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Sammanfattning 
 

Urbaniseringen har lett till att befolkningen i glesbygd minskat samtidigt som befolkningen i 

städerna har ökat. Antalet distansskogsägare ökar kontinuerligt som en följd av detta och idag 

(2014) äger de en tredjedel av Sveriges privatägda skogar. Dagens tjänsteutbud hos 

skogsägarorganisationer är till stor del anpassat till skogsägare som bor på sin skogsfastighet, men 

i och med det ständigt ökande antalet distansskogsägare bör nya anpassningar göras hos 

skogsföretagen för att kunna möta distansskogsägarnas behov. 

 

Syftet med detta arbete var att beskriva Norrskogs distansskogsägare, deras uppfattning om 

Norrskogs nuvarande tjänsteutbud samt behov av nya tjänster. Undersökningen avgränsades till 

distansskogsägare utanför Norrskogs verksamhetsområde. För datainsamling användes en 

webbaserad enkät och en brevenkät som distribuerades till ett slumpmässigt urval av 350 

skogsägare. Enkäten bestod till större delen av frågor med fasta svarsalternativ, men några frågor 

gav möjlighet till fria svar. Totalt svarade 170 skogsägare på enkäten vilket gav en svarsfrekvens 

på 52 %. 

 

Resultaten visar att Norrskogs distansskogsägare hade en medelålder på 63 år, att en stor andel 

bodde i storstadsområden och att en majoritet hade över 500 km till sin skogsfastighet. Störst 

andel ägde sin skog tillsammans med släktingar och 67 % av skogsägarna var ganska nöjda eller 

mycket nöjda med skötseln av skogen på sina fastigheter samtidigt som flertalet ansågs sig ha  

liten kunskap om skogsskötsel. Vad gäller skogsägandet värderades förvaltning av släktens mark 

och känslan av att äga skog högst samtidigt som maximal avkastning och tillväxt värderades lägst. 

 

Vad gäller nuvarande tjänsteutbud var skogsägarna i medeltal relativt nöjda. Röjning och gallring 

var de tjänster som i medeltal fick högst poäng i kombination med lägst standardavvikelse, medan 

tjänsterna skogsbruksplan och fastighetsvärdering i medeltal fick lägst poäng. Av de tjänster som 

distansskogsägarna skulle vara intresserade av i framtiden var dokumentation av utförda åtgärder 

i skogsbruksplanen mest populär. Ytterligare tjänster som uppfattades som intressanta var 

skötselöversikt, där åtgärder för skogsfastigheten listas för de kommande 2–3 åren. Alternativet 

”kurser via webben” rankades också högt. Högre virkespriser och lägre avverkningskostnader var 

de svar som förekom flest gånger bland de fria svaren. 

 

Norrskogs distansskogsägare har en hög medelålder och inom en snar framtid kommer sannolikt 

många generationsväxlingar ske. De nya ägarna kommer sannolikt ha ett större intresse för nya 

kommunikationssätt och tjänster. Det finns möjlighet för Norrskog att nå nya skogsägare samt att 

göra befintliga medlemmar mer nöjda genom att erbjuda välfungerande lösningar för 

distansskogsägare. Resultatet tyder på att det finns ett stort intresse och engagemang bland 

skogsägarna och att Norrskog bör bredda sin tjänsteportfölj för att underlätta distansskogsägandet. 
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Abstract 

Urbanization has reduced the population in rural areas while the urban population has increased in 

Sweden. As a consequence, also the number of distance forest owners increases continuously and 

today they own one third of Sweden's privately-owned forests. 

 

The purpose of this study was to describe the forest owner cooperative Norrskog’s distance forest 

owners, their perception of Norrskog's current services and their demand for services in the 

future. Data was collected through a web-based and a postal questionnaire. 

 

The results showed that the average age of Norrskog's distance forest owners was 63 years, a 

large proportion lived in metropolitan areas and a majority had more than 500 km to their forest 

property. Most of them owned their forest property together with relatives, 67 % were quite or 

very satisfied with their forest management, although most of them thought they had little 

knowledge of forest management. According to forest ownership, management of the family's 

land was valued the highest along with the feeling of ownership. Maximum yield and growth 

were valued the lowest. 

 

It was found that the forest owners in general were satisfied with the services offered by 

Norrskog. Thinning and precommercial cleaning got the highest average rating values and forest 

management plan and property valuation got the lowest. Among services for the future, - 

documentation of implemented silvicultural measures in the forestry plan was the most popular. 

Among Norrskog's distance forest owners many generational changes will likely occur soon. The 

new owners may be more interested in new ways of communication and services and therefore 

Norrskog should broaden its service portfolio to ease distance forest ownership. 

 

Keywords: Distance forest owners, Norrskog, forest values, forest services 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Skogsägarföreningar och dess medlemmar 

 
Fastighetsstrukturen inom det privata, enskilda skogsbruket har varit relativt konstant de 

senaste decennierna med små och många enheter. En större omvandling har däremot 

skett beträffande ägarstrukturen. Ägarbytena sker fortfarande främst inom familj och 

släkt (Törnqvist, 1995). Förändringen har främst skett de senaste decennierna i 

överlåtelsetradition, från att en av sönerna getts företräde till gården till att barnen 

gemensamt övertar densamma vilket har gjort att nära två tredjedelar ägde sin skog 

tillsammans med någon annan 2010 (Haugen et.al, 2016). 

 

Skogsägarnas behov av regelbundna skogsinkomster har också minskat eftersom att de 

flesta idag har sin försörjning inom andra sektorer. En annan påtaglig förändring ägde 

rum under senare delen av 1900-talet då andelen kvinnliga skogsägare ökade kraftigt 

och idag utgör 38 % av skogsägarkåren (Kronholm, 2016). 

 

Sedan 1985 har antalet skogsägarföreningar minskat drastiskt och är för närvarande bara 

fyra, Södra skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. 

Konsolideringen kan förklaras av en önskan att uppnå ökad effektivitet genom 

stordriftsfördelar och få mer inflytande på virkesmarknaden. Efter finanskrisen i slutet 

av 1970-talet minskade antalet medlemmar kraftigt men det har ökat sedan dess 

(Lönnstedt, 2013).  

 

Av den 23 miljoner hektar stora produktiva skogsmarken i Sverige ägs idag 50 % av  

329 541 privata skogsägare. Av dessa var år 2014 mer än en tredjedel medlemmar i en 

av de ovan nämnda skogsägarföreningarna enligt Tabell 1 (Kronholm, 2015).  

 

 

Tabell 1, Skogsägarföreningarnas medlemmar och medlemsareal år 2014, efter Kronholm (2015). 

  

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antal medlemmar Medlemsareal 1 000 ha 

Södra 50 227 2390 

Mellanskog 32 036 1690 

Norrskog 12 600 970 

Norra 16 090 1100 

Totalt  110 953 6150 
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1.1.2 Distansskogsägande 
 

Begreppen ”åbo” eller ”närboägd” och ”utbo” används flitigt i skogssammanhang och 

definieras i Skogsstatistiks årsbok från Skogsstyrelsen. Utbo innebär att skogsägaren bor 

i en annan kommun än där brukningsfastigheten är belägen och närboägd eller åbo 

innebär att skogsägaren bor i samma kommun som brukningsenheten är belägen 

(Skogsstyrelsen, 2014).  

 

I takt med urbaniseringen har andelen distansskogsägare ökat och de äger idag en 

tredjedel av landets privatägda skogsfastigheter (Skogsstyrelsen, 2014). Enligt 

Skogsstyrelsen (2014) fanns 2012 nästan 230 000 skogsfastigheter. Av dem ägdes 63 

301 av utbor, ytterligare 17 659 fastigheter var delvis utboägd. När en skogsfastighet är 

samägd är den utboägd om samtliga ägare bor i andra kommuner än där 

skogsfastigheten är belägen (Skogsstyrelsen, 2014). 

 

Distansskogsägandet varierar mellan olika delar av landet. Andelen distansskogsägare är 

högre i norra Sverige jämfört med södra Sverige samt högre i utflyttningslän jämfört 

med inflyttningslän. I en jämförelse mellan regioner så fann man att andelen 

distansskogsägare var så hög som 38 % i Västerbotten, 33 % i Mellannorrland och lägst 

andel fanns i södra Götaland med 11 % (Hofstedt, 2003). Jordbruksverket (2013) visade 

att det är vanligast för skogsägare i storstadsområden att bo i samma kommun som sin 

skog (78 %). På den glesa landsbygden är andelen 54 % vilket gör distansskogsägarna 

till resterande 46 %. 

  
Vidare fastställde Lidestav (2002) att åbor äger 53 % av totala arealen privatägd 

skogsmark men att distansskogsägarna är i majoritet när det gäller antal ägare. Dock är 

skillnaderna små. Haugen et. al (2016) påvisade att 50 % av all produktiv skogsmark i 

Sverige, 22,3 miljoner hektar, ägs av distansskogsägare. Distansskogsägarnas beslut 

angående sina skogar har stor inverkan på deras privata ekonomi samt även på lokal och 

nationell ekonomi. Även om det finns en allmän förståelse för att skogsägandet är i en 

övergångsfas så menar Haugen et.al (2016) att det finns en anmärkningsvärd brist i 

överblick på mönstren i det nya skogsägandet. Trenden går mot att allt fler skogsägare 

inte bor permanent på brukningsenheten och att allt fler har någon form av anställning 

och att fler förvärvat fastigheten på den öppna marknaden. 

 

 

1.1.3 Distansskogsägaren i jämförelse med Sveriges befolkning  
 

Sveriges distansskogsägare skiljer sig från den allmänna befolkningen i många 

avseenden (Tabell 2). Även om kvinnliga distansskogsägare har ökat under perioden 

1990–2010 så är männen ändå i majoritet i jämförelse med Sveriges befolkning.  

 

Distansskogsägarna är även äldre än genomsnittet för befolkningen. Utbildningsnivån 

har ökat under perioden då distansskogsägarnas utbildningsnivå är högre än för 

genomsnittet för befolkningen. 
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Tabell 2, Jämförelse mellan distansskogsägare och Sveriges befolkning modifierad efter Haugen et. al (2016). 

  Distansskogsägare 

                    

Sveriges befolkning >16 år 

År 1990 2010 

 

1990 2010 

Kvinnor (%) 38,1 45 

 

50,6 50,2 

Medelålder 51,5 57,5 

 

39 41,1 

Högre utbildning (%) 35,1 49,5 

 

28,3 33 

Boendemiljö 

    
 

Storstadsområde (%) 34,6 41,1 

 

43,8 48,1 

Större stad (%) 44,8 41,2 

 

38,8 37,3 

Mindre stad (%) 14,3 12,7 

 

12,5 10,7 

Landsbygd (%)        6,3 4,9 

 

4,9 4 

Utlandsfödda (%) 1,4 1,7 

 

4,6 14,7 

 
 

När det gäller boendemönster så bodde nästan hälften av Sveriges invånare i 

storstadsområdena 2010, motsvarande siffra för distansskogsägarna ligger nära 

rikssnittet för alla boendemönster. 

 

Andelen utlandsfödda ökade något under perioden bland distansskogsägarna men saknar 

helt proportion till andelen av befolkningen. Att vara distansskogsägare under denna 

period var nästan uteslutande för infödda svenskar (Haugen et.al., 2016). 

 

1.1.4 Skogsägarna Norrskog 
 

Norrskogs historia påbörjas redan på 1920-talet då regionens skogsägare insåg att de 

hade svårt att hävda sig gentemot de stora skogsbolagen och lagstiftande makthavare 

långt borta. Som en följd av detta bildades Jämtlands skogsägarförening 1926, 

Medelpads skogsägareförening 1931 och Ådalarnas skogsägareförening 1932. 

Den 1 januari 1970 bildade dessa tre föreningar förvaltningsföreningen Norrskog. I maj 

1987 fusionerades de tre primärföreningarna fullständigt och blev skogsägarföreningen 

Norrskog med huvudkontor i Kramfors (Norrskog, 2017a). 

 

Inom koncernen Norrskog ingår helägda dotterbolaget NWP (Norrskog Wood Products) 

med produktion i Östavall, Hammerdal och Hissmofors. Norrskogs verksamhetsområde 

beslutas av Norrskogs styrelse och breder ut sig i Jämtland, Medelpad, Ångermanland 

och södra Lappland (figur 1) och tillsammans med medlemmarnas skogsfastigheter så 

handlar det om en miljon hektar skogsmark (Norrskog, 2017b). Inom detta geografiska 

område bedriver Norrskog all sin verksamhet med egna industrier, skogstjänster och 35 

skogsrådgivare som är placerade inom området. 

 

 

 

 
 
 

 

 



  
 

CATHRINE JONSSON 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1, Kartbild över Norrskogs verksamhetsområde, källa Norrskog (2017c). 

 

 

Koncernen Norrskog omsatte 1,8 miljarder 2015 med en virkesvolym på 1 475 000 

m³fub. Norrskog äger 25 000 hektar egen skog och från den egna skogen levererades 

130 000 m³fub under 2015. Resterande volym är från medlemmars och privata 

skogsägares skogar, vilket gör att Norrskog är beroende av externa köp för att kunna 

försörja dess industrier med råvara (Norrskog, 2015). 

 

1.1.5  Norrskogs tjänsteutbud 
 

Norrskog är ett skogsindustriföretag och en förening med 13 000 medlemmar som slår 

vakt om medlemmarnas intressen. Norrskog erbjuder olika skogstjänster, arrangerar 

kurser och bedriver näringspolitiskt arbete.  

 

Tjänster som erbjuds är skogsbruksplaner, certifiering av skogsfastigheter enligt PEFC 

och skogsvård. I skogsvårdstjänsterna ingår markberedning, plantering och röjning. 

Dessutom erbjuds tjänster kring gallring, slutavverkning, vägbyggnad samt fördjupade 

samarbeten med skogsägare genom förvaltningsavtal. Förvaltningsavtalet innefattar 

planering och uppföljning av aktuell fastighet, kontakt med myndigheter, tillsyn och 

rapportering till skogsägaren med ekonomisk uppföljning och rådgivning. Även 

skogsekonomiska tjänster erbjuds; ekonomisk rådgivning, fastighetsöverlåtelser, 

fastighetsförmedling, värderingar samt råd och hjälp vid generationsskiften (Norrskog, 

2017d). Under 2016 förstärktes tjänsteutbudet inom Norrskog med en digital lösning 

med en app. i telefonen med skogsägarens egna skogsbruksplan. 

 

Norrskog är fortfarande en ekonomisk förening vilket innebär att företaget ägs av 

medlemmarna. I lagen om ekonomiska föreningar (1987:667), första paragrafen, slås det 

fast att ” en ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 

intresse”. 
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Som medlem i Norrskog ges tillgång till en personlig skogsrådgivare, efterlikvid och 

ränta på levererade skogsprodukter, del i insatsemission, delägarskap i föreningen 

inklusive dess industrier och skogsinnehav samt möjlighet att delta i Norrskogs 

aktivitetsutbud som studieresor och skogsdagar exempelvis. Vinstutdelning tillfaller 

medlemmarna till skillnad mot ett aktiebolag där utdelningen tillfaller aktieägarna. 

 

Såväl medlems- som skogsbruksverksamheterna inom Norrskog är uppdelade i 

skogsbruksområden (SBO). Skogsbruksområdena är också grunden för 

medlemsdemokratin och många av de aktiviteter som anordnas för medlemmarna. Inom 

föreningen Norrskog finns 16 SBO-råd som bl.a. arbetar med utåtriktad verksamhet i 

form av skogsdagar och utbildningskvällar. Varje SBO utser även representanter till den 

årliga föreningsstämman (Norrskog, 2017e). 

 

Enligt styrelseordförande Gunnar Heibring är medlemsfokuset fortfarande störst inom 

Norrskog. Under 2015 togs ett historiskt beslut på årsstämman att införa ett 

ordföranderåd för ökad demokrati i föreningen. Konkret har det skapats ett forum där 

ordförandena i skogsbruksområdena är ett bollplank till styrelsen och framtidsfrågor kan 

processas på ett tydligare sätt (Norrskog, 2015). 

 

Norrskog har en åldrande medlemskår och de har behov av att rekrytera nya medlemmar 

vid generationsskiften och försäljningar. Att det kan vara svårt att rekrytera medlemmar 

förklaras av Kronholm (2016) med att samhället har blivit allt mer individualistiskt och 

allt färre lockas av de traditionella medlemsorganisationernas kollektivistiska 

värderingar. Exempelvis sätter inte yngre generationer lika högt värde på solidaritet och 

lojalitet med kooperativet som äldre medlemmar gör. 

 

1.1.6 Distansskogsägarna och deras tjänstebehov 

 
Enligt Karppinen (2012) kommer framtidens skogsägare sannolikt att ha en högre 

utbildningsnivå och att till en högre grad bo i storstadsområden. Samma studie visar 

även att nya ägare är ganska aktiva. 

 

I en studie som genomfördes i USA, där barnen till skogsägare intervjuades, visades att 

framtida skogsägare var lite inblandade i föräldrarnas skogsbruk, lite ”skolade” i 

skogsbruk och de flesta inte hade för avsikt att bli mer delaktiga. En stor andel av de 

framtida skogsägarna hade välbetalda yrken inom andra verksamhetsområden än 

skogsbruk. De flesta bodde långt ifrån skogsmarken, men ville ändå ärva den i 

framtiden. Kvinnor betonade skogsmarken som ett fint arv med rekreationsvärden 

medan männen till större del fokuserade på en inkomst av skogen (Mater, 2005). 

 

Karppinen (2012) intervjuade även framtida skogsägare i Finland. Framtida 

skogägarvärden, mål och kunskap undersöktes, intresse för skogsbruk samt behov av 

tjänster. Även om urvalet var litet så tydde resultaten på att framtida skogsägare skiljer 

sig från befolkningen i stort. De rankade skogen och dess rekreationsvärde mycket lägre 

än hela befolkningen och var mer positiva till skogsbruk och skogsbruksåtgärder.  

Målen för de framtida skogsägarna liknade mycket dem för de nuvarande skogsägarna 

men betydelsen av rekreationsvärden ansågs öka och värdet av virkesutbytet ansågs 

minska i framtiden. Antalet likgiltiga ägare ansågs också öka i framtiden.  Detta skulle 



  
 

CATHRINE JONSSON 6 

 

sammantaget kunna minska tillförseln av virke från privatägda skogar. Den minskade 

användningen av familjearbetskraft spås även leda till en ökad efterfrågan av tjänster. 

 

Mattila et.al (2013) påvisar att skogsägarföreningarna har varit för långsamma i sin 

anpassning till det ökande antalet avvikande skogsägare och fann att det var en obalans 

mellan skogsägarnas behov och vilka tjänster som erbjöds. Utan ytterligare 

ansträngningar kommer gapet sannolikt att öka de närmaste åren. 

 

I Kronholms (2016) studie konstaterades ett ökat behov av service bland 

skogsägarföreningarnas medlemmar eftersom att de ofta är mindre bekanta med skogen 

idag än vad medlemmarna traditionellt har varit. Medlemmarna efterfrågade stöd och 

utbildning för att upprätthålla åtgärdsplaner och hur de praktiskt skulle hantera deras 

skogsinnehav. Ny typ av rådgivning efterfrågades som var mer individuellt anpassade 

och som passade just olika medlemmars personliga behov och livssituation. På grund av 

den minskade skogskunskapen fanns även ökade krav på utbildningstjänster. Till 

exempel hade en förening startat sin egen ”skola” med olika nivåer beroende på 

medlemmens förkunskaper. Från föreningens perspektiv var detta också intressant då 

det var ett effektivt verktyg att påverka medlemmens förvaltningsmål. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Med bakgrunden om att skogsägarkåren förändras, ändras även förutsättningarna för 

distansskogsägarna, vilka är så många som en tredjedel, som inte bor i den kommun som 

deras skogsfastighet ligger i.  

 

Därför är det viktigt för skogsföreningar och skogsbolag att ta reda på vad som händer 

med attityder och värderingar när skogsägarkåren urbaniseras och blir mer 

mångfacetterad. Av samma anledning är det också angeläget att upplysa sig om deras 

tjänstebehov, som kan vara annorlunda då skogsägarsituationen har ändrats. 

 

Kronholm (2016) drar slutsatsen att skogsföreningarna är beroende av sina medlemmars 

virkesleveranser till sina industrier och en av dess framtida utmaningar kommer att vara 

att upprätthålla det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan medlem och förening. 

Strategin för att åstadkomma detta vilar på skogsägarföreningarnas inriktning på att 

leverera de tjänster som ligger i medlemmarnas intresse. 

 

Lidestav (2002) hänvisade även till jämförelsen mellan medlemmar respektive icke-

medlemmar och finner att det finns skäl att anta att andelen medlemmar kommer att 

minska om inte skogsägarrörelsen förmår att locka till sig den växande skara av 

skogsägare utan den traditionella bakgrunden och förankring som utmärker dagens 

medlemmar. 

 

 

1.3 Syfte och mål 
 

Syftet med denna studie var att klargöra hur gruppen distansskogsägare inom Norrskog 

ser ut, att ta fram underlag för utvecklande av en strategi för vilka tjänster Norrskog 

skall tillhandahålla sina medlemmar i framtiden samt beskriva hur dagens 

tjänsteutbud/rådgivning uppfattas och värderas av distansmedlemmarna. 

Följande frågeställningar avsågs besvaras: 
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• Hur ser Norrskogs distansmedlemmar ut som grupp och vilka intressen har de i 

sina skogsfastigheter? 

• Hur uppfattas Norrskogs befintliga utbud av skogliga tjänster/rådgivning av 

Norrskogs distansskogsägare idag? 

• Vilket behov av skogliga tjänster/rådgivning uppskattas Norrskogs 

distansskogsägare ha i framtiden? 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsades till Norrskogs medlemmar bosatta utanför Norrskogs 

verksamhetsområde: Södra Lappland, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Att 

inga medlemmar inom verksamhetsområdet valdes berodde på att dessa har någon 

representant för Norrskog i sin närhet även om denne skogsrådgivare inte är 

verksam där skogsfastigheten är belägen. 
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2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 
 

Enkät valdes som datainsamlingsmetod för att den är mer effektiv för undersökningar av 

ett större urval och för att respondenter i lugn och ro kan begrunda frågorna och 

överväga svarsalternativen. En anonym enkät ökar dessutom antalet ärliga svar 

(Ejlertsson 2014).  

 

Inför enkätkonstruktionen gjordes en litteraturstudie av liknande studier och befintlig 

litteratur. Detta hade betydelse för att få större kunskap inom området och också för att 

kunna utforma relevanta frågor. 

 

Enkäten distribuerades både genom brevutskick och genom en webbenkät för dem med 

befintlig mejladress bland Norrskogs medlemmar. Att det gjordes två typer av utskick 

berodde på att en brevenkät är tidskrävande både vad gäller utskick och datainsamling. 

För att begränsa detta arbete, och ändå nå många medlemmar, gjordes även en 

webbenkät.  Det ansågs viktigt att nå samtliga medlemmar, även dem som inte var lika 

digitala, för att försäkra sig om att allas behov fångades upp. Enkäten hade en hög grad 

av standardisering och strukturering. Frågorna i enkäten var av både kvalitativ och 

kvantitativ art då några enkätfrågor hade öppna alternativ med möjlighet till fördjupande 

svar (Patel & Davidsson, 2011). Enkäten genererade dock till större del kvantitativa 

data, som i förlängningen gjorde det lättare att utföra statistiska beräkningar och 

analyser. 

 

En nackdel med enkäter är att frågor kan misstolkas eller missförstås (Björklund och 

Paulsson, 2012). För att minimera risken för detta så lades författarens kontaktuppgifter 

med i ett följebrev så att respondenterna kunde ta kontakt om frågor skulle uppstå.  

En annan nackdel med enkäter är låg svarsfrekvens. För att minimera risken för bortfall 

avgränsades antalet frågor, som heller inte skulle vara för svåra eller omfattande. 

Inledande frågor bör även vara enkla att besvara (Hagevi & Viscovi, 2016), vilket 

strävades efter. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Enkät 

 

En enkät (bilaga 1) utformades med 20 frågor som utgick ifrån syftet med studien. 

Frågorna hade flera alternativ att ta ställning till samt fyra frågor med öppna alternativ 

för att skapa utrymme för fria åsikter då det förmodades att enkäten kunde väcka tankar 

och funderingar under tiden det tog att fylla i enkäten. Dessa ansågs viktiga att följa upp 

eftersom att de kunde innehålla åsikter som bidrog till att uppfylla syftet med studien. 

 

Frågorna utformades för att vara lättfattliga och formulerades med hjälp av Hagevi och 

Viscovi (2016). De inledande bakgrundsfrågorna om distansskogsägarna konstruerades 

för att kunna jämföra Norrskogs distansskogsägare med skogsägarna i Haugens et.al. 

(2016) studie samt för att få en bild av Norrskogs distansmedlemmar som grupp. 
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Angående frågan om tjänsteutbudet upprättades befintligt utbud i en graderingsskala. 

Frågan om behovet av framtida tjänster utformades med en hjälp av en litteraturstudie 

samt genom samtal med Kajsa Nilsson, tjänstutvecklare hos Södra skogsägarna 

(Nilsson, 2017). Tjänsterna som låg i utvecklingsstadiet hos Södra diskuterades även 

med Norrskog om det var realistiska val och genomförbara i framtiden. Tjänsterna 

kunde väljas av respondenterna, men det fanns också möjlighet med öppna svar utifrån 

respondenternas egna tjänstebehov. 

 

För brevutskicket utformades enkäten i ett Word-formulär. Vidare gjordes en webbenkät 

för mejlutskicket med exakt samma frågor och utförande. Webbenkäten gjordes med 

verktyg på sidan webbenkater.com (2017). En preliminär version av enkäten testades på 

tre personer för att utröna om frågor kunde missförstås och för att uppskatta svarstiden, 

vilken var ca 5–10 minuter. 

 

Webbenkäten mejlades ut den 7 mars 2017 och brevenkäten postades med bifogat 

svarskuvert den 9 mars. Samtliga adresser levererades ur Norrskogs eget 

medlemsregister. Båda enkäterna hade sista svarsdag den 26 mars, vilket gjorde 

svarstiden till dryga två veckor. Utskicksförfarandet gjorde att respondenterna inte 

kunde följas upp om de svarat eller inte och då kunde heller inga belöningar utfästas. 

Istället utformades ett följebrev (bilaga 2) med syfte att skapa motivation och 

engagemang hos respondenterna. För webbenkäten låg texten för följebrevet i 

mejlutskicket tillsammans med enkätens länk. I följebrevet informerades det även om att 

skogsägarna svarade anonymt. 

 

En påminnelse skickades ut två gånger för webbenkäten. Svarsfrekvensen på 

brevenkäten ansågs tillfredställande efter första utskicket så ingen påminnelse skickades 

ut per brev. Eftersom det tog längre tid att registrera brevenkäten manuellt, än att 

sammanställa svaren på webbenkäten, stängdes webbenkäten den 9 april då samtliga 

svar från brevenkäten var registrerade. 

 

2.2.2 Urval 

 
Antal medlemmar utanför verksamhetsområdet uppgick till totalt 1150 varav ca 440 var 

utan mejladress. Av de 1150 gjordes ett urval av 350 medlemmar. För att få liknande 

fördelning på dem med och utan mejladress valdes 200 medlemmar med mejladress och 

150 utan, till vilka enkäten skickades ut med vanligt brev. Urvalet gjordes i ett register, 

uppsorterat i två Excel-filer, en för mejladresser och en för postadresser, med hjälp av 

slumpverktyget random.org (2017).  

 

2.2.3 Bortfall och svarsfrekvens 
 

Av de 200 mejlutskicken av webbenkäten var fem adresser felaktiga, två respondenter 

var inte längre medlemmar och avsade sig enkäten, fyra respondenter hade tekniska 

problem och kunde inte fullfölja enkäten och två respondenter hade sålt sin 

skogsfastighet och avböjde således enkäten. Av resterande valde 91 medlemmar att 

slutföra enkäten.  

 

Av de 150 brevenkäterna returnerades fem på grund av att adressaten flyttat utan 

eftersändning, ytterligare tre medlemmar hade sålt sin skogsfastighet och avböjde 

därmed medverkan. Av resterande besvarades brevenkäten av 79 medlemmar. 
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Totalt besvarades 170 enkäter, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 52 %. 

 

2.2.4 Analys 

 
För brevenkäten matades svaren in i Excel som antal svar per fråga och svarsalternativ. 

Fria svar skrevs in under aktuell fråga.  

 
Enkätverktyget, webbenkater.com (2017), presenterade resultaten automatiskt och data 

gick att exportera till Excelfil, CSV-fil samt PDF-fil. Svaren från webbenkäten sparades 

i en Excelfil. Därefter överfördes svaren till respektive fråga i den Excel-fil där 

sammanställningen för brevenkätens svar fanns. Öppna svar skrevs ner i text under 

aktuell fråga. 

 

Resultaten beräknades som antingen antal per svarsalternativ och redovisas i procent 

eller som aritmetiska medelvärden. För fråga 18 och 19 (bilaga 1), som behandlade 

Norrskogs tjänster, beräknades även standardavvikelser (SD). För kvantitativa data 

matades samtliga svar in ordagrant, därefter reducerades dessa svar till kortare meningar 

för att sedan kategoriseras in i kategorierna ekonomi, utbildning, medlemsaktiviteter och 

övrigt. Medelåldern beräknades som ett medelvärde av varje åldersintervall multiplicerat 

med antalet respondenter för varje intervall samt dividerat med det totala antalet 

respondenter (170). 
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3. Resultat 
 

3.1 Norrskogs distansskogsägare 
 

3.1.2 Boendemiljö, ålder och kön 

 

Norrskogs distansskogsägare hade en lägre andel kvinnor, 34,3%, än i Haugen et. al. 

(2016) (tabell 3). En större andel av Norrskogs distansskogsägare bor i 

storstadsområden, men landsbygden är även populärare bland distansskogsägarna inom 

Norrskog än för rikssnittet. 

Tabell 3, Jämförelse mellan Norrskogs distansskogsägare och Haugen et.al (2016). 

 Distansskogsägare 

Norrskog 

Distansskogsägare 

efter Haugen et.al 

(2016) 

Sveriges 

befolkning>16år 

År 2017 2010 2010 

Kvinnor (%) 34,3 45 50,2 

Medelålder 62,6 57,5 41,1 

Boendemiljö    

Storstadsområde 

(%) 

61,5 41,1 48,1 

Större stad (%) 10,1 41,2 37,3 

Mindre stad (%) 11,2 12,7 10,7 

Landsbygd (%) 17,2 4,9 4 

 

Åldersfördelningen för Norrskogs distansskogsägare har sin tyngdpunkt i de övre 

åldrarna med en medelålder på 63 år (figur 2). Medelåldern för Norrskogs 

distansskogsägare är högre än distansskogsägarna i Haugen et.al studie (2016) och 

genomsnittet för Sverige (tabell 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Åldersfördelning för Norrskogs distansskogsägare. 
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3.1.3. Ägarförhållanden, areal, avstånd och besöksfrekvens 

 

Störst andel av Norrskogs distansskogsägare äger sin skog tillsammans med släktingar 

(43 %) tätt följt av ensamma ägare (42 %). De övriga 15 % äger sin skogsfastighet med 

make, maka eller sambo. Störst andel har ärvt sin fastighet, 39 % (figur 3). 

 

 
Figur 3, Hur distansskogsägarna har förvärvat sin skogsfastighet. 

 

42 % av distansskogsägarna ägde mellan 51–150 ha, resterande var jämnt fördelande 

bland de övriga storleksklasserna förutom de 5 % som var minst representerade med ett 

innehav på över 500 ha (figur 4). 

 

 

Figur 4, Andel distansskogsägare per fastigheters storleksklass (areal, ha). 

 

Över hälften, 52 %, av distansskogsägarna besöker sin skogsfastighet varje halvår och 

26 % reser till sin fastighet en gång per år (figur 5). När distansskogsägarna befinner sig 

på fastigheten så tillbringar störst andel, 39 %, mer än tio dagar på sin skogsfastighet 

och 22 % mellan 6-10 dagar. 32 % tillbringar mellan 1-5 dagar på fastigheten och 7 % 

vistas inga dagar alls i sin skog. 
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Figur 5, Hur ofta distansskogsägarna besöker sin skogsfastighet 

 

Huvuddelen av distansskogsägarna, 68 %, har längre än 500 km till sin skogsfastighet 

och endast 4 % har kortare avstånd än 200 km (figur 6). 

 

 
Figur 6, Avstånd mellan bostadsorten och skogsfastigheten för distanskogsägarna. 

 

För att hålla sig uppdaterad om tillståndet på skogsfastigheterna så fick alternativet 

”egna besök” högst medelvärde med 3,8 (figur 7). Lägst medelvärde fick alternativet 

genom ”vänner eller grannar”. Här fanns möjlighet till öppna svar och bland svaren 

förekom andra skogsaktörer så som Skogssällskapet och SCA. Två respondenter 

nämnde att de håller sig uppdaterade med hjälp av Norrskogs app. 
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Figur 7, Hur distansskogsägarna håller sig uppdaterade om skogstillståndet på sin skogsfastighet 
 

 

 

3.1.4 Kunskap, intresse och värderingar 

 

Kunskapen om skogsbruk bedömdes liten hos 55 % av distansskogsägarna och 

ytterligare 4 % ansåg sig inte ha någon kunskap alls om skogsbruk. 35 % svarade att de 

har stor kunskap och 6 % att de har mycket stor kunskap om skogsbruk. 

 

Av distansskogsägarna ansåg 50 % att de hade ett stort eller mycket stort engagemang i 

sin skogsfastighet. 49 % angav att de hade ett varken litet eller stort engagemang. 1 

respondent, 1 %, hade inget engagemang alls. Som förklaring till litet eller inget 

engagemang; - (26 respondenter), var tidsbrist vanligast, följt av för lite kunskap inom 

skogsbruk. Intresse och motivation var inte en orsak till brist för engagemang för de 

allra flesta. På denna fråga fanns även möjlighet till öppna svar och de förklaringar som 

förekom flera gånger var långa avstånd, begränsande hälsa eller att skogsfastigheten var 

så liten att den inte krävde något stort engagemang. 

 

Vad gäller skogsfastigheten skulle distansskogsägarna värdera olika faktorer i en skala 

från 1–5 där 1 stod för ”inte alls viktig” och 5 för ”mycket viktig”.  Högst värderades 

”förvalta familjens/släktens mark” med ett medelvärde på 3,68 (figur 8). Tätt efter med 

ett medelvärde på 3,52 kom känslan av att äga skog. ”Livsstil nära naturen” och att 

”överlåta till barnen/släkten senare” var också högt värderade faktorer. Den faktor som 

distansskogsägarna i Norrskog värderade minst viktig var ”maximal avkastning och 

tillväxt” med ett medelvärde på 1,41. 
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Figur 8, Distansskogsägarnas värdering av hur viktiga olika faktorer är. Medelvärden av bedömningar på skalan 1–5, 1= 

Inte alls viktig, 5= Mycket viktig  

 

 

Nästan hälften av Norrskogs distansskogsägare var ganska nöjda (49 %) med skötseln 

av skogen på sina fastigheter. Ytterligare 18 % var mycket nöjda och 23 % var varken 

nöjda eller missnöjda. 10% var ganska missnöjda med skogsskötseln, men ingen var 

mycket missnöjd. Av de som svarade ”ganska missnöjd” eller ”varken nöjd eller 

missnöjd” svarade merparten, 65 %, att orsaken var brist på tid. 21 % angav brist på 

kunskap och de återstående 14 % saknade intresse för skogen. Även här fanns möjlighet 

att lämna egna svar och några förklaringar som framkom flera gånger var långa avstånd 

till skogsfastigheten och skogägarens hälsotillstånd som begränsade skötseln. Andra 

svar var att stormskador missgynnade optimal skötsel samt att transport och drivning var 

för dyrt för att motivera en gynnsam skötsel. 

 

På frågan om vilka åtgärder distansskogsägarna gör själva i sin skog skulle alla 

svarsalternativ som passade in markeras. Bland skogsägarna var det vanligast att sköta 

administrationen själva, 61 %. Inventering, såsom återväxttaxering och planering, 

hamnade på plats två (41 %). Gallring, markberedning och slutavverkning var det få 

som ägnade sig åt (figur 9). Här fanns möjlighet att svara öppet och här redogjorde 

skogsägarna för att de underhöll rågångar (4 st.), tog hand om stormfällda (3 st.) och 

barkborreangripna (2 st.) träd. 

 



  
 

CATHRINE JONSSON 16 

 

 

Figur 9, Åtgärder som distansskogsägarna gör själva på sin skogsfastighet. 

 

 

3.2 Distansskogsägarnas upplevelse av Norrskogs tjänsteutbud 
 

På frågan om distansskogsägarnas upplevelse av kontakten med Norrskog fick 

alternativet ”möjlighet att få kontakt med skogsrådgivare” högst medelvärde, 4,12 (figur 

10). Information vid tecknande av uppdrag fick ett medelvärde på 4,01 och återkoppling 

efter avslutat uppdrag ett medelvärde på 3,60. 

 

 
Figur 10, Distansskogsägarnas upplevelse av kontakten med Norrskog. Medelvärden, andel utan åsikt och SD. 

 

SD för dessa alternativ varierade mellan 1,06 och 1,18. Andelen utan åsikt varierade 

mellan 23 och 33 %. 
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Vid gradering av Norrskogs befintliga tjänsteutbud i skala 1–5 samt alternativet  

”ingen åsikt” fick tjänsterna generellt höga medelvärden även om många angivit 

alternativet ingen åsikt (figur 11). Allra nöjdast var medlemmarna med Norrskogs 

röjningstjänst, som fick ett medelvärde på 4,31, detta alternativ hade samtidigt minst SD 

(0,31). Tätt därefter hamnade studieresorna (medelvärde 4,21, SD 1,22) men som 

däremot hela 91,7 % av skogsägarna inte hade någon åsikt om. 

 

 
Figur 11, Distansskogsägarnas uppfattning av Norrskogs befintliga tjänster. Medelvärden, andel utan åsikt och SD. 

 

 

Minst nöjd var distansskogsägarna med tjänsten skogsbruksplan med medelvärdet 2,17. 

Ett SD på 2,14 visar samtidigt på en stor variation i upplevelsen av tjänsten. En komplett 

sammanställning över tjänsternas medelvärden, SD samt andel skogsägare som inte 

hade någon åsikt om tjänsterna finns i bilaga 3. 

 

 

3.3 Distansskogsägarnas framtida tjänstebehov 
 

  

På frågan om vilka tjänster distansskogsägarna saknade hos Norrskog idag och som de 

skulle vara intresserade av i framtiden var det möjligt att välja alla tjänster som ansågs 

intressanta samt att fritt skriva vilken/vilka tjänster som de tyckte fattades hos Norrskog. 

Det alternativ som var mest populärt var ”dokumentation av utförda åtgärder i 

skogsbruksplanen”, som 34 % av respondenterna var intresserade av (figur 12). 

Ytterligare tjänster som uppfattades som intressanta var skötselöversikt där åtgärder för 

skogsfastigheten listas för kommande 2–3 år samt ”kurser via webben”. 
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Figur 12, Intresset för nya tjänster bland distansskogsägarna. 
 

 

Även på denna fråga fanns utrymme för fria svar. Samtliga önskemål redovisas i tabell 4 

i kategorierna ekonomi, utbildning, medlemsaktiviteter och övrigt. Önskemål som 

förekom flest gånger var högre virkespriser och lägre avverkningskostnader. Priser 

räknas inte som en tjänst men åsikten bedömdes ändå som viktig för den totala 

upplevelsen av avverkningstjänsten. Medlemsträffarna upplevdes av flera respondenter 

som för långt borta från bostadsorten och vid fel tillfällen, ett flertal önskade även fler 

träffar i Stockholm. Någon utryckte möjligheten att kunna kontakta planläggaren för 

deras skogsbruksplan samt att Norrskog skulle investera i nytänkande för en ökad 

konkurrenskraft. 
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Tabell 4, Distansskogsägarnas önskemål om tjänster i Norrskog. 

 

Kategori Förslag Antal 

Ekonomi Lämna betalningsplanen digitalt 1 

 Bättre och tydligare redovisningar 3 

 Finasieringshjälp vid köp av skog 1 

 Lägre avverkningskostnader 4 

 Högre virkespriser 5 

 Högre massavedspris 3 

Utbildning i: Bokslut/deklaration 2 

 Norrskogsappen-registrera åtgärder själv 3 

Medlems- 

aktiviteter 

 

Fler medlemsträffar 

 

2 

 Medlemsträffarna är för långt bort eller vid fel tillfällen 3 

 Öppet hus på Norrskogskontoren, kvällstid under älgjakten  

1 

 Fler träffar i Stockholm 2 

Övrigt Råd även för miljöhänsyn-inte enbart produktion och 

ekonomisk maximering 

 

1 

 Bör finnas möjlighet att kontakta planläggaren för sin 

skogsbruksplan 

 

1 

 Viktigt att få information om entreprenörerna 1 

 Mer information om alla tjänster Norrskog erbjuder 2 

 Investera i nytänkande för ökad konkurrenskraft 1 

 Mer intresserade skogsrådgivare 1 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

4.1 Norrskogs distansskogsägare 
 

 

Norrskogs distansskogägarna hade en medelålder på 63 år (figur 2). Jämförelsevis med 

Skogsbarometern (2016) så var drygt 8 av 10 över 50 år och mer än hälften var 65 år 

eller äldre bland alla skogsägare i Sverige. Så en förhållandevis hög medelålder får 

anses spegla medelåldern ganska väl. Den höga medelåldern kommer att leda till att nya 

generationer är på väg in som kan ha en ännu svagare bindning till fastigheten. Maters 

(2005) såg att få barn, som skulle ärva sin fastighet av sina föräldrar, varit involverad i 

skogsförvaltningen. De såg sin framtid i större städer samt att arbeta inom deras 

utbildningsområde, som inte innefattade skog.  

 

Även andelen kvinnliga skogsägare var något lägre i denna studie än i Haugens et. al 

(2016). Vidare att Norrskogs distansskogsägare i större utsträckning bodde i 

storstadsområden (tabell 3). I Widen et.al (2011) var distansskogsägare oftare bosatta i 

storstadsområden. Denna studie omfattas av glesbygdskommuner och mindre orter med 

långa pendlingsavstånd där urbaniseringen varit en bidragande orsak till utflyttning. 

Länge har glesbygden haft en negativ befolkningsutveckling och Boverkets (2012) 

analys inför 2025 visar att denna utveckling fortsätter. 

 

Majoriteten av Norrskogs distansskogsägare äger sin skog tillsammans med släktingar. 

Att samägandet ökar indikerar Haugen et.al (2016) studie. Samägandet medför en stor 

förändring där skogsägarna kan skilja i ålder, kön, bostadsort, ekonomiska behov och 

utbildning. Enskilda personer kopplas ihop som kan ha varierande skogsvärden och 

olika förvaltningsstrategier. För skogsägarna kan detta leda till svårigheter vad gäller att 

fatta beslut om gemensam strategi eller till ineffektivitet som kan missgynna 

skogsskötseln. Sammantaget skulle detta kunna minska produktionen i skogen, men 

enligt Haugen et.al (2016) syns detta inte i forskningsresultaten. Tvärtom visar deras 

studie, som löper under 1990–2010, att trots stora förändringar i ägarstrukturen så ökade 

avverkningarna med 32 %, den stående volymen med 13 % och tillväxten med 21 %. 

Som troliga förklaringar framhålls att skogsägarföreningarna har fokuserat på 

produktion och att skogsägarna, trots motstridiga värderingar, kunnat balansera både 

produktion och andra värden som naturvård. Samtidigt har virkesförrådet i Sverige ökat 

stadigt sedan 1900-talets början. Bakom denna utveckling ligger framför allt en 

produktions- och tillväxtbefrämjande skötsel av skogen (Riksskogstaxeringen, 2017). 

 

De allra flesta i denna studie har ärvt sin skogsfastighet (figur 3). Även Widen et. al. 

(2012) såg att distansskogsägare ärvt sin skogsfastighet i högre grad än de som var fast 

boende på skogsfastigheterna.  De fast boende köpte oftare skogsfastigheter från 

familjen eller på den öppna marknaden. Skogsbarometerns (2016) prognos visar att 

antalet fastigheter som kommer att säljas på den öppna marknaden kommer att öka i 

framtiden då intresset hos barnen att överta skogen minskar. 16 % av skogsägarna 

planerade enligt Skogsbarometern (2016) att sälja sin skogsfastighet på öppna 

marknaden vilket ligger väldigt nära resultatet i denna studie för hur många som 

förvärvat sin fastighet (17 %) (figur 3). 
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Nästan hälften av skogsägarna i denna studie ägde mellan 51–150 ha (figur 4). Vilka 

åtgärder som krävs på fastigheten och behovet av tjänster korrelerar förmodligen med 

storleken på fastigheten och vilket engagemang som krävs, men några sådana analyser 

har inte gjorts i denna studie. 

 

De flesta tillbringade mer än 10 dagar på sin fastighet per år och egna besök (figur 7) 

var det vanligaste sättet att hålla sig uppdaterad om skogstillståndet. De flesta var 

ganska nöjda med sin skötsel samtidigt som majoriteten ansågs sig ha en liten kunskap 

om skogsskötsel (55 %). Hälften ansåg sig samtidigt ha ett stort engagemang. Bland 

dem som saknade engagemang eller var missnöjda med skötseln på fastigheten var 

tidsbrist den främsta orsaken och bland de fria svaren var avståndet den vanligaste 

förklaringen.  En majoritet av distansskogsägarna (68 %) hade över 500 km till sin 

skogsfastighet (figur 6). Avstånden för distansskogsägare har ökat i Haugen et al. (2016) 

till ett genomsnitt på 193,7 km. Norrskogs distansskogsägare har ett avsevärt längre 

avstånd än genomsnittet vilket borde göra dem mer angelägna att köpa tjänster då 

avståndet försämrar förutsättningar att utföra åtgärder själva. Det är sannolikt svårt för 

distansskogsägarna att få en bild av skogstillståndet med hänsyn till antalet besöksdagar 

och avståndet till skogsfastigheten. Detta har troligen också betydelse för vilka åtgärder 

som de utför själva. Här var administrationen av skogsfastigheten överlägsen med dryga 

61 % (figur 9) och den kräver ju heller ingen närvaro eller tid på fastigheten för 

skogsägaren. Haugen et.al (2016) påvisade att de självaktiva skogsägarna minskade 

samtidigt som skogsägare med andra yrkesroller än inom skog ökande. Karppinen 

(2012) visade att likgiltiga ägare ökar i framtiden vilket i förlängningen kan öka 

intresset för skogstjänster. Att inte utföra åtgärderna själva praktiskt sänker kanske de 

skogliga kunskaperna och identiteten som skogsägare. Detta i kombination med att 

skogsägaren inte har ensamt ansvar vid samägande, kan sannolikt leda till att det blir 

ännu svårare att identifiera sig med sin skog. Även Kronholms (2016) visade att nästa 

generations skogsägare hade en begränsad kunskap om skogsbruk och att de sällan 

diskuterade skogsfrågor med föräldrarna. Deras största erfarenhet av skogen kom främst 

från rekreation.  

I denna studie värderades förvaltning av släktens mark tillsammans med känslan av att 

äga skog högst samtidigt som maximal avkastning och tillväxt värderades minst. I 

Westin et. al. (2010) värderade de bofasta skogsägarna skogsproduktionen högre än 

distansskogsägarna medan distansskogsägarna värderar orörda skogar högre än de 

bofasta. Skogsfastigheten är länken till hembygden där släktumgänget finns för många 

distansskogsägare vilket gör att betydelsen av arvet ökar (Westin.et.al., 2010). I 

Karppinen (2011) indikerade att de ekonomiska behoven bland skogsägare varierar över 

tid. Yngre skogsägare har ett större behov av pengar för investeringar, medan äldre i 

högre grad känner en skyldighet att förvalta sin ärvda mark på bästa sätt. Detta visades 

även i denna studie då förvaltningen av ärvd mark värderades högst i kombination med 

den höga medelåldern studien fick. Att maximal avkastning och tillväxt värderas så lågt 

kan bero på att inkomster från skogen har avtagit i betydelse för skogsägare med andra 

inkomster, vilket samtidigt har ökat betydelsen för icke-ekonomiska aspekter på skogen 

såsom rekreation (Haugen et. al., 2016). I Skogsbarometern (2016) lyfts också frågan 

om skogens framtida användningsområden. 38 % av skogsägarna tror på jakt och 28 % 

rekreation. I samma undersökning ansåg 40 % av skogsägarna att känslan av att äga 

skog var det som betydde mest. Skogen som långsiktig investering hamnade tvåa med 

33 % vilken i denna studie hamnade i mitten med ett medelvärde på 3,19 (figur 8). Att 
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distansskogsägarna värderar icke ekonomiska aspekter så högt skulle kunna försvåra 

inköp av skogsråvara framgent. Enligt skogsvårdslagen 1 § (1979:429) så är den 

svenska skogen en nationell tillgång där produktion och miljöhänsyn skall väga lika 

vilket kan leda till att skogsrådgivarna i sin rådgivning får redogöra för produktions- och 

miljökraven tydligare för att öka aktiviteten i skogsbruket bland distansskogsägarna. 

 

4.2 Upplevelse av dagens tjänsteutbud 
 

I studien framgår att det råder en generell nöjdhet med tjänsteutbudet bland Norrskogs 

distansskogsägare. Att få kontakt med skogsrådgivare, informationen från densamma 

och återkoppling fick alla höga medelvärden kring 4 i en skala från 1–5. Återkoppling 

efter avslutat uppdrag fick dock, av de tre, lägst medelvärde (3,6). Här bedöms finnas 

störst förbättringspotential (figur 10).  

 

Övervägande delen av bedömda tjänster fick medelvärden nära 4, men totalt varierade 

medelvärdena mellan 2,17 och 4,31 vilket överlag borde betraktas som tillfredställande 

(bilaga 3). SD för de olika tjänsterna varierande mellan 0,31och 2,14. Röjning hade lägst 

SD och högst medelvärde. Gallring var också en tjänst med högt medelvärde och låg 

SD, båda är tjänster som är svåra att utföra för overksamma skogsägare med tids- och 

avståndsbegränsningar. Plantering hade en av de större SD trots ett högt medel, 4,07, 

vilket indikerar på stora variationer i upplevelsen av plantering. En återväxtgaranti med 

uppföljning och eventuellt komplettering av plantor skulle kunna bidra till en lägre 

variation i upplevelsen av planteringstjänsten. Det skulle kunna trygga upplevelsen för 

distansskogsägare som själva inte har möjlighet att kontrollera föryngringen. De tjänster 

som fick lägre medelvärden i kombination med hög SD var skogsbruksplan och 

fastighetsvärdering (bilaga 3). Att fastighetsvärdering har fått ett lägre medelvärde kan 

bero på att skogsfastigheterna i Norrskogs verksamhetsområde ligger där pristrenden för 

skogsmark har varit nedåtgående sedan 2011 (LRF Konsult, 2017). Att 

distansskogsägarna till stor del bor i delar av Sverige där priserna är betydligt högre 

bidrar sannolikt till missnöje med fastighetsvärderingen. Skogsbruksplan rankades lågt 

som tjänst samtidigt som dokumentation av utförda åtgärder i densamma rankades högst 

bland de nya tjänsterna. Även åtgärdsöversikt för skogsfastigheten på 2-3 år rankades 

högt bland de nya tjänsterna. Detta kan bero på att skogsbruksplanen som produkt 

innehåller begrepp och sammanställningar som endast någon med förkunskaper kan tyda 

och skogskunskaper var något som de flesta av distansskogsägarna ansågs sig sakna. 

Sammantaget kan detta bidra till att skogsägaren har svårt att förstå och inse behovet av 

skogsbruksplanen vilket gör att intresset blir högre för den mer lättillgängliga 

åtgärdsöversikten. 

 

För flera av tjänsterna var det en stor andel som inte hade någon åsikt vilket skulle 

kunna tolkas som att de var lågt utnyttjade. Den tjänst som de flesta hade en åsikt om 

var slutavverkning vilket får antas bero på att det är den tjänst som de flesta anlitar 

Norrskog för och att det är en tjänst som görs mer frekvent. Tjänster som få hade en 

åsikt om var exempelvis studieresor och fastighetsvärdering och behovet för dessa 

tjänster är sannolikt inte lika ofta förekommande som för slutavverkning. Det kan även 

bero på, som någon av medlemmarna uttryckte, -att informationen om befintligt 

tjänsteutbud hos Norrskog kommuniceras för lite. Bland de fria kommentarerna förkom 

högre virkespriser och lägre avverkningskostnader flest gånger. Här skulle trogna 

leverantörer kunna gynnas med bättre priser samt att Norrskog bättre kommunicerar 

priserna så att skogsägarna vet vilka premier de tar del av. Tydligare redovisningar var 
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också ett önskemål bland några från de fria kommentarerna. Alternativa virkessortiment 

är ett annat förslag för att maximera värdet på medlemmarnas skog. 

 

 

4.3 Framtida tjänstebehov  
 

Bland de nya tjänsterna stack tre tjänster ut som mest efterfrågade. ”dokumentation av 

utförda åtgärder i skogsbruksplanen”, ”kurser via webben” och ”åtgärdsöversikt på 2–3 

år”. Alla dessa kan övervägas att implementeras framöver av Norrskog. Kurser via 

webben skulle vara en bra introduktion då en majoritet av skogsägarna svarade att de 

hade en liten kunskap om skogsbruk. Distansskogskogsägarna skulle lättare förstå 

vikten av olika skogsbruksåtgärder vilket i förlängningen skulle underlätta arbetet för 

skogsrådgivarna i deras samtal med skogsägarna. Även ökat samägande gynnas av att 

alla ägare har en möjlighet att få en samlad bild om skogsbruk så att samtliga ägare får 

en gemensam förståelse för olika skogsbruksåtgärder. Med ökade förkunskaper minskar 

troligen risken för missuppfattningar och missnöje med olika tjänster, som exempelvis 

lämnade naturvärdesträd vid avverkningar. Även skogsbruksplaner, som fick ett lågt 

medelvärde, blir sannolikt lättare att tolka och förstå med bättre förkunskaper. 

 

Digital rådgivning var inte särskilt efterfrågad (10,6 %) (figur 12) men sannolikt är detta 

ändå en angelägen fråga för att hitta nya mötesplatser. En stor del av fastigheterna 

kommer att skifta ägare inom en snar framtid och denna generation ställer förmodligen 

helt andra krav på webbaserade hjälpmedel i sitt skogsägande och nya former av 

kontakter beroende på vad som passar skogsägaren bäst. Ett flertal efterfrågade ju även 

fler medlemsträffar på platser och tillfällen som passade distansskogsägarna. Även 

Kronholm (2016) uppmärksammade att det rådde en brist av tjänster baserade på 

medlemmars behov, bland annat på grund av en begränsad insikt i olika 

medlemsgruppers krav. Befintligt tjänsteutbud var i hög grad anpassat för de bofasta 

skogsägarna. 

 

Studiens resultat om framtida tjänster beskriver respondenternas nuvarande inställning 

till nya tjänster. Om skogsägarna först i en högre ålder genomför en generationsväxling 

så är många av dessa respondenter inte aktuella som skogsägare i framtiden, vilket 

sannolikt påverkade valet av tjänster. Nya tjänster bör rikta sig till den ökade gruppen av 

medlemmar som har en liten kunskap om skogsbruk och som därmed behöver mer stöd i 

sin skogsförvaltning (Kronholm, 2016). Vidare går det inte att utesluta att andra tjänster 

än de som listades i enkäten skulle ha varit intressanta för distansskogsägarna. Av den 

orsaken är det lämpligt för Norrskog att samarbeta med de andra skogsägarföreningarna 

för att hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom tjänsteutbudet mot skogsägare. 

 

 

4.3 Metoddiskussion 
 

Enkäten bestod av 20 frågor varav 16 hade givna svarsalternativ för respondenterna att 

välja ibland. Nackdelen är att svar endast ges på de frågor som ställs och respondenten 

begränsas till de svarsalternativ som finns. Även om fyra frågor hade alternativet 

”annat” så är det enklare för respondenten att svara någon av de givna alternativen. 
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Detta visades även i denna studie då få hade valt att formulera egna svar,- och de som 

förekom var fåordiga. 

Syftet med studien var att undersöka distansskogsägarna som grupp, hur de upplever 

Norrskogs nuvarande tjänsteutbud och om det fanns tjänster de saknade. Enkätens 

utformning med kryssfrågor gjorde det enkelt att mäta distansskogsägarnas åsikter. Den 

kvantitativa delen i enkäten möjliggjorde att fördjupa frågorna ytterligare även om få 

respondenter tog den möjligheten. Sammantaget genererade enkäten ett bra underlag. 

170 av hela gruppen som var 1150 distansskogsägare, besvarade enkäten vilket gav en 

svarsfrekvens på 52 %. Detta innebär 15 % av målpopulationen, eller ungefär var 6:e 

distansskogsägare, deltog i enkätundersökningen. Detta bör indikera hur gruppen som 

helhet ser ut och tycker, samtidigt som en högre svarsfrekvens förstås ger ett bredare 

dataunderlag med högre reliabilitet. Reliabiliteten är däremot inte så god över tid. Inom 

en snar framtid kommer sannolikt många generationsskiften och försäljningar att ske, 

och därför torde resultatet inte vara lika aktuellt inom en snar framtid. De nya ägarna 

kommer att vara yngre, eventuellt ha mer datavana och kanske ställa helt andra krav på 

webbaserade hjälpmedel. Möjligen kommer en yngre generation inte lägga samma vikt 

vid rådgivning i anslutning till skogsfastigheten utan istället föredra att få rådgivning där 

de bor. Ett mer relevant resultat för behovet av nya tjänster hade förmodligen uppnåtts 

genom att rikta in sig på nästa generation skogsägare. 

Det var endast två enkäter som inte besvarades helt korrekt vilket bör tyda på att enkäten 

innehöll tydliga frågor, vilket i sin tur ökar studiens reliabilitet. Risken finns dock att 

respondenterna tolkat fråga 6:”Hur många dagar per år vistas ni i er skog? (bilaga 1). 

För vissa innebär skogsägandet att fysiskt vara ute och arbeta i sin skog, medan andra 

kanske tillbringar delar av semestern på skogsfastigheten utan att uppdatera sig om 

skogstillståndet. Medelåldern i denna studie blev hög men samtidigt kan äldre 

skogsägare kanske ha mer tid att svara på enkäten som inte yngre har vilket kan ha gjort 

medelåldern missvisande. En fråga som kan vara tveksam är den om skogsägarens 

engagemang. Här svarade 50 % att de hade ett stort engagemang men det kan ju vara så 

att de skogsägare som hade ett mindre engagemang i större utsträckning inte svarade på 

enkäten. En fråga om inkomst övervägdes också för att kunna jämföra med skogens 

värde för skogsägarna och om det fanns ett mindre ekonomiskt beroende bland 

distansskogsägarna. Men inkomst är en känslig fråga som ofta drar ner svarsfrekvensen 

samtidigt som det är viktigt att göra en avvägning mot enkätens längd och tidsåtgång-

därför uteslöts frågan (Hagevi & Viscovi, 2016).  

Att enkäten utformades både som webbenkät och brevenkät ökar enkätens reliabilitet då 

både datoranvändande och icke datoranvändande skogsägare svarade på enkäten. 

Resultaten blev därmed mer generaliserbara över hela målgruppen. Validiteten anses 

god då enkätens frågor kopplades till syftet och frågeställningarna.  

 

4.4 Förslag på ytterligare studier 

För att analysera frågorna har relativt enkla statistiska metoder använts. Interaktioner 

mellan olika variabler har inte tagits med i analysen. Ytterligare en studie kan vara att 

undersöka samband mellan olika variabler, t.ex. beroende på kön, ålder eller ägd areal. 

Det är heller inte klarlagt vilken generation av skogsägare som respondenterna för 

enkäten tillhör. Troligen finns ett samband för engagemang och skogskunskap beroende 

på om skogsägaren någon gång bott på sin skogsfastighet eller om övertagaren har 

någon i föregående generation att rådfråga eller inte.  
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 Ett annat alternativ för en bättre förståelse för distansskogsägarna skulle vara 

djupintervjuer som sannolikt skulle ge ett bredare datamaterial om deras uppfattning av 

tjänsteutbudet och deras behov av nya tjänster. Med ett mer omfattande urval, kanske 

även oberoende av om de är medlemmar, så skulle gruppen distansskogsägare möjligen 

definieras tydligare.  

 

Vidare förespråkas att undersöka varför skogsbruksplaner fick ett sådant lågt 

medelvärde i kombination med hög SD. Ett förslag är att kontakta medlemmen efter att 

denne haft planen ett tag. Det kan ju vara först när åtgärder görs som fel kan upptäckas i 

planen eller så beror det låga medelvärdet på att planen är svår att tyda vilket skulle 

lägga ett större ansvar på skogsrådgivarna att förklara dess innehåll vid överlämnandet.  

 

4.5 Slutsatser och rekommendationer 

Norrskogs distansskogsägare har en hög medelålder och inom en snar framtid kommer 

antagligen många generationsväxlingar ske. Dessa nya ägare kommer förmodligen ha ett 

större intresse för nya kommunikationssätt och tjänster. Det finns möjlighet för 

Norrskog att nå nya skogsägare samt att göra befintliga medlemmar mer nöjda genom 

att erbjuda välfungerande lösningar för distansskogsägare. Resultatet tyder på att det 

finns ett stort intresse och engagemang bland distansskogsägarna och att Norrskog bör 

bredda sin tjänstportfölj för att underlätta distansskogsägandet.  Resultatet i denna studie 

kan användas som beslutsunderlag för Norrskog vid utvecklande av tjänsterna, 

tjänsteutbudet samt i dess kommunikation med medlemmarna. Det kan även användas 

av andra skogliga aktörer för att få en större insikt i distansskogsägarnas inställning till 

deras ägande och brukande av sina skogsfastigheter samt deras tjänstebehov. 

 

 

4.5.1 Rekommendation för tjänsteutbudet 

 

• Norrskog kan göra återkopplingen efter avslutade uppdrag tvingande i 

affärssystemet.  

• Tydligare kommunikation om tjänsteutbudet mot skogsägarna. Förslagsvis 

reportage med medlemmar som gjort respektive tjänst i medlemstidningen 

”Norrskogen”.  

• De högst rankade nya tjänsterna; - dokumentation av utförda åtgärder i 

skogsbruksplanen, åtgärdsöversikt för skogsfastigheten på 2–3 år och kurser via 

webben, bör introduceras inom en snar framtid. 

• Se över nya former för kontakt med Norrskog. 

• Rådgivning och utbildning är viktiga verktyg för att öka medlemmars aktivitet i 

skogsbruket.  

• Kommunicera premier utöver prislista tydligare i redovisningarna och vid 

tecknande av avtal. 

• Hög produktion i kombination med ekologiska överväganden kommer troligen 

att bli mer intressant för skogsägare i framtiden då denna studie visar på att 

distansskogsägarna värderar fler aspekter än de ekonomiska. Ett förslag här är 

att låta tydligare produktredovisningar som även innefattar miljöhänsyn följa 

med redovisningshandlingarna. 
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6. Bilagor 
 

Bilaga 1, Enkät 
 

   
 

 

Tjänsteundersökning skogsägarna Norrskog 

Markera den ruta som bäst svarar för din uppfattning; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  ÄR NI: 

 a. ☐Kvinna 

 b. ☐ Man 

2)  HUR GAMMAL ÄR NI: 

 a. ☐20-30 år 

 b. ☐31-40 år 

 c. ☐41-50 år 

 d.  ☐51-60 år 

 e. ☐61-70 år 

 f.  ☐71–80 år 

 g. ☐81–90 år 

 h. ☐91–100 år 

3)  HUR ÄGER NI FASTIGHETEN: 

 a. ☐ Själv 

 b. ☐ med make, maka, sambo 

 c. ☐ med släktingar 

 d.  ☐ med andra 
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4)  HUR HAR SKOGSFASTIGHETEN FÖRVÄRVATS AV DIG: 

 a
. 

☐ Arv 

 b
. 

☐ Gåva 

 c
. 

☐ Köp inom släkten 

 d
.
  

☐ Köp från annan 

   

5)  HUR OFTA BESÖKER NI FASTIGHETEN: 

 a
. 

☐ Minst varje vecka 

 b
. 

☐ Minst varje månad 

 c
. 

☐ Minst varje halvår 

 d
.
  

☐ Minst varje år 

 e
. 

☐Mer sällan, aldrig 

 

6)   I SNITT, HUR MÅNGA DAGAR PER ÅR VISTAS NI ER I SKOG: 

 a ☐Mer än 10 dagar 

 b ☐ 6–10 dagar 

 c ☐ 3–5 dagar 

 d ☐ 1–2 dagar 

 e ☐ Inga alls 

 

7)  HUR STORT ÄR ERT SKOGSINNEHAV, PRODUKTIV SKOGMARK: 

  a ☐ mindre än 50 ha 

  b ☐51–150 ha 

  c ☐151–250 ha 

  d ☐ 251 - 500 ha 

  e ☐ större än 500 ha 
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8)    HUR STORT AVSTÅND ÄR DET MELLAN ER BOSTADSORT OCH ER SKOGSFASTIGHET? 

  a ☐ <200 km 

  b ☐ 201–300 km 

  c ☐ 301–400 km 

  d ☐401–500 km 

  e ☐501–600 km 

  f ☐> 600 km 

9)    BOR NI I: 

  a ☐ Större stad> 50 000 invånare 

  b ☐ Medelstor stad 20 000–50 000 invånare 

  c ☐ Tätort <20 000 invånare 

  d ☐ Landsbygd 

   

10)    HUR HÅLLER NI ER UPPDATERAD OM SKOGSTILLSTÅNDET PÅ ER FASTIGHET? 

(för varje alternativ - markera med X i rutan för det som bäst svarar mot din uppfattning) 

                  1. STÄMMER INTE ALLS                                         5. STÄMMER VÄL 

  a. Egna besök                                             ☐1     ☐2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5   

  b. Släkt                                                        ☐1     ☐2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5   

  c. Anställda från Norrskog                      ☐1     ☐2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5   

  d. Vänner el. Grannar                              ☐1     ☐2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5   

  Annat, vad? Klicka eller tryck här för att ange text. 

   

11)    
UPPSKATTA ER KUNSKAP OM SKOGSBRUK: 

  a ☐ Ingen kunskap 

  b ☐ Lite kunskap 

  c ☐ Stor kunskap 

  d ☐Mycket stor kunskap 
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12)  UPPSKATTA DITT ENGAGEMANG FÖR DIN SKOGSFASTIGHET: 

  a☐ Inget engagemang 

  b☐ Litet engagemang 

  c☐ Varken litet eller stort engagemang * 

  d☐ Stort engagemang * 

  e☐ Mycket stort engagemang * 

* Gå direkt till fråga 14 

 

 

 

 

 

13)1)   NI UPPSKATTADE ERT ENGAGEMANG SOM LITET ELLER GANSKA LITET, VARFÖR:  

                       1. STÄMMER INTE ALLS                                                   5. STÄMMER VÄL 

  a. För lite tid                                              ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5   

  b. För lite intresse                                    ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5   

  c. För lite kunskap                                    ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5   

  d. För lite motiverande                           ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5   
 

Annat, vad?      

 14)   HUR VIKTIGA ÄR FÖLJANDE FAKTORER FÖR DIG OCH DIN SKOG:                                                                    

                                   1.INTE ALLS VIKTIG                                                 5.MYCKET VIKTIG 

  a. Placering av kapital                                            ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5   

  b. Rekreation (jakt, bärplockning ex.)                 ☐ 1     ☐ 2    ☐3    ☐ 4    ☐ 5   

  c. Överlåta till barnen/släkt senare                     ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5   

  d. Höja naturvärdena                                             ☐ 1     ☐ 2    ☐3    ☐ 4    ☐ 5 

  e. Maximal avkastning och tillväxt                       ☐ 1     ☐ 2    ☐3     ☐ 4    ☐5 

  f. Skogen som inkomstkälla                                  ☐ 1     ☐ 2     ☐ 3    ☐ 4      ☐ 5 

  g. Förvalta familjens/släktens mark                    ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐5 

  h. Känslan av att äga skog                                     ☐ 1     ☐2    ☐3    ☐ 4    ☐ 5 
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  i. Livsstil nära naturen                                           ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3     ☐ 4    ☐5 

  j. Ekonomisk investering av skog                         ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5 

  k. Biologisk mångfald                                             ☐ 1     ☐ 2    ☐3    ☐ 4    ☐ 5 

 

15)  

 
 
 
HUR NÖJD ÄR NI MED ER NUVARADE SKOGSSKÖTSEL: 

  a☐ Mycket nöjd * 

  b☐ Ganska nöjd * 

  c☐ Varken nöjd eller missnöjd 

  d☐ Ganska missnöjd  

  e☐ Mycket missnöjd 

  * Gå direkt till fråga 17 

16)   NI SVARADE ”MISSNÖJD”EL.”VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD” ANGÅENDE ER 
SKOGSSKÖTSEL, VARFÖR: 

  a☐Brist på tid 

  b☐Brist på intresse 

  c☐Brist på kunskap 

  d Annat, vad?      

 

 

17)          VILKA ÅTGÄRDER BRUKAR NI GÖRA SJÄLVA, MARKERA ALLA SVAR SOM PASSAR IN:   UPPSKATTA ER KUNSKAP OM SKOGSBRUK: 

  a ☐Markberedning 

  b ☐ Föryngring (sådd, plantering) 

  c ☐ Röjning 

  d ☐ Gallring 

  e ☐ Slutavverkning 

  f ☐ Inventering (planering, uppföljning) 

  g ☐ Administration 

  h Annat, vad? Klicka eller tryck här för att ange text. 
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18)        HUR UPPLEVER NI FÖLJANDE KONTAKTER MED NORRSKOG (Om ni inte har 
någon erfarenhet av dem så kryssar ni ”ingen åsikt”) 

  1.Väldigt missnöjd                                                       5. Mycket nöjd                             Ingen åsikt 

a. Möjlighet att få kontakt 
med din skogsrådgivare 

     ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                          ☐ 

b. Informationen från din 
skogsrådgivare vid 
tecknande av avtal 

                         ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

c. Återkoppling efter avslutat 
uppdrag 

                         ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                         ☐ 

 

19) 

HUR NÖJD ÄR NI EFTER HA NYTTJAT NÅGON AV DESSA TJÄNSTER HOS 
NORRSKOG? HAR NI INTE NYTTJAT TJÄNSTEN KRYSSAR NI ”INGEN ÅSIKT”: 

 

  1.Väldigt missnöjd                                                       5. Mycket nöjd                             Ingen åsikt 

a. Plantering                                                                             ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                         ☐ 

b. Röjning                          ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4   ☐ 5                                         ☐ 

c. Gallring                                          ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

d. Slutavverkning                          ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

e. Skoglig rådgivning                          ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

f. Medlemsträffar                          ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

g. Skogsbruksplan                          ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

h. Certifiering                          ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐      

i. Skogliga utbildningar                                         ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

j. Ekonomisk rådgivning                           ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

k. Dikning                           ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

l. Vägbyggnad                           ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

m. Ägarskifte / försäljning                           ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

n. Studieresor                           ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                        ☐ 

o. Medlemswebben                             ☐1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                         ☐ 

p. Norrskogs App.                             ☐1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                         ☐ 

q. Fastighetsvärdering                             ☐1     ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4    ☐ 5                                         ☐ 
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20) SKULLE NI VARA INTRESSERAD AV NÅGON/NÅGRA AV FÖLJANDE TJÄNSTER HOS 
NORRSKOG? MARKERA VARJE ALTERNATIV SOM ÄR INTRESSANT: 

 

 

 

 

  a☐ Kurser via webben 

  b☐ Kassaflödesanalys 

  c ☐ Dokumentation av utförda åtgärder i skogsbruksplan 

  d ☐Individuellt anpassad åtgärdsöversikt från din skogsrådgivare över din 
skogsfastighet för de närmaste åren, ca 2–3 år 

  e ☐Skötselavtal-där Norrskog tar hand om er fastighet och avtalet tas fram i en 

dialog mellan dig och din skogsrådgivare 

  f ☐ Digital rådgivning, ”möt” din rådgivare när det passar dig över ex. Skype 

g ☐ Nya e-tjänster (förbättringar webb och app) 

  h ☐ Skogsbruksplanen som abonnemang (årlig uppdatering) 

  D Annat, vad?      
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Bilaga 2, följebrev  

 

                                                                                                                            

 

Hej! 

 

Jag heter Cathrine Jonsson och går tredje, och sista året, på Skogs-och 

träprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete vilket är obligatoriskt för att erhålla min kandidatexamen till 

våren 2017. 

Detta examensarbete görs tillsammans med skogsägarna Norrskog och syftet är 

att utreda nöjdheten med Norrskogs tjänster samt att underlätta deras utveckling 

av tjänster med inriktning på medlemmar som inte bor på sin skogsfastighet. 

Ni är slumpmässigt utvald att svara på ett antal frågor. Ditt deltagande är 

frivilligt men dina åsikter och erfarenheter är av stor betydelse. Det tar ca 5–10 

minuter att svara på frågorna och jag är väldigt tacksam om ni tar er tiden att 

hjälpa mig med det. En hög svarsfrekvens innebär också större möjligheter för 

Norrskog att utveckla tjänsteutbudet med nöjdare medlemmar som följd. 

Er adress har jag fått ifrån Norrskog för att kunna utföra denna enkät. 

Alla svar är konfidentiella och kommer bara att läsas av mig personligen. Jag 

kommer att sammanställa svaren i statistik samt i anonyma kommentarer som 

sedan Norrskog får ta del av. 

Svara gärna på enkäten så snart som möjligt och skicka enkäten i bifogat 

svarskuvert till mig, senast den 26 mars. 

Vid frågor är ni välkommen att kontakta mig på cj222ma@student.lnu.se eller på 

mobil 070-601 84 27. 

 

Stort tack på förhand för din medverkan och din hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar 

Cathrine Jonsson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:cj222ma@student.lnu.se
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Bilaga 3 
Sammanställning över svar på fråga 19. Tjänsternas medelvärde, andel av 

distansskogsägare som inte hade en åsikt om tjänsten samt standardavvikelse 

(SD). 

 

 

 

 Medel Ingen åsikt (%) SD 

Röjning 4,31 89,3 0,31 

Studieresor 4,21 91,7 1,22 

Medlemsträff 4,15 49,4 1,02 

Skoglig rådgivning 4,09 71,8 1,06 

Gallring 4,08 48,8 0,66 

Plantering 4,07 82,8 1,5 

Dikning 4,07 91,8 0,83 

Slutavverkning 3,99 42,9 1,04 

Certifiering 3,95 86,5 1,11 

Vägbyggnad 3,73 76,3 1,13 

Ägarskifte 3,71 89,9 1,21 

Ekonomisk rådgivning 3,66 78,8 1,12 

Medlemswebb 3,66 64,5 0,75 

Norrskogs app. 3,55 82,8 0,99 

Skoglig utbildning 3,52 86,5 1,12 

Fastighetsvärdering 3,17 89,3 1,38 

Skogsbruksplan 2,17 74,7 2,14 
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