsakliga resultaten från forskningsprojek-
tet ”Hur kan skogens sociala värden bidra till en hållbar landsbygdsutveckling?”. 
Projektet pågick 2014–2016 och finansierades av Skogssällskapets forskningsanslag 
(id nr 1314-128/165-9).

Inom ramen för detta projekt har en mängd privata enskilda skogsägare bidragit 
med sin kunskap och erfarenhet genom att avsätta sin tid och låta sig intervjuas. 
Vi vill tacka alla dessa skogsägare och andra personer runt om i landet som har 
svarat på våra frågor eller på andra sätt bidragit i arbetet med denna studie. Även 
ett tack till Emma Kvastegård som hjälpte till att genomföra en del av intervjuer-
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SAMMANFATTNING

Projektets huvudsakliga slutsats är att privata enskilda 
skogsägare i många fall inte är bekanta med termen 
”sociala värden”, snarare ses dessa som en integrerad 
del av livet på landsbygden och rollen som skogsägare. 
Deras definition av sociala värden tar främst utgångs-
punkt i rekreationsvärden och möjligheter till jakt, fis-
ke samt bär- och svampplockning, men även estetiska 
värden omnämns. Det som sticker ut i denna studie är 
att skogsägarna värdesätter enskildhet och tystnad när 
de talar om de sociala värdena. Vidare beaktas de soci-
ala värdena enligt många av de intervjuade skogsägar-
na som något som ”fås på köpet” vid mer traditionella 
skogsskötselåtgärder. Överlag framgår att kunskapen 
kring skogens sociala värden och hur dessa kan utveck-
las är förvånansvärt låg och skogsägarna efterfrågar 
mer stöd och råd, primärt från Skogsstyrelsen men 
även från skogsägarföreningar. De privata enskilda 
skogsägarna önskar i dagsläget inte samarbeta i någon 
större utsträckning kring skogens sociala värden, men 
ser gärna att Skogsstyrelsen och/eller kommuner i 
större utsträckning koordinerar och informerar kring 
insatser som berör dessa när så är lämpligt.

Vi har även studerat hur offentlig-privata partnerskap 
kan användas i syfte att skydda skogens sociala värden 
genom inrättandet av frivilliga naturvårdsavtal. Här 
behövs en politisk prioritering för att de frivilliga avta-

len för skydd av skogar med höga sociala värden ska 
uppnå sin fulla potential. Det krävs även att regeringen 
frigör mer resurser i arbetet med att skydda skogens 
sociala värden. Detta för att lösa konflikter mellan 
prioritering av att bevara den biologiska mångfalden 
(gynnad av de flesta ansvariga myndigheter) och soci-
ala värden (gynnas av de flesta skogsägare). Konkret 
behövs tydligare definitioner och policyrekommenda-
tioner för att minska osäkerhet bland dem som jobbar 
praktiskt med att implementera naturvårdsavtal. 

Vidare så tyder våra resultat på att privata enskilda 
skogsägare (oavsett om de är åbor eller utbor) har en 
multifunktionell syn på sin skog och sitt skogsbruk. Vi 
ser även att de skogsägare som har skogsinnehav på 
mer än 100 ha, samt anser sig vara aktiva skogsägare, 
är mer positiva till möjligheten att ta fram nya varor 
och tjänster baserade på skogens sociala värden än 
övriga skogsägare i denna studie. Män är generellt 
sett också mer positiva än kvinnor i detta avseende. 
Primärt kopplas sociala värden till lokala arbetstillfäl-
len inom fritids- och/eller skogsbaserad turism, och 
anses på detta sätt kunna främja en hållbar utveckling 
av landsbygden. Inom ramen för denna studie verkar 
dock de privata enskilda skogsägarna ovilliga att själva 
utveckla sådan verksamhet.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

I denna rapport presenteras forskningsprojektet ”Hur 
kan skogens sociala värden bidra till en hållbar lands-
bygdsutveckling?”, och dess huvudsakliga resultat. 
Projektet tar avstamp i de dilemman som omgärdar en 
hållbar landsbygdsutveckling, där landsbygdens invå-
nare förväntas både lokalt bruka naturresurser och 
samtidigt bevara naturresurser till förmån för landets 
befolkning i dess helhet. Denna spänning mellan stad 
och land, mellan centrum och periferi, mellan att pro-
ducera och skydda samt mellan olika politiska och ad-
ministrativa nivåer och aktörer måste hanteras för att 
inte leda till regelrätta konflikter, vilka skulle försvåra 
en hållbar landsbygdsutveckling. Ett konkret exempel 
på denna typ av motsättning återfinns inom skogsbru-
ket, där det finns behov av att både bruka skogen, och 
att bevara skogen till skydd för den biologiska mångfal-
den och/eller dess sociala värden.

Forskning rörande skogens sociala värden har hittills 
främst intresserat sig för rekreation och friluftsliv i 
tätortsnära skogar (se exempelvis Kaplan 2001; Tyrvä-
inen et al. 2007; Fredman et al. 2013). Skogens sociala 
värden på landsbygden har däremot inte studerats 
i någon större utsträckning, en kunskapslucka som 
detta projekt adresserar. Genom att studera de privata 
enskilda skogsägarnas möjligheter till, och behov av, 
samråd och dialog kring skogens sociala värden lokalt 
och regionalt bidrar detta projekt med ett underifrån-
perspektiv som utgör ett komplement till det myndig-
hetsperspektiv Skogsstyrelsen gett i sin sammanställ-
ning av skogens sociala värden (Skogsstyrelsen 2013). 
Projektets fokus på privata enskilda skogsägare moti-
veras av att skogsbolag och andra aktörer med större 

skogsinnehav i många fall redan har utvecklat rutiner 
och arenor för samråd kring skogens sociala värden 
via FSC- och PFCE-certifiering, dessutom har privata 
enskilda skogsägare i många fall en mer diversifierad 
motivbild för sitt ägande och brukande (Karppinen 
1998; Mäntymaa et al. 2009) vilket gör dem intressanta 
att studera i relation till skogens sociala värden. Det är 
därför av stor vikt och intresse att komplettera myn-
dighetsperspektivet och undersöka hur de privata en-
skilda skogsägarna ser på skogens sociala värden, hur 
de konkret arbetar med dessa frågor, vilka möjligheter 
till samverkan och dialog de har, samt hur de ser på sin 
roll och sitt ansvar i förhållande till andra aktörer (pri-
vata såväl som offentliga).

Studier av deltagandeprocesser är centralt inom äm-
net statsvetenskap. Detta då deltagandeprocesser kan 
variera avsevärt och vara alltifrån ett sätt att förbättra 
demokratin, öka tillgången till information, legitimera 
beslut, öka inflytandet över hur åtgärder genomförs 
till att undvika konflikter. Tidigare forskning visar att 
icke-statliga aktörers deltagande i besluts-, implemen-
terings- och förvaltningsprocesser framförallt kan 
bidra till att skapa en gemensam problemuppfattning 
samt fler alternativa lösningar på ett visst problem 
(Bäckstrand et al. 2010; Sandström 2009). När beslut 
fattas och åtgärder vidtas lokalt med god kännedom 
om hur lokala ekosystem, lokal ekonomisk verksamhet 
och den sociala interaktionen mellan olika aktörer ser 
ut och fungerar så kan också effektiviteten i genom-
förandet öka, inte minst om deltagarna är införstådda 
med och delaktiga i processen. Ökat deltagande kan 
således bidra till att skapa en ökad samsyn mellan 
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myndigheter och medborgare samt mellan olika in-
tressegrupper, liksom öka den samlade kunskapen 
– vilket i sin tur är en förutsättning för innovation och 
landsbygdsutveckling. I Skogsstyrelsens meddelande 
om skogens sociala värden påpekas att det behövs mer 
samverkan, utvecklade arbetssätt och tydligare an-
svarsfördelning för att stärka skogens sociala värden, 
samt att metoder för samråd och deltagandeprocesser 
behöver utvecklas (Skogsstyrelsen 2013; se även Berg 
2013; Nordanstig 2004). Detta motiverar således en 
studie av hur enskilda privata skogsägare ser på sko-
gens sociala värden och eventuellt samarbete kring 
dessa.

Inom ramen för projektet har vi utgått ifrån ett teore-
tiskt ramverk utarbetat av Emerson et al. (2011) som 
specifikt fokuserar på samarbete och deltagande. 
Vår empiri, det vill säga våra intervjuer med privata 
enskilda skogsägare, har relateras till, och analyseras 
utifrån, de fyra element som återfinns i detta ramverk. 
Närmare bestämt så har vi undersökt skogsägarnas 
upplevelser av processuella och institutionella arrange-
mang, befintligt (eller obefintligt) ledarskap, tillgänglig 
kunskap samt tillgång till olika typer av resurser.

1.2 Syfte och frågor

Det övergripande syftet med projektet har varit att 
kartlägga och analysera skogens sociala värden1 med 
utgångspunkt i de privata enskilda skogsägarnas upple-
velser, prioriteringar och behov. Syftet innefattar mer 
precist att undersöka vilka möjligheter till samverkan 
och dialog de privata enskilda skogsägarna anser sig 
ha, samt om och hur de uppfattar att skogens sociala 
värden kan rendera ”nya” varor och tjänster.

1 Vi har utgått ifrån den av Skogsstyrelsen antagna definitionen av 
skogens sociala värden, det vill säga skogens sociala värden är de 
värden som skapas av människans upplevelser av skogen, då detta 
utgör en bred definition som vi låtit de privata enskilda skogsägarna 
förhålla sig till och själva konkretisera.

Inom ramen för projektet har tre delstudier genom-
förts, där följande frågeställningar har adresserats:

Delstudie I: Hur uppfattar de privata enskilda skogs-
ägarna skogens sociala värden? Vilken form av samver-
kan och dialog rörande skogens sociala värden efter-
frågar de privata enskilda skogsägarna? Vilken roll och 
ansvar anser de sig själva ha i förhållande till kommun, 
länsstyrelse, Skogsstyrelsen och andra samhällsintres-
sen?

Delstudie II: Hur kan offentlig-privata partnerskap an-
vändas i syfte att skydda skogens sociala värden genom 
inrättandet av frivilliga naturvårdsavtal för skogar med 
höga rekreationsvärden? Vilka hinder och möjligheter 
ser de involverade aktörerna? 

Delstudie III: Hur ser de enskilda privata skogsägar-
na på sin skogs sociala värden? I vilken utsträckning 
uppfattar privata enskilda skogsägare att ett skogsbruk 
anpassat till sociala värden har möjlighet att generera 
”nya” varor och tjänster? Om, och i så fall hur, relate-
ras skogens sociala värden till en hållbar landsbygdsut-
veckling?

Dessa tre delstudier summeras översiktligt i kapitel 3 i 
denna rapport.



SVENSKA SKOGSÄGARES SYN PÅ SKOGENS SOCIALA VÄRDEN

8

1.3 Metod och material

Projektets huvudsakliga empiriska material utgörs 
av kvalitativa telefonintervjuer med privata enskilda 
skogsägare med skogsinnehav i olika delar av Sverige, 
närmare bestämt i Västerbotten, Jämtland, Dalarna, 
Värmland, Västra Götaland och Kronoberg, se Figur 1.

Figur 1. De sex län där skogsinnehavet hos de skogsägare 
som ingår i studien återfinns är markerade i grått och 
namngivna på kartan.

Då uppfattningen om skogens sociala värden antas 
vara kontextberoende och platsbunden har intervju-
er genomförts med privata enskilda skogsägare med 
skogsinnehav i såväl norra-, mellan-, som södra Sveri-
ge. Med utgångspunkt i tidigare forskning vet vi att det 
råder skillnader mellan åbo/utbo, män/kvinnor, yngre/
äldre i deras syn på skogens sociala värden (Eriksson 
et al. 2013; Nordlund och Westin 2011). Dessa sociode-
mografiska skillnader har beaktats och styrt vårt urval 
av skogsägare för att göra materialet så representativt 
som möjligt. Kontaktuppgifter beställdes från Skogs-
ägarförteckningen, en komplett databas över Sveriges 
alla skogsägare (http://www.skogsagare.se/). De enskil-
da privata skogsägarna har delats upp i två kategorier: 
åbor, de som bor i anslutning till sitt skogsinnehav, dvs 
i samma kommun (fem för varje län); och utbor, de 
som inte bor i anslutning till sitt skogsinnehav, dvs bor 
i länet men inte i samma kommun (två för varje län), 
eller bor i ett annat län (tre för varje län). Målsättning-
en var att vi skulle intervjua fem åbor och fem utbor i 
varje län.

Totalt har vi kontaktat 105 skogsägare, och genomfört 
57 semistrukturerade telefonintervjuer. Bortfallet var 
inte jämt fördelat mellan länen eller mellan de enskilda 
private skogsägarna, där utbor tenderade att delta i 
högre grad än åbor, och män i högre utsträckning än 
kvinnor. Större delen av bortfallet berodde på felaktiga 
telefonnummer och/eller inget svar trots upprepade 
försök att nå respondenten, att respondenterna tackat 
nej till att delta i studien (tidsbrist, sjukdom, deltar ej 
i undersökningar etc.) eller att respondenterna sålt 
sin skog och inte längre var skogsägare (se Bilaga A för 
deltagarförteckning och en översikt av bortfall).

Valet att göra telefonintervjuer motiverades av viljan 
att nå så många respondenter som möjligt och öka 
svarsfrekvensen, vi erbjöd även att genomföra inter-
vjuerna på helger och/eller kvällstid om så önskades. 
Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats (i 
linje med Kvale 1996). Intervjuerna varade mellan 15 
till 57 minuter, med en medellängd på ca 40 minuter. 

http://www.skogsagare.se/
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Alla som intervjuats har erbjudits möjlighet att ta del 
av sin enskilda intervju när den har transkriberats, 
detta för att validera och kontrollera för eventuella fel 
eller missuppfattningar i det utskrivna materialet.

Utskrifterna har sedan lästs noggrant av forskarna, och 
alla svar har därefter kodats manuellt i enlighet med 
intervjumanualen (se Bilaga B) och sammanställts i en 
datafil som möjliggjort kvantitativa jämförelser mellan 
respondenternas svar i syfte att identifiera generella 
trender och mönster (se Bilaga C). Dessa har vi följt 
upp och analyserat kvalitativt genom en nära läsning 
av materialet som sorterats utifrån intervjumanualens 
olika teman och de fyra element som återfinns i det 
teoretiska ramverket (Emerson et al. 2011).

För att ge en överblick av skogsägarnas attityder till 
skogens sociala värden så presenterar denna rapport 
beskrivande statistik baserad på kodningen av intervju-
materialet. Främst används detta för att presentera hur 
respondenterna fördelar sig i relation till de frågor som 
ställts, men även för att relatera skogsägarnas attityder 
till demografiska faktorer, som till exempel kön, utbild-
ning eller geografi. För att belägga bivariata skillnader 
mellan olika grupper av respondenter användes Chit-
vå-tester och Cramer’s V, i enstaka fall kompletterades 
det även med linjär regressionsanalys (se Bilaga D).

1.4 Disposition

Efter en översiktlig presentation av intervjumaterialet 
följer en populärvetenskaplig summering av de tre 
delstudier som genomförts inom ramen för projektet, 
vilka för närvarande antingen har publicerats, eller 
är under granskning för publikation, i internationella 
vetenskapliga tidskrifter. Rapporten avslutas med en 
diskussion av vidare forskning och framtida utmaning-
ar, i anslutning till detta presenteras konkreta policyre-
kommendationer baserade på projekts resultat. 
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2. SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUMATERIALET

Figur 2. Aktivitetsnivå bland skogsägare, fördelat på kön 
(N = 56).

Individer som var yrkesverksamma eller åbor var ge-
nerellt mer aktiva skogsägare (se Bilaga D, Tabell 1). 
Män tenderade även att ha ett mer produktionsinriktat 
fokus på sitt skogsägande, vilket förmodligen är relate-
rat till att män i högre utsträckning än kvinnor såg sig 
som aktiva skogsägare. Åtta av de manliga skogsägarna 
betraktade sig som aktiva skogsägare, medan motsva-
rande siffra för de kvinnliga skogsägarna endast var en. 
Möjligen kan detta relateras till graden av utbildning, 
då 63 % av de kvinnliga skogsägarna som intervjuats 
hade högskolexamen. Motsvarande siffra för de manli-
ga skogsägarna var 35 %. De manliga skogsägarna hade 
istället primärt grundskole- och gymnasieexamen, och 
var i högre grad, än de kvinnliga skogsägarna, yrkes-
verksamma inom skogssektorn.

I detta avsnitt beskrivs intervjumaterialet översiktligt, 
baserat på den kvantitativa sammanställning som 
gjorts av materialet (se Bilaga C). Dessutom presente-
ras de statistiskt säkerställda samband som har identi-
fierats i materialet. Då antalet intervjuer/svar är relativt 
få (i ett statistiskt sammanhang) så ska dessa analyser 
framförallt ses som ett komplement till de mer djupgå-
ende kvalitativa analyser som detta projekt framförallt 
är baserat på. 

2.1 Respondenterna

Med avseende på kön kan urvalet betraktas som re-
presentativt för svenska skogsägare i stort. Kvinnliga 
privata enskilda skogsägarna utgjorde 35 % av urvalet, 
jämfört med ca 38 % nationellt. Respondenterna valdes 
ut för att få viss spridning i ålder, den äldsta skogsäga-
ren som intervjuats är född 1930 och den yngsta 1990. 
Majoritet av skogsägarna som intervjuats är i äldre 
medelåldern, där snittåldern är födda 1955. Dessutom 
eftersträvades en jämn fördelning mellan åbor och 
utbor, vilket resulterade i ett urval där 53 % av respon-
denterna anger att de bor i samma kommun som sitt 
skogsinnehav. Mer än hälften av de privata enskilda 
skogsägarna i denna studie är även medlemmar i en 
skogsägarförening (59 %).

Respondenterna ombads uppskatta hur aktiva de anser 
sig själva vara som skogsägare på en skala från 1–10, där 
1 innebär helt passiv, överlåter alla beslut till en förval-
tare, och 10 innebär mycket aktiv och planerar och tar 
samtliga beslut själv om skogens skötsel.
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Uppdelat utifrån skogens geografiska läge, så framstår 
även skogsägarna med skogsinnehav i norra Sverige 
(Västerbotten och Jämtland) som något mer aktiva än 
skogsägarna i mellersta (Dalarna och Värmland) och 
södra Sverige (Västra Götaland och Kronoberg), se Fi-
gur 3 nedan. 

Av de 28 respondenter som svarade på frågan om de 
certifierat sin skog angav 46 % att så var fallet. Bland de 
tillfrågade skogsägarna som var medlemmar i en skogs-
ägarförening hade även en klar majoritet certifierat sin 
skog (se Bilaga D, Tabell 2). Sambandet mellan certifie-
ring och medlemskap i en skogsägarförening kan dels 
antas vara förknippat med storleken på skogsinnehav-
et, dels att ägare som är medlemmar i skogsägarför-
eningar kan förmodas ha fått information om vikten 
av certifiering i högre utsträckning än skogsägare som 
inte är medlemmar i en skogsägarförening. Det faktum 
att en relativt stor andel av skogsägarna i denna studie 
önskade mer råd från sin skogsägarförening gällande 
sociala värden tyder dessutom på att skogsägarfören-
ingar har en viktig roll att spela, i relation till att sprida 
information, samt för att upprätta normer för hur ett 
hållbart skogsbruk kan bedrivas (mer om detta i 2.5).

Bland de intervjuade skogsägarna angavs det primära 
skälet till skogsinnehavet vara ”identitet/arv”, det vill 
säga att respondenterna antingen erhållit skogsinne-
havet genom arv, eller förvärvat skogen på grund av 
att de identifierar sig med skogen (att de vuxit upp i 
trakten och/eller har annan anknytning som binder 
dem till skogen) – hela 81 % av respondenterna angav 
detta som skäl. Detta överensstämmer även med tidi-
gare studier, vilka har funnit att privat skogsägande i 
stor utsträckning handlar om att förvalta ett arv, och 
inte enbart om produktion eller bevarande av höga 
naturvärden (Widman 2015; Karppinen 1998). Denna 
rapport visar dock att skogsägare tenderar att ha ett 
flertal syften med sitt skogsinnehav, 53 % angav till ex-
empel möjligheten att jaga som ett ytterligare skäl till 
skogsinnehavet. En fjärdedel av de tillfrågade såg sitt 
skogsinnehav som en ekonomisk investering medan 11 
% angav att deras skog primärt är avsedd för produk-
tion. Något som är värt att lyfta i sammanhanget är 
att ingen av skogsägarna i denna studie angav att det 
primära syftet med deras skogsinnehav var kopplat till 
miljövård och/eller främjandet av biologisk mångfald. 

Figur 3. Aktivitetsnivå bland skogsägare, fördelat på 
geografisk region (N = 56).

2.2 Skogsinnehav

Skogsinnehavet hos de privata enskilda skogsägarna i 
denna studie varierade mellan 2 ha och 1400 ha, och 
medelvärdet för skogsinnehavets storlek bland de till-
frågade var 177 ha. En stor andel av skogsägarna (58 %) 
delade även sitt skogsinnehav med en eller flera andra 
personer. Det delade skogsinnehavet fördes fram som 
en begränsning när det gällde möjligheten att utveckla 
skogens sociala värden, då en sådan utveckling ansågs 
kräva ökad samsyn och samarbete bland samtliga äga-
re.
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I myndigheternas arbete med att skydda skog kan det 
därmed vara av vikt att finna ”nya” incitament som 
inte är enbart relaterade till att bevara biologisk mång-
fald, då detta skulle kunna locka fler skogsägare till att 
frivilligt skydda skog (detta utvecklas i 3.2). Vissa av de 
intervjuade skogsägarna ansåg sig även ha ett annat 
syfte än de ovan nämnda, och vanliga exempel som 
lyfts fram bland dessa 12 % av de tillfrågade är att de 
”råkat” bli skogsägare i samband med att de förvärvat 
en gård/bostadshus, eller att de velat ha skogen som 
ett projekt efter sin pensionering.

2.3  Skogens sociala värden enligt 
 skogsägarna

De tillfrågade skogsägarna hade betydande svårighe-
ter att definiera skogens sociala värden. Istället sågs 
skogens sociala värden i hög utsträckning som en inte-
grerad del av skogsinnehavet och livet på landsbygden. 
Många skogsägare medgav att de inte var bekanta med 
begreppet ”sociala värden”, och att de inte hade tänkt 
på dessa aspekter förrän de deltog i denna studie. 
De privata enskilda skogsägarna fick emellertid fritt 
berätta vad de uppfattar som skogens sociala värden. 
Deras svar kategoriserades sedan utifrån de teman som 
Skogsstyrelsen (2013) lyft fram som exempel, dessutom 
adderades en öppen kategori för de aspekter som inte 
riktigt passade in i något av dessa teman. Skogsägarna 
kunde ange flera aspekter, vilket många av dem också 
gjorde, när de beskrev sin syn på skogens sociala vär-
den.

Figur 4. Fördelningen mellan olika teman på vad skogens 
”sociala värden” är enligt de enskilda privata skogsägarna 
i denna studie – notera att totalen är större än N = 57 då 
respondenterna kunde ange fler än ett tema.

En majoritet av de tillfrågade skogsägarna kopplade, 
i linje med tidigare forskning, skogens sociala värden 
till fritidsupplevelser, friluftsliv och turism, tätt följt 
av upplevelsevärden och sociala naturkvalitéer, samt 
hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö. Identitet och 
kulturarv relaterades också till skogens sociala värden, 
vilket överensstämmer med tidigare studier (Widman 
2015). Att förvalta ett arv verkar vara nära samman-
länkat med identiteten som skogsägare. I anslutning 
till detta lyfts även skogen estetiska värden fram, och 
skogsägarna vill gärna ha en ”vacker” skog, innebörd-
en av detta kan dock variera, alltifrån en önskan av att 
vilja ha en orörd och trolsk skog till att se en vacker 
skog som en välskött gallrad och röjd fastighet.

Det unika resultatet i denna studie är att en så stor 
grupp av de privata enskilda skogsägarna nämner ”an-
nat/övrigt kategorin”, där de såg enskildhet/avskildhet 
och tystnad/skogens ljud som ett socialt värde. Förut-
om detta innehöll denna kategori även en grupp, fram-
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förallt bestående av män, som ansåg att skogen hade 
ett socialt värde i form av en socio- ekonomisk trygg-
het. Lek, samvaro och sociala relationer, intellektuell 
och andlig inspiration, samt pedagogik och kunskap 
om skog och miljö förknippades däremot i mindre ut-
sträckning med skogens sociala värden i denna studie. 

Huruvida skogsägaren är åbo eller utbo hade ingen 
större effekt på skogens sociala värden, inte heller 
ålder, utbildning, eller geografi. Den enda statistiskt 
säkerhetsställda skillnaden var att en större andel av de 
kvinnliga privata enskilda skogsägarna såg hälsa, väl-
mående och en god levnadsmiljö som ett viktigt socialt 
värde. Hela 60 % av kvinnorna framhöll dessa aspekter, 
vilket kan jämföras med 32 % av de tillfrågade männen 
(se Bilaga D, Tabell 3).

De privata enskilda skogsägare som kopplar skogens 
sociala värden till fritidsupplevelser, friluftsliv och tu-
rism, ansåg även i större utsträckning att det fanns en 
potential till att utveckla nya varor och tjänster inom 
sitt skogsbruk, baserade på sociala värden (se Bilaga 
D, Tabell 4). Med andra ord verkar turism och frilufts-
livsaktiviteter vara det sociala värde som skogsägarna 
ansåg ha störst potential att utvecklas kommersiellt.

Skogsägare som framhöll estetiska värden som en del 
av skogens sociala värden hade även i högre grad för 
avsikt att främja och utveckla sin skogs sociala värden 
(se Bilaga D, Tabell 5). Nästa avsnitt fokuserar mer spe-
cifikt på de privata enskilda skogsägarnas syn på och 
arbete med de sociala värdena i den egna skogen.

2.4 Sociala värden i den egna skogen

En majoritet (89 %) av de privata enskilda skogsägarna 
som deltog i denna studie ansåg att deras skog har 
höga sociala värden. På frågan om de som skogsägare 
har ett allmänt ansvar att beakta sin skogs sociala vär-
den ansåg 65 % av skogsägarna att de är skyldiga att 

beakta sin skogs sociala värden. Detta verkar dock inte 
efterlevas i praktiken, då endast 35 % av de intervjuade 
skogsägarna angav att de hade för avsikt att beakta 
och/eller utveckla sin skogs sociala värden. Möjligen 
kan den låga andelen tillfrågade som angav att de har 
för avsikt att beakta och/eller utveckla sin skogs sociala 
värden bero på att många av skogsägarna ansåg att de 
sociala värdena är något de ”får på köpet” i samband 
med ett traditionellt skogsbruk. En stor andel av skogs-
ägarna (58 %) angav emellertid att de hade en medve-
ten skogsskötselstrategi för att främja sociala värden, 
notera dock att endast 45 respondenter valde att be-
svara denna fråga. En majoritet (53 %) av de tillfrågade 
såg en möjlighet att ta fram och utveckla ”nya” varor 
och tjänster baserade på sin skogs sociala värden, som 
ett komplement och/eller alternativ till traditionellt 
produktionsskogsbruk. Som framgick ovan såg skogs-
ägare som inkluderade rekreation och turism som en 
del av skogens sociala värden i störst utsträckning en 
potential till att utveckla nya varor och tjänster i rela-
tion till skogens sociala värden.

Figur 5. Ser du en möjlighet att utveckla nya varor och 
tjänster baserat på skogens sociala värden, uppdelat på 
kön. (N = 57)
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Män såg i högre utsträckning än kvinnor en möjlighet 
att utveckla nya varor och tjänster baserade på skogens 
sociala värden. Skogsägare med skogsinnehav i norra 
Sverige (Västerbotten och Jämtland) såg i större ut-
sträckning möjligheter att utveckla nya varor och tjäns-
ter baserade på skogens sociala värden, tätt följt av 
södra Sverige (Västra Götaland och Kronoberg), medan 
skogsägarna i Mellansverige (Dalarna och Värmland) i 
mindre utsträckning såg en sådan möjlighet. Möjligen 
är detta relaterat till hur aktiva skogsägarna anser sig 
vara (se avsnitt 2.1), då de individer som anser sig vara 
mest aktiva också sannolikt även är dem som ser möj-
ligheter till utveckling. Vid den kvalitativa analysen av 
intervjumaterialet framkom dock att förekomsten av 
rovdjur (primärt varg) uppfattas som ett hinder för att 
utveckla skogens sociala värden kommersiellt, speciellt 
i Mellansverige, vilket potentiellt skulle kunna förklara 
den geografiska fördelningen ovan.

Figur 6. Ser du en möjlighet att utveckla ”nya” varor och 
tjänster baserat på skogens sociala värden, uppdelat uti-
från skogsinnehavets geografiska placering. (N = 57)

2.5  Skogens sociala värden – behov 
av dialog och samarbete

Synen på vem som bär det huvudsakliga ansvaret för 
skogens sociala värden varierar betänkligt, 23 % av 
de tillfrågade privata enskilda skogsägarna ansåg att 
ansvaret vilar på den enskilde skogsägaren, medan en 
majoritet (51 %) ansåg att det är ett ansvar som delas 
mellan den enskilde skogsägaren och annan aktör 
(främst Skogsstyrelsen), och 26 % säger att det är ”nå-
gon annan” som ansvarar för detta (primärt Skogssty-
relsen och kommuner). En överväldigande majoritet 
(94 %) av de privata enskilda skogsägarna som svarade 
på denna fråga ansåg att staten och myndigheter borde 
bli mer aktiva i arbetet med skogens sociala värden. 97 
% av deltagarna i studien menade även att det behöv-
des mer information och utbildning om skogens socia-
la värden generellt. I linje med detta angav 51 % att de 
själva skulle vilja ha mer stöd och råd rörande skogens 
sociala värden, medan 49 % ansåg att dagens nivå av 
stöd och råd är tillräcklig. En majoritet (66 %) såg gär-
na att Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller kommun var 
dem som ansvarade för att ge stöd och råd. Medan 19 % 
av skogsägarna istället ville att skogsägarföreningarna 
eller Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) gav denna typ 
av stöd och råd, och 15 % framhöll någon annan aktör, 
oftast turismföreningar eller liknande. Bland de 39 
respondenter som besvarade frågan om skogsägarför-
eningars roll, framhöll 92 % att skogsägarföreningarna 
har och fortsatt kan spela en viktig roll som arena för 
kunskapsutbyte och sprida information om skogens 
sociala värden. Majoriteten efterfrågade emellertid 
att Skogsstyrelsen blir mer aktiv och ledande i arbetet 
med de sociala värdena, vilket inte är förvånande då 
endast 20 % av skogsägarna i denna studie angav att 
de varit i kontakt med Skogsstyrelsen i frågor som rör 
skogens sociala värden. En relativt låg andel (29 %) av 
skogsägarna angav att de kontaktats för någon form av 
samarbete, dialog eller process kring sin skogs sociala 
värden. 
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samarbete eller behov av stöd och råd. Däremot var de 
privata enskilda skogsägare som inte ansåg sig ha skyl-
dighet att beakta skogens sociala värden även i mindre 
utsträckning positiva till att få stöd och råd om hur 
dessa värden skulle kunna beaktas och/eller främjas av 
skogsägarföreningarna, vilket knappast kan anses för-
vånande (se Bilaga D, Tabell 6).

2.6  Skogens sociala värden och 
 landsbygdsutveckling

En stor andel (74 %) av de privata enskilda skogsägarna 
i denna studie ansåg att skogens sociala värden kan 
bidra till en hållbar landsbygdsutveckling. Främst i 
form av arbetstillfällen och verksamheter som baseras 
på naturturism och rekreation och friluftsliv, men även 
genom att lokala entreprenörer anlitas i skogssköt-
selåtgärder. Vem eller vilka som ska starta upp dessa 
företag är däremot oklart, då respondenterna själva 
inte hade för avsikt att göra det, men var positiva till att 
andra skogsägare gör det. Det är även värt att notera 
att endast 29 % av skogsägarna i denna studie angav att 
de var involverade i någon form av samråd, projekt el-
ler annat som har betydelse för landsbygdsutveckling, 
människors livsmiljö, friluftsliv och rekreation, natur 
och kulturmiljö i form av exempelvis LEADER, LONA 
och andra lokala initiativ.

Det mest slående resultatet är emellertid responden-
ternas svar på frågan om de tror att det spelar någon 
roll för den lokala landsbygdsutvecklingen om de som 
skogsägare bor i anknytning till sitt skogsinnehav eller 
inte. Såväl åbor som utbor (totalt 96 % av responden-
terna) är rörande överens om att den lokala lands-
bygdsutvecklingen påverkas positivt av det faktum att 
skogsägaren bor i närheten av sitt skogsinnehav. Att 
inte bara åbor, utan även utbor, betonar vikten av att 
bo i närheten av sitt skogsinnehav för att kunna påver-
ka landsbygdsutvecklingen och bidra till en ”levande 

Figur 7. Vilka aktörer vill du ha råd och/eller stöd av gäl-
lande skogens sociala värden? (N = 57)

Många (71 %) av de tillfrågade skogsägarna såg brister 
och problem med hur skogens sociala värden hanteras 
av myndigheter. Hela 80 % av de skogsägare som be-
svarade denna fråga ansåg att hanteringen av skogens 
sociala värden påverkas av konflikter mellan olika 
aktörer, och då ofta i relation till konflikter mellan nytt-
jande eller bevarande, alternativt mellan olika sätt att 
se på nyttjandet av skog. Som exempel nämnde skogs-
ägarna allt från etablering av vindkraft, till bärföretag 
och andra intressenter som kommersiellt utnyttjar 
allemansrätten.

Trots detta ansåg endast 11 % av de intervjuade skogs-
ägarna att tydligare lagstiftning vore positivt. Däremot 
var den stora majoriteten (93 %) av skogsägarna positi-
va till ekonomiska styrmedel och/eller frivilliga avtal, 
som exempelvis de nyligen etablerade naturvårdsavta-
len för skogar med höga rekreationsvärden (se avsnitt 
3.2).

Kön, ålder, eller skogsinnehavets geografiska läge hade 
inga statistiskt säkerställda effekter gällande dialog och 
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landsbygd” är mycket intressant. Majoriteten av de till-
frågade var överens om att skogsägare som inte lever 
av och arbetar på sina fastigheter ändå påverkar lands-
bygdsutvecklingen genom sitt val av skötselmetoder, 
och att denna påverkan får direkta konsekvenser såväl 
ekonomiskt, socialt som ekologiskt på en lokal nivå – 
och att det är viktigt att utbor är medvetna om detta. 
Detta resultat stöds även av en studie som uppmärk-
sammar att vara skogsägare på distans inte bara kan ha 
en negativ påverkan på social och ekonomisk utveck-
ling, utan att detta också kan bidra till spänningar mel-
lan åbor och utbor (Nordlund och Westin 2011). Några 
av de intervjuade utborna menade vidare att många 
åbor är hemmablinda, att de inte inser sin skogs poten-
tial och därför inte heller tar tillvara möjligheterna att 
utveckla sin skogs sociala värden, detta är emellertid 
inget samband som vi kunnat belägga statistiskt.
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SUMMERING AV PROJEKTETS DELSTUDIER

3.1 Samarbete och dialog

Denna delstudie fokuserar på hur privata enskilda 
skogsägare ser på skogens sociala värden, samt på hur 
de upplever behovet av samarbete och dialog gällande 
skogens sociala värden. Vilka förutsättningar finns för 
att få tillstånd en givande dialog och samarbete? Vilket 
ansvar anser de sig själva ha i förhållande till kommun, 
länsstyrelse, Skogsstyrelsen och andra samhällsin-
tressen? Detta är en första pilotstudie som bygger på 
intervjuer med 40 privata enskilda skogsägare med 
skogsinnehav i Västerbotten, Jämtland, Dalarna och 
Värmland.

Den europeiska landskapskonventionen slår fast att det 
behövs både en ökad involvering av aktörer och ett ak-
tivt ledarskap hos myndigheter för att främja skogens 
sociala värden. Mot bakgrund av detta har Skogsstyrel-
sen efterfrågat en fortsatt utveckling av metoder för att 
utöka konsultationer och ett mer aktivt deltagande, i 
syfte att stärka dialogen kring skogens sociala värden.

En av de viktigaste slutsatserna i denna studie är att 
privata enskilda skogsägare i många fall inte är bekan-
ta med termen ”sociala värden” utan att detta istället 
ses som en integrerad del av livet på landsbygden 
och rollen som skogsägare. Deras uppfattning och 
definition av sociala värden tar främst utgångspunkt i 
rekreationsvärden och möjligheter till jakt, fiske samt 
bär- och svampplockning, men även estetiska värden 
omnämns. Det som sticker ut i denna studie är att 
skogsägarna även värdesätter ensamhet och enskildhet 
när de talar om skogens sociala värden, vilket även 
skulle kunna vara relaterat till att de privata enskilda 
skogsägarna inte ser samma behov av dialog och sam-

arbete kring skogens sociala värden som Skogsstyrel-
sen. De privata enskilda skogsägarna efterfrågar istället 
mer information, stöd, råd och koordinering kring 
skogens sociala värden.

Skogsägarna bedömer själva sin kunskapsnivå relate-
rad till skogens sociala värden, och hur dessa kan främ-
jas eller utvecklas, som relativt låg. De anser även att 
andra aktörer såsom exempelvis skogsentreprenörer 
och kommuner vet för lite om skogens sociala värden. 
Därmed efterfrågar de tillfrågade skogsägarna mer stöd 
och råd, primärt från Skogsstyrelsen men även från 
skogsägarföreningar. De ser också gärna att Skogssty-
relsen och/eller kommunen i större utsträckning ko-
ordinerar och informerar, och att skogsägarföreningar 
sprider goda exempel på hur skogens sociala värden 
kan främjas.

Majoriteten av de privata enskilda skogsägarna i denna 
studie anser sig ha ett allmänt ansvar att beakta och 
främja sin skogs sociala värden, men trots detta så pri-
oriterar inte det stora flertalet av dem de sociala värde-
na i sin skogsskötsel, istället ses skogens sociala värden 
som något som ”kommer på köpet” vid mer traditio-
nella skogsskötselåtgärder. Anledningen till att skogens 
sociala värden inte prioriteras specifikt och med mer 
riktade insatser hänförs till bristande kunskap, intresse 
och resurser, främst tid och pengar. Majoriteten av de 
intervjuade framhöll även frivilliga avtal och certifie-
ring som önskvärda sätt att arbeta med skogens sociala 
värden i framtiden, de ville däremot inte se någon lag-
stiftning inom området.

Sammantaget så visar denna studie på att grundför-
utsättningarna finns för att olika aktörer ska kunna 
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samarbeta kring skogens sociala värden, samtidigt som 
det finns många olika intressen och behov som ska tas 
hänsyn till, vilket kan komma att försvåra för kompro-
missbaserade lösningar i arbetet med skogens sociala 
värden. Därför behövs ett utökat samarbete både på 
en nationell, regional och lokalnivå mellan myndighe-
ter, kommuner och privata enskilda skogsägare för att 
dessa gemensamt ska kunna arbeta fram hur skogens 
sociala värden bäst kan främjas i framtiden. För att 
uppnå detta mål behövs förbättringar av kommuni-
kation, samt information och koordination mellan 
och inom myndigheter, samt övriga skogsaktörer, inte 
minst de privata enskilda skogsägarna.

Slutsatsen är därför att Skogsstyrelsen måste inta en 
tydligare och mer ledande roll i arbetet med skogens 
sociala värden i framtiden. Dessutom bör information 
och kunskapsspridning kring skogens sociala värden 
fortsätta, då kunskapsnivåerna bland de olika aktörer-
na kring dessa värden var låga genomgående. Därför 
bör Skogsstyrelsen arbeta mer proaktivt med skogens 
sociala värden, exempelvis genom att bjuda in privata 
enskilda skogsägare och andra relevanta aktörer till 
informationsmöten. Skogsägarföreningarna har i det-
ta avseende också en viktig roll att spela i termer av 
att inspirera och sprida goda exempel på hur privata 
enskilda skogsägare har och kan förbättra sin skogs 
sociala värden.

Vill du fördjupa dig och läsa mer?

Bjärstig, Therese och Kvastegård, Emma (2016). Forest 
social values in a Swedish rural context: The private 
forest owners’ perspective. Forest Policy and Econo-
mics, 65: 17–24. http://authors.elsevier.com/sd/article/
S1389934116300077

Foto: Therese Bjärstig

http://authors.elsevier.com/sd/article/S1389934116300077
http://authors.elsevier.com/sd/article/S1389934116300077
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3.2  Naturvårdsavtal för skogar med 
höga sociala värden

Denna delstudie fokuserar på Skogsstyrelsens 
införande av naturvårdsavtal för skogar med höga soci-
ala värden. Vilken potential har dessa avtal att involve-
ra privata enskilda skogsägare i formellt skydd av skog 
genom att låta dem initiera och föreslå avsättningar 
för skogar med höga rekreationsvärden? Och i vilken 
mån möjliggör regeringen för att naturvårdsavtalen 
kan fungera som en skyddsform som inkluderar ”nya” 
värden vid formellt skydd av skog? Denna studie base-
ras på 11 intervjuer med myndighetspersoner och 57 
intervjuer med privata enskilda skogsägare med skogs-
innehav i Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Värmland, 
Västra Götaland och Kronoberg.

Sveriges regering har identifierat samarbete med priva-
ta enskilda skogsägare som en nödvändig och viktig del 
i den nationella skogspolitiken eftersom en majoritet 
av skogen i Sverige är privatägd (cirka 50 % av skogen 
ägs av 330 000 privata enskilda skogsägare). Det råder 
dock inte samsyn kring om det primärt är biologiska 
och/eller sociala värden som ska beaktas vid formellt 
skydd av skog. Konflikter mellan olika intressen och 
värden (eller åtminstone prioriteringssvårigheter) har 
därmed uppstått, och för att få till en fördelaktig lös-
ning har en utökad samverkan mellan myndighetsre-
presentanter och privata skogsägare föreslagits.

En samarbetsform som är av särskilt intresse att un-
dersöka i detta avseende är de ”partnerskap” som en 
enskild privat skogsägare kan ingå tillsammans med 
Skogsstyrelsen inom ramen för pilotprojektet rörande 
naturvårdsavtal för sociala värden. Pilotprojektet in-
itierades våren 2015 och avslutades i december 2016. 
Målet är att naturvårdsavtal för sociala värden ska bli 
en del av det formella skyddet av skog i Sverige, med 
förhoppningen att detta kan bidra till att involverade 
aktörer kan lösa problem vid skydd av privatägd skog 
på ett mer ömsesidigt och kompromissbaserat sätt.

Resultaten från denna studie indikerar att de repre-
sentanter som arbetar för Skogsstyrelsen på nationell 
nivå generellt sett verkar vara mest positivt inställda till 
att använda sig av och implementera naturvårdsavtal 
för sociala värden. Synen bland Skogsstyrelsens repre-
sentanter på regional nivå varierar emellertid avsevärt 
vad gäller behovet av att inkludera sociala värden vid 
formellt skydd av skog. Här ser vi en rad olika indivi-
duella tolkningar på hur sociala värden ska definieras. 
Dessa individuella tolkningar kan delvis förklaras av en 
relativt otydlig strategi för hur sociala värden ska defi-
nieras och implementeras i naturvårdsavtalen. Detta 
indikerar i sin tur att det inte verkar finnas en gemen-
sam målbild för hur naturvårdsavtalen ska genomföras 
bland de involverade parterna. Myndighetsrepresen-
tanter på regional nivå tenderar nämligen att prioritera 
biodiversitet då det anses viktigare att bevara dessa 
värden jämfört med sociala värden. Tydligare policy-
formuleringar och riktlinjer för hur naturvårdsavtalen 
för sociala värden ska implementeras krävs således för 
att myndighetsrepresentanter på regional nivå ska ta 
till sig denna nya samarbetsform och informera skogs-
ägare om möjligheten att teckna dessa avtal.

Ett av de mer intressanta resultaten från studien är att 
naturvårdsavtal för sociala värden inte verkar vara an-
passade till förutsättningarna i en gles- och landsbygd-
skontext. Privata enskilda skogsägare på landsbygden 
ser ofta sociala värden som en viktig och integrerad 
del av sitt skogsinnehav. Dessa skogsägare känner en 
stark personlig koppling till sin skog, vilket innebär att 
de vill ha skogen för sig själva och uppleva den utan 
att störas av andra människor. Naturvårdsavtalen fö-
refaller därför vara mer lämpade för implementering i 
tätortsnära skogar då det framgår i strategin såväl som 
i våra intervjuer med representanter inom pilotprojek-
tet att naturvårdsavtalen primärt fokuserar på sociala 
värden i form av lättillgängligt friluftsliv och rekreation 
för allmänheten. Den svenska allemansrätten möjlig-
gör dessutom för allmänheten att fritt beträda privat-
ägda skogar och åtnjuta dessa skogars sociala värden, 
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vilket gör att vissa privata enskilda skogsägare känner 
sig trängda av naturvårdsavtal för sociala värden och 
förstår inte riktigt dess funktion. Allemansrätten ifråga-
sätts dessutom av ett antal privatägda enskilda skogs-
ägare, vilket delvis kan förklara deras motstånd till 
att implementera naturvårdsavtal för sociala värden, 
då det kan innebära att fler människor får tillträde till 
deras mark och därmed ”hotar” deras enskildhet i sko-
gen. Vi bedömer därför att naturvårdsavtal för sociala 
värden framförallt har en roll att spela i mer urbana 
och tätortsnära områden, där allmänhetens behov av 
att exempelvis kunna utnyttja motionsslingor och kom-
ma ut i ”naturen” och ”friska luften” är stor.

Målet med pilotprojektet var att implementera 20 
naturvårdsavtal för skogar med höga sociala värden, 
i dagsläget har dock endast sex avtal blivit implemen-
terade. Även om hänsyn måste tas till det faktum att 
det rör sig om ett pilotprojekt bör den låga implemen-
teringsgraden lyftas och diskuteras nationellt. Detta 
för att identifiera strategier för hur intresset bland 
skogsägare ska kunna ökas för dessa naturvårdsav-
tal. Mot bakgrund av detta krävs även att regeringen 
tillgängliggör tillräckligt med resurser för att arbetet 
med dessa avtal ska kunna implementeras på allvar. 
Även om regeringen har uttalat att sociala värden ska 
vara likställda med biologiska värden så tycks det inte 
finnas en vilja att aktivt tillföra resurser som möjliggör 
implementering och gör så att dessa avtal inte konkur-
rerar med övriga formella skyddsinstrument.

Sammanfattningsvis indikerar denna studie att strate-
gin för naturvårdsavtal för sociala värden misslyckats 
med att ta hänsyn till privata enskilda skogsägare mo-
tiv och behov för att skydda sociala värden, åtminstone 
på landsbygden. Vidare betonar politiker gärna vikten 
av att skydda skogens sociala värden i ord, men verkar 
inte vara lika villiga att visa prov på detta i handling. 
Detta skapar ett dilemma eftersom staten spelar en 
viktig roll framförallt i landsbygdsområden när det 
handlar om att initiera, strukturera, finansiera och 
reglera nya samarbetsformer såsom partnerskap. Mot 

bakgrund av detta behövs en starkare politisk priori-
tering nationellt i skyddet av skogens sociala värden 
för att dessa naturvårdsavtal ska kunna uppnå sin fulla 
potential i framtiden.

Denna studie presenteras mer i detalj i en artikel som för 
närvarande är under granskning för en internationell 
tidskrift.

Widman, Ulrika och Bjärstig, Therese. Partnerships 
potential for protecting forests social values. 

Foto: Therese Bjärstig
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3.3  Möjlighet att utveckla nya varor  
och tjänster

Denna delstudie fokuserar på de enskilda privata 
skogsägarnas syn på sina möjligheter att främja och ut-
veckla sin skogs sociala värden. Kan och vill de utveck-
la nya varor och tjänster inom ramen för ett multifunk-
tionellt skogsbruk, och därigenom bidra till en hållbar 
landsbygdsutveckling? 57 intervjuer har genomförts 
med privata enskilda skogsägare (både utbor och åbor) 
med skogsinnehav i Västerbotten, Jämtland, Dalarna, 
Värmland, Västra Götaland och Kronoberg.

Skogen utgör en viktig tillgång för en hållbar lands-
bygdsutveckling. Idag handlar en hållbar landsbygds-
utveckling om mer än ekonomisk tillväxt och det talas 
om en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveck-
ling. Dessa tre aspekter är nära sammanlänkade med 
varandra, där framförallt den ekonomiska aspekten 
är beroende av ekologisk och social utveckling. Ett 
multifunktionellt skogsbruk innefattar därmed en hel-
hetssyn på förvaltning av skogens olika värden där inte 
endast den ekonomiska produktionen prioriteras utan 
även sociala och biologiska värden.

I linje med den internationella utvecklingen för ett 
hållbart skogsbruk har det även i Sverige kommit initi-
ativ i syfte att utveckla ett multifunktionellt skogsbruk. 
I dagsläget har dock de politiska målen främst fokuse-
rat på att förstärka skogens biologiska värden medan 
sociala värden inte har blivit lika prioriterade. En för-
klaring till denna obalans är att skogens sociala värden 
är ett omstritt begrepp som det inte finns en nationell 
samsyn kring och där en enhetlig definition saknas 
(detta utvecklas närmare av Sténs et al. 2016).

Det finns en politisk förhoppning att skogens sociala 
värden ska ligga till grund för och skapa möjligheter att 
ta fram nya varor och tjänster, och därigenom öka den 
ekonomiska livskraften på landsbygden samtidigt som 
dessa värden bidrar till ett multifunktionellt skogsbruk. 
Svensk skogspolitik kännetecknas av ”frihet under 

ansvar” vilket ger de privata enskilda skogsägarna 
ett relativt sett stort ansvar och utrymme att påverka 
förvaltningen av skogen, speciellt då det kommer till 
skogens sociala värden. Denna studie fokuserar på hur 
de privata enskilda skogsägarna ser på skogens sociala 
värden och i vilken utsträckning de anser att dessa kan 
generera nya varor och tjänster som ett komplement 
och/eller alternativ till traditionellt produktionsskogs-
bruk, och inte minst hur de anser att skogen bör skötas 
för att rendera höga sociala värden.

Resultaten från studien visar att skogens sociala värden 
är ett brett koncept som innefattar en rad olika aspek-
ter enligt de privata enskilda skogsägarna. I likhet med 
tidigare studier visar resultaten att skogens sociala vär-
den mest tydligt sammankopplas med rekreation och 
turism. Emellertid värdesätter de intervjuade skogs-
ägarna i denna studie också tystnad samt känslan av 
avskildhet i skogen. Värden som tystnad och avskildhet 
lyfts dock inte fram i särskilt hög grad i nationell skogs-
policy. Dessa värden kan med fördel tydliggöras i fram-
tida policydokument då det är troligt att miljöer som 
kännetecknas av avskildhet och tystnad kommer att få 
en ökad betydelse i ett allt mer urbaniserat samhälle.

Resultatet pekar även på att de privata enskilda skogs-
ägarna generellt tycks ha en multifunktionell syn på 
sin skog och på förvaltningen av densamma, något som 
också stödjs av tidigare studier. I denna studie fram-
kommer att många av de privata enskilda skogsägarna 
försöker undvika exempelvis kalhyggen vid slutavverk-
ning. Flertalet skogsägare menar emellertid att flera av 
skogens sociala värden gynnas av ett produktionsinrik-
tat skogsbruk där kalavverkning, markberedning, plan-
tering och gallring ingår, då detta bidrar till en estetiskt 
tilltalande och tillgänglig skog.

Bland de intervjuade skogsägarna var ägarna av ett 
större skogsinnehav (100 ha eller mer) och de som an-
såg sig själva vara aktiva skogsägare, generellt sett mer 
positivt inställda till att utveckla nya varor och tjänster 
baserade på skogens sociala värden än de övriga skogs-
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ägarna i studien. Vidare var manliga skogsägare något 
mer positiva jämfört med de kvinnliga skogsägarna 
till att ta fram nya varor och tjänster som relaterar till 
skogens sociala värden. Detta kan delvis förklaras med 
det faktum att de intervjuade kvinnliga skogsägarna 
var mer välutbildade än de manliga dito, och därmed 
kanske mindre beroende av sin skogs ekonomiska av-
kastning. Utveckling av nya affärsmöjligheter kräver 
också aktiva skogsägare, och de manliga skogsägarna 
ansåg sig i en något större utsträckning vara aktiva 
skogsägare jämfört med de kvinnliga skogsägarna. Vis-
sa av skogsägarna (i huvudsak välutbildade kvinnliga 
skogsägare) lyfte emellertid mer innovativa använd-
ningsområden gällande skogens sociala värden såsom 
att utveckla och anpassa sin skog till en plats för åter-
hämtning och rehabilitering för människor med stress-
relaterade symptom och depression.

Många av de intervjuade skogsägarna ansåg att de 
redan arbetar för att främja sin skogs sociala värden, 
men att detta är något de primärt gör för sin egen 
skull och/eller till nytta för lokalbefolkningen. Fler-
talet skogsägare ansåg emellertid att de saknar tid, 
finansiella medel och/eller kunskap för att utveckla 
skogens sociala värden. Bland de skogsägare som var 
positiva till att främja och utveckla de sociala värdena 
framhölls delat ägarskap och ett allt för litet skogs-
innehav som begräsningar. Även förekomsten av stora 
rovdjur (främst varg) och inte minst den svenska alle-
mansrätten upplevdes som hinder som försvårar för 
dem att utveckla skogens sociala värden kommersiellt. 
Det pågår dock nationella processer för att förtydliga 
allemansrätten och tydliggöra gränser mellan kommer-
siella och organiserade aktiviteter och privat ägande-
rätt. Ett sådant förtydligande välkomnas av de privata 
skogsägarna, då det skulle bidra till att kontrollen över 
turismrelaterade aktiviteter på egen mark förbättras.

En relativt stor andel av dagens skogsägare bor inte i 
anknytning till sin skogsfastighet utan bor istället i stä-
der. Inom ramen för denna studie var båda grupperna 
av skogsägare (både åbor och utbor) överens om vikten 

av att bo i närheten av sitt skogsinnehav. Detta då de 
skogsägarna som inte lever av och arbetar på sina fast-
igheter ändå påverkar landsbygdsutvecklingen i stort 
genom sitt val av skötselmetoder, vilket i sin tur får 
direkta konsekvenser lokalt såväl ekonomiskt, socialt 
som ekologiskt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att majoriteten av 
de intervjuade skogsägarna anser att skogens sociala 
värden kan bidra till en hållbar landsbygdsutveckling, 
framförallt genom att de kan skapa lokala arbetstillfäl-
len i form av någon typ av skogsbaserad rekreations- 
och/eller turismföretagande. Det är emellertid inte 
självklart vem eller vilka som ska starta och utveckla 
dessa företag, eftersom det finns ett bristande intresse 
bland de privata enskilda skogsägarna att själva göra 
detta enligt denna studie.

Denna studie presenteras mer i detalj i en artikel som för 
närvarande är under granskning för en internationell 
tidskrift.

Bjärstig, Therese och Sténs, Anna. The Social Values of 
Forests and the Production of New Goods and Servi-
ces: The Views of NIPF Owners.
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4. SLUTSATSER  
– FRAMTIDA UTMANINGAR OCH FORTSATT FORSKNING

Målsättningen med detta projekt har varit att ta fram 
ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för dis-
kussioner kring hur samverkan och metoder för dialog 
i besluts- och informationsprocesser, bevarande, för-
valtnings- och förändringsprocesser rörande skogens 
sociala värden kan utvecklas mer specifikt, och för 
hållbar landsbygdsutveckling mer generellt. Det över-
gripande syftet med projektet har varit att kartlägga 
och analysera skogens sociala värden med utgångs-
punkt i privata enskilda skogsägares upplevelser, prio-
riteringar och behov. Utifrån de tre delstudiernas frå-
geställningar sammanfattas de viktigaste slutsatserna 
nedan med åtföljande policyrekommendationer.

När det gäller synen på, och definitionen av, skogens 
sociala värden så finns det inte en enhetlig uppfattning 
om dessa – varken bland de enskilda privata skogsägar-
na, andra skogliga aktörer eller i nationell policy ( jmf. 
Sténs et al. 2016). Här ser vi att värden som tystnad och 
avskildhet kan tyckas ”självklara” och har således inte 
heller lyfts fram i tillräcklig grad i nationell skogspolicy. 
Dessa värden bör synliggöras i framtida policy doku-
ment då det är troligt att miljöer som kännetecknas 
av avskildhet och tystnad kommer att få en ökad bety-
delse i framtiden då Sverige blivit ett allt mer utpräglat 
urbant samhälle.

Gällande den roll och ansvar de privata enskilda skogs-
ägarna anser sig ha i förhållande till kommun, länssty-
relse, Skogsstyrelsen och andra samhällsintressen är 
det tydligt att de anser sig ha ett ansvar att beakta och 
främja sin skogs sociala värden. Trots att de privata 
skogsägarna är medvetna om det egna ansvaret så 

prioriterar inte majoriteten av dem de sociala värdena 
i sin skogsskötsel. Anledningen till att skogens sociala 
värden inte prioriteras handlar till stor del om bris-
tande kunskap, intresse och resurser, främst tid och 
pengar. Utökad information om skogens sociala värden 
behövs således för att råda bot på avsaknaden av kun-
skap. De privata enskilda skogsägarna vill däremot inte 
se någon lagstiftning inom området, utan majoriteten 
av de intervjuade skogsägarna framhåller frivilliga avtal 
och certifiering som önskvärda sätt att arbeta med sko-
gens sociala värden i framtiden.

De privata enskilda skogsägarna efterfrågar inte sam-
verkan och dialog i någon större utsträckning, däremot 
vill de gärna ha mer stöd och råd kring hur de kan 
utveckla skogens sociala värden, och i detta avseen-
de framhålls särskilt Skogsstyrelsen som viktig aktör. 
Skogsstyrelsen bör mot bakgrund av detta bli mer 
proaktiv i sitt arbete rörande skogens sociala värden. 
Det behövs ett utökat samarbete både på en nationell, 
regional och lokal nivå bland både myndigheter, kom-
muner och privata enskilda skogsägare för att gemen-
samt arbeta för hur skogens sociala värden ska beaktas 
och främjas i framtiden. För att uppnå detta behövs en 
förbättrad kommunikation, information, utbildning 
och koordination både mellan och inom myndighe-
ter, likväl som bland övriga skogsaktörer – och då inte 
minst de privata enskilda skogsägarna. Detta förutsät-
ter i sin tur att det finns resurser tillgängliga för detta, 
vilket är avhängigt hur frågan prioriterat nationellt.

Skogsägarföreningarna har även de en viktig roll att 
spela, då skogsägarna framhåller dessa som viktiga 
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fora för att utbyta erfarenheter, lära av varandra och 
sprida information kring hur skogens sociala värden 
kan utvecklas. Det finns en uttalad önskan hos privata 
enskilda skogsägare att skogsägarföreningarna ska 
hjälpa dem med att utveckla skogliga sociala värden 
genom att lyfta och visa på goda exempel där andra 
skogsägare arbetat med skogens sociala värden.

Partnerskap i form av de nyligen lanserade naturvårds-
avtalen för sociala värden kan bidra till att främja pri-
vata enskilda skogsägares intresse för skogens sociala 
värden då de ger ett ekonomiskt incitament att utveck-
la och främja dessa värden. Emellertid visar vår studie 
att naturvårdsavtal för sociala värden inte verkar vara 
anpassade till förutsättningarna i en gles- och lands-
bygdskontext, utan främst för skydd i tätortsnära lägen 
då de primärt fokuserar på sociala värden i form av 
friluftsliv och rekreation för allmänheten. Detta bör ses 
över om de ska nå sin fulla potential i hela landet.

Skogsägarna i denna studie har inte själva i någon 
större utsträckning utvecklat sina skogars sociala vär-
den kommersiellt, men ger många exempel på andra 
skogsägare som gjort detta. En viktig insats i framtiden 
är mot bakgrund av detta att identifiera och samman-
ställa goda exempel på hur skogens sociala värden 
har och kan generera nya varor och tjänster – och hur 
dessa kan utvecklas utifrån olika lokala och regionala 
förhållanden. Detta då natur- och kulturturismens po-
tential för en stärkt lokal och regional attraktivitet och 
inte minst dess roll för en hållbar landsbygdsutveckling 
förutspås att fortsatt växa. Naturturismen är den gren 
som växer snabbast, sedan 2010 har turismnäringen 
i Sverige vuxit med 25 miljoner kronor varje dag och 
den har skapat 358 nya jobb varje månad (Landsbygds-
nätverket 2016). Detta talar för att skogens sociala 
värden i allt högre grad kommer att kanaliseras till 
natur-och kulturturismsektorn på landsbygden. Vad 
detta får för följder och konsekvenser för landsbygds-
utveckling i stort är av vikt att följa upp politiskt så väl 
som inom forskningen.

Slutligen, även om män ser sig som mer aktiva skogs-
ägare än kvinnor i denna studie så är det intressant 
att notera att det framförallt är kvinnliga skogsägare 
som har mer innovativa idéer gällande arbetet med 
skogens sociala värden. Det är mestadels de kvinnliga 
skogsägarna som är intresserade av att utveckla och 
anpassa sitt skogsinnehav som en plats för återhämt-
ning och behandling av människor som lider av de-
pression och/eller stress-relaterade symptom. Detta 
resultat kan kopplas till tidigare forskning om kvinnliga 
skogsentreprenörer (se exempelvis Appelstrand 2015; 
Lidestav 1998; Lidestav 2010) samt till forskning om 
rehabiliteringsskogar och skogen som en plats för väl-
mående och hälsa (Sonntag-Öström et al. 2011). Denna 
aspekt bör beaktas tydligare och lyftas i framtida poli-
cyrekommendationer för hur skogliga värden kan till-
varatas för att främja hälsa och välmående. En sådan 
rekommendation (förutsatt att resurser tillgängliggörs) 
kan även bidra till att identifiera skogsägare som är vil-
liga att använda sin skog till rehabiliteringsinsatser och 
därigenom bidra till att ytterligare arbetstillfällen ska-
pas som kan bidra till en hållbar landsbygdsutveckling. 
Vi ser även en potential att utgå ifrån skogens sociala 
värden som en arena och verktyg för integration av 
nyanlända – vilket vi har för avsikt att titta närmre på 
inom ramen för framtida forskning.
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Bilaga A

FÖRTECKNING ÖVER RESPONDENTER  
I DE SEMISTRUKTURERADE INTERVJUERNA

(Kön, födelseår, kommun för skogsinnehavet, form och datum för intervjun) 

Västerbotten (Tio intervjuer, fyra bortfall)

Åbor

Man, 1968, Storuman. Telefonintervju 2015-02-09.

Man, 1977, Vindeln. Telefonintervju 2015-02-11.

Man, 1947, Vilhelmina. Telefonintervju 2015-02-20.

Man, 1958, Bjurholm. Telefonintervju 2015-03-02.

Man, 1982, Vilhelmina. Telefonintervju 2015-03-11.

Utbor

Kvinna, 1970, Vindeln. Besöksintervju 2014-12-11.

Man, 1990, Vindeln. Telefonintervju 2015-02-09.

Man, 1962, Norsjö. Telefonintervju 2015-02-10.

Man, 1961, Storuman. Telefonintervju 2015-02-11.

Kvinna, 1975, Lycksele. Telefonintervju 2015-04-10.

Jämtland (Tio intervjuer, nio bortfall)

Åbor

Kvinna, 1957, Strömsund. Telefonintervju 2015-02-16.

Man, 1966, Bräcke. Telefonintervju 2015-03-20.

Man, 1973, Strömsund. Telefonintervju 2015-03-23.

Man, 1943, Strömsund. Telefonintervju 2015-03-23.

Kvinna, 1956, Krokom. Telefonintervju 2015-04-16.

Utbor

Kvinna, 1971, Bräcke. Telefonintervju 2015-02-09.

Man, 1945, Krokom. Telefonintervju 2015-02-26.

Kvinna, 1970, Strömsund. Telefonintervju 2015-02-23.

Man, 1953, Härjedalen. Telefonintervju 2015-02-26.

Man, 1962, Bräcke. Telefonintervju 2015-03-09.
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Dalarna (Tio intervjuer, sex bortfall)

Åbor

Man, 1941, Falun. Telefonintervju 2015-03-03.

Man, 1970, Avesta. Telefonintervju 2015-03-10.

Man, 1944, Älvdalen. Telefonintervju 2015-03-23.

Kvinna, 1961, Smedjebacken. Telefonintervju 2015-03-
24.

Man, 1957, Malung-Sälen. Telefonintervju 2015-06-01.

Utbor

Kvinna, 1954, Leksand. Telefonintervju 2015-02-16.

Kvinna, 1945, Älvdalen. Telefonintervju 2015-03-05.

Man, 1935, Malung-Sälen. Svarade på frågorna skriftligt 
via e-post 2015-03-11.

Kvinna, 1951, Mora. Telefonintervju 2015-03-31.

Man, 1952, Ludvika. Telefonintervju 2015-04-20.

Värmland (Tio intervjuer, tio bortfall)

Åbor

Man, 1944, Karlstad. Telefonintervju 2015-02-10.

Man, 1939, Eda. Telefonintervju 2015-02-11.

Kvinna, 1980, Kil. Telefonintervju 2015-02-11.

Kvinna, 1976, Arvika. Telefonintervju 2015-03-24.

Kvinna, 1950, Sunne. Telefonintervju 2015-05-08.

Utbor

Kvinna, 1948, Årjäng. Telefonintervju 2015-02-10.

Man, 1965, Torsby. Telefonintervju 2015-03-04.

Man, 1945, Årjäng. Telefonintervju 2015-03-11.

Man, 1952, Hagfors. Telefonintervju 2015-03-18.

Kvinna, 1982, Årjäng. Telefonintervju 2015-04-20.

Västra Götaland (Åtta intervjuer, tio bortfall)

Åbor

Kvinna, 1977, Lidköping. Telefonintervju 2015-08-19.

Man, 1964, Mark. Telefonintervju 2015-05-11.

Man, 1948, Svenljunga. Telefonintervju 2015-08-14.

Man, 1983, Uddevalla. Telefonintervju 2015-11-13.

Utbor

Man, 1945, Munkedal. Telefonintervju 2015-05-11.

Kvinna, 1935, Borås. Telefonintervju 2015-05-12.

Kvinna, 1950, Bengtsfors. Telefonintervju 2015-06-05.

Man, 1966, Herrljunga. Telefonintervju 2015-05-12.
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Kronoberg (Nio intervjuer, nio bortfall)

Åbor

Man, 1950, Ljungby. Telefonintervju 2015-05-19.

Kvinna, 1953, Tingsryd. Telefonintervju 2015-05-20.

Man, 1978, Växjö. Telefonintervju 2015-05-15.

Man, 1959, Uppvidinge. Telefonintervju 2015-05-29.

Kvinna, 1959, Lessebo. Telefonintervju 2015-09-29.

Utbor

Man, 1931, Alvesta. Telefonintervju 2015-05-11.

Man, 1950, Ljungby. Telefonintervju 2015-05-18.

Man, 1953, Älmhult. Telefonintervju 2015-09-28.

Man, 1952, Tingsryd. Telefonintervju 2015-05-11.
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Bilaga B

INTERVJUMANUAL FÖR SEMISTRUKTURERADE  
INTERVJUER MED SKOGSÄGARE

1. BAKGRUND/SKOGSÄGARE/SKOGSINNEHAV

• Kön * Man * Kvinna

• Födelseår _____________

•  Utbildning/bakgrund  
högsta avslutade utbildning * grundskola * gymnasium * universitet 
yrkesverksam inom skogssektorn * Nej * Ja, som _________________________

• Skogsinnehavets storlek (antal ha) _________________________________________

• Ensam ägare eller flera ägare till skogsinnehavet? (Hur många?)

• Vart ligger huvuddelen av skogsinnehavet (Ange kommun och län)

 _____________________________________________________________________

• Bor du i samma kommun som skogsinnehavet * Ja * Nej (Om nej, vart bor du?)

 _____________________________________________________________________
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•  Primära syftet med/bakgrund till skogsinnehavet (investering, produktion, miljövård/
biologisk mångfald, jakt, identitet/arv etc.)

 _____________________________________________________________________

•  Hur aktiv är du som skogsägare på en skala 1-10? Där 1 innebär helt passiv, överlåter 
alla beslut till en förvaltare, och 10 innebär mycket aktiv och planerar och tar samtliga 
beslut själv om skogens skötsel.

 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

2. SOCIAL VÄRDEN, NYA VAROR OCH TJÄNSTER, ANPASSAT SKOGSBRUK

• Vad innebär skogens ”sociala värden” enligt dig? Vad är din definition?

	* hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö, 

	* fritidsupplevelser, friluftsliv och turism, 

	* upplevelsevärden och sociala naturkvalitéer, 

	* estetiska värden, 

	* pedagogik och kunskap om skog och miljö, 

	* lek, samvaro och sociala relationer, 

	* intellektuell och andlig inspiration, 

	* identitet och kulturarv

	* annat__________________________________________________________

• Anser du att din skog har höga sociala värden? Om ja, i vilket/a avseenden?

• Har du för avsikt att bejaka de sociala värdena/utveckla dem? (Hur då ) 
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• Varför arbetar du med de sociala värdena? (Alt. varför inte?) 

• Vilka skyldigheter har du, om några, att beakta de sociala värdena i din skog anser du? 

•  Ser du möjlighet att ta fram ”nya” varor och tjänster baserade på de sociala värdena? 
(Vilka, kan du ge exempel?) 

•  Hur tänker du kring skogsskötsel för att främja skogens sociala värden? (Alternativa 
skogsbruksformer, skogsbruksplan etc.) 

3. DIALOG OCH SAMARBETE

•  På vilket sätt skulle du som enskild skogsägare vilja se att stat/landsting/kommuner 
och myndigheter arbetar med skogens sociala värden? 

  – Krävs tydligare lagstiftning? (Fortsatt frihet under ansvar? Ja/nej, motivera!)

 –  Mer information, utbildning etc.? Hur upplever skogsägarna behovet av kompetens-
utveckling inom skogsbruket/skogssektorn och för markägare avseende skogens so-
ciala värden? 

 – Finns nog kunskap om de sociala värdena? (Du själv, andra aktörer)

 –  Ekonomiska styrmedel (Tex. för avsättningar/skydd, särskilda skogsbruksformer) för 
sociala värden?

•  Ser du brister/problem med hur de sociala värdena hanteras i dagsläget? (Identifiera 
om/hur tidigare organisatoriska strukturer misslyckats)

•  Ser du att det finns eventuella konflikter mellan olika aktörer/intressenter/myndigheter 
som påverkar hanteringen av de sociala värdena? (Fånga förtroende/tillit)

•  Har du som skogsägare vänt dig till Skogsstyrelsen, eller har Skogsstyrelsen kontaktat 
dig med anledning av skogens sociala värden? (Rådgivning, info, föreläggande etc.)
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•  Vilken roll/ansvar har andra aktörer, och vilken roll/ansvar har du som enskild skogs-
ägare vad gäller de sociala värdena och hur samarbete sker kring detta? 

•  Har du kontaktats eller erbjudits ingå i samråd/dialog eller liknande rörande de sociala 
värdena? (Kommun, landstig, Skogsstyrelsen, lokala friluftsråd och/eller regionala sam-
rådsgrupper för naturvård?) 

•  Skulle du vilja ha stöd/råd rörande de sociala värdena? (Mer, mindre, lika)  
Av vem/vilka? (Skogsägarföreningar, myndigheter, annan aktör) 

•  Vilken roll spelar skogsägarföreningar för att främja sociala värden och sprida goda ex-
empel enligt dig?

• Är du medlem i någon skogsägarförening?

•  Har du certifierat din skog enligt FSC:s eller PEFC:s? (Ja/nej/vet ej, utveckla, egna er-
farenheter?) 

4. LANDSBYGDSUTVECKLING

•  Kan skogens sociala värden skapa nya möjligheter till företagande och bidra till lokal 
och regional utveckling? (På vilket sätt? Genom exempelvis attraktiva miljöer, turism 
och tjänsteproduktion? Användande av lokala skogsentreprenörer? Annat?)

•  Är du i egenskap av skogsägare involverad i samråd/grupperingar/annat som har bety-
delse för landsbygdsutveckling, människors livsmiljö, friluftsliv och rekreation, natur och 
kulturmiljö. (Exempelvis inom LEADER, LONA, EU projekt etc.)
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•  Tror du att det spelar någon roll för den lokala landsbygdsutvecklingen om man som 
skogsägare bor i anknytning till sitt skogsinnehav, identifiera eventuella för- och/eller 
nackdelar? 

• Övrigt?

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Bilaga C

DESKRIPTIV STATISTIK

Tabell 1. Summering av frågor och respondentsvar.

Variabel Antal  
observationer

Medelvärde/proportion 
(standardavvikelse)

Min-
Max

Respondenten
Kön 
(1: Kvinna) 57 0.35 0–1

Högsta avslutade utbildning 56

1: Grundskola: 0.07

2:Gymnasium: 0.48

3: Universitet: 0.45

1–3

Född decennium 57 1955 
(14.4)

   1930–
1990

Yrkesverksam inom skogssektorn 
(1:Ja) 57 0.26 0–1

Är du medlem i en skogsägarförening? 
(1:Ja) 51 0.59 0–1

Bor du i samma kommun som  
skogsinnehavet? 
(1:Ja)

57 0.53 0–1

Hur aktiv är du som skogsägare? 
(1 = passiv, 10 = aktiv) 56 6.75 

(2.73) 1–10
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Skogsinnehav
Skogsinnehavets storlek 
(Antal hektar) 50 177 

(257) 2–1400

Hur många ägare har skogsinnehavet? 57

1: 0.42
2: 0.23
3: 0.12
3 < : 0.23

1–4 

Har du certifierat din skog? 
(1:Ja) 28 0.46 0–1

Var ligger huvuddelen av  
skogsinnehavet? 57

1: Västerbotten: 0.18
2: Jämtland: 0.18
3: Dalarna: 0.18
4: Värmland: 0.18
5: Kronoberg: 0.16
6: Västra Götaland: 0.14

1–6

Är det primära syftet till 
skogsinnehavet investering? 
(1:Ja)

57 0.25 0–1

Är det primära syftet till 
skogsinnehavet produktion? 
(1:Ja)

57 0.11 0–1

Är det primära syftet till 
skogsinnehavet miljövård/biologisk 
mångfald? 
(1:Ja)

57 0.00 0–1

Är det primära syftet till 
skogsinnehavet jakt? 
(1:Ja)

57 0.53 0–1

Är det primära syftet till 
skogsinnehavet identitet/arv? 
(1:Ja)

57 0.81 0–1

Annat syfte? 
(1:Ja) 57 0.12 0–1
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Vilka är skogens sociala värden
Nämner hälsa, välbefinnande och en 
god livsmiljö som en del av skogens 
sociala värden? 
(1:Ja)

57 0.42 0–1

Nämner fritidsupplevelser, friluftsliv och 
turism som en del av skogens sociala 
värden? 
(1:Ja)

57 0.61 0–1

Nämner upplevelsevärden och sociala 
naturkvalitéer som en del av skogens 
sociala värden? 
(1:Ja)

57 0.53 0–1

Nämner estetiska värden som en del av 
skogens sociala värden?  
(1:Ja)

57 0.16 0–1

Nämner pedagogik och kunskap om 
skog och miljö som en del av skogens 
sociala värden? 
(1:Ja)

57 0.035 0–1

Nämner lek, samvaro och sociala   
 relationer som en del av skogens 
 sociala värden? 
(1:Ja)

57 0.035 0–1

Nämner intellektuell och andlig 
 inspiration som en del av skogens 
 sociala värden? 
(1:Ja)

57 0.053 0–1

Nämner identitet och kulturarv som en 
del av skogens sociala värden? 
(1:Ja)

57 0.23 0–1

Nämner något annat/övrigt som en del 
av skogens sociala värden?  
(1:Ja)

57 0.26 0–1
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Sociala värden i den egna skogen
Anser du att din skog har höga sociala 
värden? 
(1:Ja)

54 0.89 0–1

Avser du att beakta/utveckla din skogs 
sociala värden? 
(1:Ja)

52 0.35 0–1

Anser du att du är skyldig att beakta 
din skogs sociala värden? 
(1:Ja)

54 0.65 0–1

Ser du möjlighet att ta fram ”nya” 
 varor och tjänster baserade på sociala 
 värden? 
(1:Ja)

51 0.53 0–1

Har du en medveten skogsskötsel för 
att främja skogens sociala värden? 
(1:Ja)

45 0.58 0–1

Skogens sociala värden  
– dialog och samarbete 

Vem är ansvarig för skogens sociala 
värden 35

1: Skogsägaren: 0.23
2: Annan aktör: 0.26
3: Delat ansvar: 0.51

1–3

Borde stat och myndigheter bli mer 
aktiva i arbetet med skogens sociala 
värden? 
(1:Ja)

17 0.94 0–1

Krävs tydligare lagstiftning?  
(1:Ja) 36 0.11 0–1

Behövs mer information, utbildning 
etc.? 
(1:Ja)

36 0.97 0–1
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Positiv till ekonomiska styrmedel/
fri villiga avtal för skogar med höga 
 rekreationsvärden? 
(1:Ja)

42 0.93 0–1

Ser du brister/problem med hur de 
 sociala värdena hanteras i dagsläget? 
(1:Ja)

28 0.71 0–1

Påverkas hanteringen av skogens 
 sociala värden av konflikter mellan olika 
aktörer? 
(1:Ja)

46 0.80 0–1

Har du haft kontakt med Skogsstyrel-
sen rörande sociala värden? 
(1:Ja)

54 0.20 0–1

Har Skogsägarföreningar en viktig roll i 
att främja skogens sociala värden? 
(1:Ja)

36 0.92 0–1

Har du kontaktats för dialog rörande 
skogens sociala värden? 
(1:Ja)

52 0.29 0–1

I vilken utsträckning skulle du vilja 
ha stöd/råd rörande skogens sociala 
 värden?

47
1: Mer: 0.51
2: Mindre: 0.00
3: Lika: 0.49

1–3

Vem/vilka skulle du vilja ha stöd/råd 
av? 47

1: Skogsägarföreningar/
LRF: 0.19
2: Skogsstyrelsen/Lst/
kommun: 0.66
3: Övriga (tex turist-
föreningar): 0.15

1–3
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Skogens sociala värden och 
 landsbygdsutveckling
Kan skogens sociala värden bidra till 
landsbygdsutveckling? 
(1:Ja)

42 0.74 0–1

Är du i involverad i 
landsbygdsutveckling? 
(1:Ja)

49 0.29 0–1

Påverkas den lokala landsbygds-
utvecklingen av att skogsägare bor i 
anknytning till sitt skogsinnehav? 
(1:Ja)

52 0.96 0–1
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Bilaga D

STATISTISKA ANALYSER

Tabell 1. Individer som är icke-yrkesverksamma eller bor i en annan kommun än sitt skogsinnehav tenderar att vara mindre 
aktiva i sin roll som skogsägare.

Oberoende variabler (Beroende variabel aktivitetsnivå som skogsägare) Koefficient  
(standardfel)

Kvinna
-0.56

(0.73)

Universitetsutbildad
0.57

(0.67)

Icke yrkesverksam inom skogssektorn
1.97*

(0.78)

Ensam ägare
0.44

(0.65)

Boende i samma kommun som skogsinnehavet (Åbo)
1.84*

(0.68)
N 55.00
Adjusted R2 0.259

* Indikerar statiskt säkerställda effekter (p<0.05).



SVENSKA SKOGSÄGARES SYN PÅ SKOGENS SOCIALA VÄRDEN

43

Tabell 2. Skogsägare som är medlemmar i en skogsägarförening har i högre utsträckning certifierat sitt skogsinnehav.

Medlemskap i skogsägarförening Certifierad Icke certifierad Totalt
Medlem 12 (63 %) 7 (37 %) 19
Ej medlem 1 (12 %) 7 (88 %) 8
Totalt 13 14 27
P = 0.016    Pearson chi2(1) = 5.79    Cramér’s V = 0.46

Tabell 3. Kvinnliga skogsägare värdesätter skogen som en källa till hälsa, välmående och en god levnadsmiljö i en högre 
utsträckning än manliga skogsägare.

Kön
Hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö är en 

del av skogens sociala värden
Nej Ja Totalt

Man 25 (68 %) 12 (32 %) 37
Kvinna 8 (40 %) 12 (60 %) 20
Totalt 33 24 57
P = 0.044    Pearson chi2(1) = 4.047    Cramér’s V = 0.27

Tabell 4. Skogsägare som ser rekreation och turism som en del av skogens sociala värden ser i en högre grad potential till 
att utveckla nya varor och tjänster.

Ser möjlighet att ta fram ”nya” varor och 
tjänster baserade på sociala värden

Fritidsupplevelser, friluftsliv och turism  
är en del av skogens sociala värden
Nej Ja Totalt

Ja 7 (26 %) 20 (74 %) 27

Nej 13 (54 %) 11 (46 %) 24
Totalt 20 31 51
P = 0.039    Pearson chi2(1) = 4.25    Cramér’s V = -0.29
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Tabell 5. Skogsägare som upplever estetiska värden som en del av skogens sociala värden vill i högre grad främja och/eller 
utveckla skogens sociala värden.

Avser du att beakta / utveckla din 
skogs sociala värden? 

Estetiska värden är en del av skogens  
sociala värden

Nej Ja Totalt

Ja 12 (67 %) 6 (33 %) 18
Nej 31 (91 %) 3 (9 %) 34
Totalt 43 9 52
P = 0.026    Pearson chi2(1) = 4.94    Cramér’s V = -0.308

Tabell 6. Skogsägare som inte anser att de har skyldighet att beakta sociala världen vill i mindre utsträckning ha råd och 
stöd angående hur dessa värden kan beaktas och/eller främjas av skogsägarföreningar.

Stöd och råd av Skogsägarföreningar/LRF 1
Nej Ja Totalt

Skyldigheter 9 (47 %) 10 (53 %) 19
Inga skydligheter 10 (83 %) 2 (17 %) 12
Totalt 19 (61 %) 12 (39 %) 31
P = 0.045    Pearson chi2(1) = 4.01    Cramér’s V = -0.36






