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Sammanfattning  
Klimatförändringarna kommer succesivt att förändra den nuvarande riskbilden inom 
skogsbruket. Skogen förväntas få en nyckelroll i Sveriges omställning till en cirkulär 
biobaserad bioekonomi då användningsområdet för skogsråvaran är stor. Skogen har 
dessutom nyttan av att kunna binda och lagra koldioxid. Sedan 1993 är produktionsmålet 
jämställt med miljömålen och det innebär att produktionen i skogen ska öka, samtidigt som en 
ökad miljöhänsyn eftersträvas från beslutsfattarnas sida för att uppnå miljömålen. 
Skogsägarna ser flera möjligheter inför framtiden inom skogsbruket men oroar sig samtidigt 
för kortsiktighet från politikens sida. Eftersom Sveriges skogsmark ägs till 50% av privata 
enskilda skogsägare och den svenska modellen med frihet under ansvar ger skogsägaren 
möjlighet till att i stor uträckning förvalta skogen. Det innebär också att gruppen av privata 
skogsägare är viktiga aktörer för att både produktionsmål och miljömål ska uppnås.  
Den förändrade riskbilden gör det också aktuellt att undersöka skogsägares riskperception och 
resultatet visar att skogsägare upplever risker olika, beroende på vilka faktorer som påverkar. 
Resultatet visar också att det finns en medvetenhet hos skogsägare om riskminskande 
åtgärder. 
 
Nyckelord: Riskperception, bioekonomi, klimatförändringar, politik, hållbart skogsbruk. 
  



 

Abstract 
Climate change will gradually change the current risk picture in the forestry, the forest is also 
expected to play a key role in Sweden's transition to a circular bio-based bio-economy as the 
area of use of the forest raw material is large. The forest also has the benefit of being able to 
bind and store carbon dioxide. Since 1993, the production target has been equated with the 
environmental goals and this means that production in the forest must increase, at the same 
time as an increased environmental consideration is sought from the decision makers to 
achieve the environmental goals. The forest owners see several opportunities in the future of 
the forest industry but at the same time, they are concerned about a short-term view from 
politics. About 50% of the Swedish forest is owned by private owners and the Swedish model 
of freedom under responsibility gives the forest owner a great opportunity to manage the 
forest to a large extent. Which also means that the group of private forest owners are 
important players to achieve both production goals and environmental goals.  
The changed picture of risk also makes it relevant to investigate the forest owners risk 
perception and the result shows that forest owners experience risk different due to different 
factors. The result also shows that there is an awareness among forest owners of risk 
mitigation measures. 
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Förord 
 
Idén med att undersöka risker inom skogsbruket kom i samband med skogsbränderna 2018. I 
samband med bränderna, ökade också intresset för hur risker hanteras inom skogsbruket och 
då framförallt hur skogsägare upplever och bedömer risker, det ledde till att jag ville 
undersöka upplevelsen av risk i relation till skogsbränder. Men i början av arbetet uppstod det 
problem med att komma i kontakt med skogsägare som hade drabbats av skogsbränder och 
uppsatsen tog istället en ny riktning mot att undersöka skogsägares riskperception i relation 
till ett förändrat klimat. Under arbetets gång blev det uppenbart att det bland skogsägare fanns 
en splittrad bild kring risker och vad som kunde upplevas som en risk. Uppsatsen kom 
därmed att mer generellt undersöka skogsägares riskperception och hur den förhåller sig till 
regeringens Nationella skogsprogram.  
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Ordlista 
• Ekosystemansatsen: kommer ursprungligen ifrån konventionen om biologisk 

mångfald och bygger på 12 överlappande principer och är en arbetsmetod som ska ge 
vägledning till ett hållbart nyttjande av naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald (Naturvårdsverket 2018). 

• Hållbar utveckling: Ett begrepp som utvecklades 1987 i samband med FN:s 
världskommission om miljö och utveckling. Hållbar utveckling syftar till att 
tillfredsställa dagens behov utan att det ska äventyra framtida generationers behov. 
Byggstenarna är Ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter (globala målen u.å.).  

• Hållbart skogsbruk: Ett skogsbruk som är långsiktigt och utgår från principerna 
ekonomiska, ekologiska och sociala dimensioner i hållbar utveckling (skogssverige 
2017). 

• Mångbruk: att flera aktiviteter bedrivs på skogsmarken, exempelvis produktion av 
virke, turism, jakt, rekreation (skogsstyrelsen 2019). 

• Varierat skogsbruk: Att blanda olika avverkningsmetoder och trädslag. Ett sätt att 
sprida riskerna och ta till vara på skogens olika värden (Skogsstyrelsen 2018). 

• Frihet under ansvar: Få styrande regler i skogsvårdslagen ger skogsägaren stora 
möjligheter att utveckla skogsbruket efter eget önskemål. Men skogsägarens ansvarar 
för att nya träd växer upp och visa miljöhänsyn, samt att sköta skogen för att inte 
utsätta andra för risk (Skogsstyrelsen 2017). 

• Ståndortsanpassning: Att anpassa trädslag och skötsel av skog efter skogens 
förutsättningar för att skapa ett mer varierat landskap, samt för att minska och sprida 
riskerna. (Skogsstyrelsen 2017). 

• Risk: Sannolikheten för att en allvarlig händelse inträffa och effekterna av den 
(Breakwell 2014:3). 

• Hot: Något som kan leda till en allvarlig skada på människor eller miljö (Breakwell 
2014)
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Att sommaren 2018 var varm och att det rådde torka och eldningsförbud i stora delar av 
landet gick ingen obemärkt förbi. Under sommaren var skogsbränder och torka ett stående 
inslag i nyhetsförmedlingen och även allmänheten drabbades på något vis av både bränder 
och förbud. Samtidigt kan skogsbränder vara något som blir allt vanligare i samband med att 
klimatet förändras. 
 
Att riskerna inom skogsbruket förändras i samband med klimatförändringarna är redan känt. 
Hur riskerna kommer att utveckla sig under närmaste hundra åren är däremot inte helt 
klarlagt. Mycket beror på hur mycket temperaturen kommer att öka och hur väl omvärlden 
lyckas ställa om till en mer hållbar livsstil. Skogen kommer att påverkas av 
klimatförändringarna då tiden från planta till fullvuxet träd till tiden för slutavverkning är 
lång; mellan 40–120 år (skogskunskap 2019). Det gör att skogssektorn blir sårbar inför ett 
förändrat klimat då förutsättningarna för trädets tillväxt kan komma att förändras under 
trädets livstid.  
Risker som redan finns idag inom skogsbruket kan komma att öka, samtidigt som nya hot kan 
utvecklas. Osäkerheten kring framtiden gör det svårt för svenska skogsbruket att förutspå 
exakta risker (Eriksson 2015: 19). Ett varmare klimat innebär för skogsägaren att risken för 
att drabbas av en allvarlig händelse kommer att öka. Skogsägaren kan minska risken eller 
alternativt sprida ut riskerna genom att anpassa skogen och marken för att göra den mindre 
sårbar inför den ökade hotbilden (Eriksson 2015:35). 
 
Skogsstyrelsens har tagit fram information om hur riskbilden kan komma att förändras. Det 
varmare klimatet kan leda till att skogen växer snabbare och korta ner tiden från planta till ett 
avverkningsredo träd (Eriksson 2015:17). Ett varmare klimat innebär också att växtzonerna 
kommer att förändras och trädgränserna kommer att flytta norrut (Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut 2015). Det innebär att träd som idag växer söderut kan komma att 
trivas allt längre norrut. Samtidigt kan temperaturväxlingarna leda till frostskador på träden 
samt att den tid under vinterhalvåret som marken är tjälad kommer att minska och kan leda till 
att körskador på marken ökar (Eriksson 2015:19). Torka och ökad nederbörd kan innebära att 
träden blir torkstressade och får ett nedsatt försvar mot exempelvis angrepp från skadedjur 
(Eriksson 2015:19) 
Nya förutsättningar i samband med ett varmare klimat ökar också risken för svampangrepp 
och nya skadegörare som idag inte finns i den svenska faunan (Eriksson 2015:31). 
En ökad nederbörd och mildare temperaturer kan också innebära att snömängden kommer att 
öka, framförallt då i norra Sverige. Varmare snö innehåller mera fukt och snön blir då tyngre 
och risken för brott på trädets stammar kan komma att öka (Eriksson 2015:26).  
Högre temperaturer kommer också öka risken för skogbrand, både genom högre temperaturer, 
men också genom att antalet dagar då värmen är ihållande kommer att öka, samt att en 
minskad nederbörd torkar ut markens jordlager (Eriksson et.al 2015:). 
 
För att effekterna från klimatförändringarna ska kunna bromsas behöver utsläppen av 
koldioxid minska. För Sveriges del skulle skogen komma att ha en stor roll i att ställa om till 
en biobaserad bioekonomi. Genom att öka produktionen i skogen ska råvaran öka, dessutom 
ska forskning och innovationer vidga användningsområdet av träråvara inom byggande och 
produktframställning. (Näringsdepartementet 2018). Träd och skogsmark binder koldioxid 
från atmosfären och verkar som en koldioxidsänka, och genom förädlad träråvara kan 
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koldioxiden bindas ytterligare genom att den lagras i en färdig produkt så länge produkten får 
vara intakt (Bernes 2016: 71–73).  
I Sverige finns en lång tradition inom skogsbruket av ett privat ägande som går tillbaka i 
generationer. Det skapar sociala strukturer och kulturer kring hur skogen bör skötas och 
brukas (Linné 2011). Genom att skogspolitiken har avreglerats och subventionerna till 
skogsbruket har avskaffats, råder det idag frihet under ansvar. Vilket ger skogsägaren stora 
möjligheter att bruka skogen enligt egen vilja så länge det sker inom lagstiftningen. 1993 kom 
den nya skogsvårdslagen där miljömålen blev jämställda med produktionsmålet och det 
innebär att skogsägaren måste ta hänsyn till miljön. (Näringsdepartementet 2018). 
Produktionsmålet innebär att det ska vara ett effektivt nyttjande av skogsmarken för att den 
ska ge en god avkastning, medan miljömålet syftar till att ekosystemet och den biologiska 
mångfalden ska vara starka. Det ska ge ett skydd mot hotade arter och värna om 
kulturlämningar och skyddsvärd skog (skogssverige 2019). 
 
Sedan 2018 finns det ett nytt nationellt skogsprogram där en hållbar utveckling är vägledande 
för hela skogsprogrammet. En hållbar tillväxt och en hållbar skogsproduktion ska vara en 
drivande faktor för hela skogsbruket. I Sverige finns ca 330 000 privata skogsägare som äger 
ca 50% av den produktiva skogen (Skogssverige 2019). Vilket innebär att det privata 
skogsägandet har en betydande faktor för hur skogen kommer att skötas både nu och i 
framtiden, och gör att privata skogsägare är viktiga aktörer inom skogssektorn. I takt med att 
klimatrelaterade risker ökar har också frågan om risker inom skogsbruket aktualiseras. Hur 
risker hanteras idag kommer att vara väsentligt för hur skogen kommer att se ut när den är 
klar för avverkning, om skogen får stå kvar till dess att den är redo. Att det privata 
skogsägandet innehar ca 50% av den svenska produktiva skogsarealen gör det också viktigt 
att förutsättningarna för det privata ägandet är långsiktigt och att det finns ett bra förhållande 
mellan politiken och privata skogsägare. En allt för delad bild av skogen där politik och 
regelverk upplevs som allt för kortsiktigt, kan istället för att verka drivande mot gemensamma 
mål, öka risken för konflikter eller fördjupa redan existerande konflikter.  
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1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka privata skogsägares upplevelser av risk och om riskperceptionen 
skiljer sig åt mellan skogsägare. Uppsatsen undersöker också hur skogsägarens perception av 
skogsbruket förhåller sig till politiska strategier och övergripande samhällsmål för skogen. 
 
1.3 Frågeställningar 

• Vad upplever skogsägare är en risk mot skogsbruket?  
• Hur ser skillnaderna ut mellan skogsägare när det kommer till upplevelsen av risk? 
• Hur ser skillnaden ut mellan policy- och politiska strategier och skogsägares syn på 

det framtida skogsbruket? 
 

1.4 Uppsatsens struktur 
Uppsatsen börjar med inledning, syfte och frågeställningar. Därefter i kapitel 2 presenteras 
tidigare forskning kring skogsägares upplevelser av risk, samt tidigare analys av den svenska 
skogsmodellen. I kapitel 3 presenteras uppsatsens teoretiska ramverk, som tillsammans med 
tidigare forskning utgör diskussionsunderlag i förhållande till resultatet. I Kapitel 4 ges en 
beskrivning av hur analysen genomfördes, samt vilka metoder som valdes för både analys och 
insamling av material. I kapitel 5 presenteras uppsatsens resultat genom olika teman som 
byggts upp av kategorier med liknande innehåll. I kapitel 6 diskuteras först valet av metod i 
relation till uppsatsens undersökningar och analyser, därefter följer en resultatdiskussion där 
uppsatsens viktigaste resultat diskuteras i förhållande till det teoretiska ramverket och tidigare 
forskning. Slutsatser är kapitel 7 och där besvaras uppsatsens frågeställningar. Efter slutsatsen 
följer referenser och bilagor. 
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2. Tidigare forskning 
 
Eriksson (2014) som forskat om skogsägares riskperception visar att om skogsägaren själv får 
ange vad som är en risk, kommer det spektrum som riskerna befinner sig inom att omfatta 
mer än enbart risker som uppfattas som naturliga. Forskningen visade att skogsägare var 
orolig inför risker som kunde få ekonomiska konsekvenser och som förändrade det estetiska 
värdet i skogen, men också inför att förlora kontrollen över att förvalta skogen (Eriksson 
2014). Studien visar också att strategier för att minska riskerna främst baseras på hur 
skogsägaren uppfattar risker än vilka åtgärder statliga myndigheter och forskare 
rekommenderar skogsägare att genomföra (Eriksson 2014). 
 
Skogens geografiska läge och tidigare händelser som gett upphov till skador på skogen 
påverkade också skogsägarens upplevelse av risk. Erikssons (2014) studie visar att 
skogsägare upplevde stormar som en stor risk, där två tredjedelar av intervjupersonerna 
drabbats av stormskador i skogen. Efter stormar ansågs bland annat insektsangrepp och 
betesskador som en risk. Skogsbränder ansågs som allvarligt, men inte som ett stort hot mot 
den enskilde skogsägaren (Eriksson 2014). Klimatförändringarna ansågs vara en ny risk och 
ett hot inför framtiden. Framförallt lyfte skogsägarna fram fördelarna med klimatförändringar 
som något positivt. Skogsägarens syn på klimatförändringarna utgjorde att hinder för att 
inkludera klimatanpassning i skogsplantering (Eriksson 2014). 
Bland skogsägarna fanns det ändå en upplevelse av att händelser som exempelvis stormar 
inträffar, och att det som skogsägare bara är att förhålla sig till den risken (Eriksson 2014).  
 
Samhälleliga risker ansågs främst vara politiska. Skogspolitik och regelverk upplevs som 
växlande och kortsiktig. Naturhänsyn anses viktigt, men alltför strikta miljölagar och det 
statliga formella skyddet ansågs inskränka på skogsägarens rätt till att förvalta skogen och 
samtidigt minskade det skogens ekonomiska värde. Även statlig expropriering upplevs som 
ett hot (Eriksson 2014).  Vid ett ekonomiskt beroende av skogen upplevde skogsägaren 
riskerna som större. Samtidigt som ett ekonomiskt oberoende visade sig innebära att 
skogsägaren hade mindre kunskap om risker.  
 
Riskperceptionen påverkades av hur mottaglig skogsägaren upplevde att skogen var inför ett 
visst hot, och en redan upplevd händelse kom att göra skogsägaren mer uppmärksam på det 
enskilda hotet (Eriksson 2014). Där toleransnivån och den upplevda kontrollen över enskilda 
hot kom att påverka riskperceptionen i förhållande till risken (Eriksson 2014). Inför ett hot 
som upplevdes vara en risk fanns det en låg toleransnivå, vilket också gällde om skogsägaren 
tidigare hade misslyckats med strategier för att minska risken, och upplevelsen var att det inte 
fanns något att göra för att minska mottagligheten.  
Skogsägare som hade en högre upplevd toleransnivå kände sig mer redo och hade genomfört 
strategier på olika nivåer och upplevde därefter mer kontroll.  
Skogsägarens upplevda känsla över att ha kontroll över situationer varierade också från att 
vara låg till hög. Att genomföra strategier för att minska skogens utsatthet kunde ha en 
lugnande effekt eftersom det ökade upplevelsen över att ha kontroll över en situation. Att vara 
medveten om riskerna ökade också skogsägarens upplevda kontroll i jämförelse med  
skogsägare som hade mindre kunskap om risker, vilka upplevde en lägre kontroll över 
potentiella risker (Eriksson 2014).  
 
Erikssons (2014) forskning om att skogsägare ser vissa risker som främst naturfenomen styrks 
av tidigare forskning utförd att Blennow & Eriksson (2006:1) som på uppdrag av 
Skogsstyrelsen utfört forskning inom området. Att risker ses som naturfenomen har visat sig 
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minska skogsägarens incitament att genomföra riskminskande åtgärder, och att som 
skogsägare få rådgivning kring riskminskande åtgärder kan vara problematiskt då rådgivning 
från både statlig- och privat verksamhet främst riktats mot att hantera skadeinsekter, vilket 
kan bero på att skadeinsekter hanteras i skogsvårdslagen. Gällande rådgivning kring 
vindfällen, upplevs den som begränsad och endast hälften av skogsägarna som sökt 
rådgivning hade fått råd om riskbegränsning. Att rådgivning är begränsad kan bero på att 
vindfällen ses som ett naturfenomen, vilket inte regleras i Skogsvårdslagen (Blennow & 
Eriksson 2006:26–32). 
 
Innan stormen Gudrun inträffade hade ca hälften av skogsägarna en försäkring som täckte 
vindfällen. Att andelen försäkrade inte var högre kan ha berott på att skogsägarna inte var 
ekonomiskt beroende av skogen och att det fanns en förväntan att på egen hand kunna ta hand 
om vindfällen. Åtgärder som kunde minska risken för vindfällen hade endast genomförts av 
ca 30 % av tillfrågande skogsägare. Gällande försäkringsinnehav var det främst mindre 
skogsägare (1-80h) och större skogsägare (över 200 h) som hade försäkring innan stormen 
Gudrun. (Blennow & Eriksson 2006: 28). 
När det kommer till återplantering efter Gudrun, planerade ca 80% att plantera gran igen. 
Samtidigt hade 30 % av skogsägarna vidtagit riskminskande åtgärder och 56% planerade att 
vidta riskminskande åtgärder (Blennow & Eriksson 2006:29). 
Generellt visar Blennow och Eriksson (2006:30) att riskhantering inte är något som hanteras 
aktivt inom skogsbruket. Främst verkar riskhantering ha utgått från det samhällsekonomiska 
intresset med ett fokus på produktionsmålet istället för den privata skogsägarens 
förutsättningar. Enligt forskarna kan också den begränsade rådgivningen bero på det 
långsiktiga tidsperspektivet som finns inom skogsbruket, där det finns en förväntan om att det 
sker en utjämning av inkomster och förluster över tid och att detta har accepterats av 
skogsägarna. Skogsägarna har också en tillit till den rådgivning som finns att få, trots att det 
hos skogsägarna kan finnas ett kortare tidsperspektiv gentemot samhällets. Enligt Blennow & 
Eriksson (2006: 31) kan också den rådande skogsbrukarkulturen om hur skogen ska förvaltas 
enligt tradition begränsa skogsägarnas riskhantering. 
 
Linné (2011) visar att det finns många faktorer som påverkade valet att återplantera gran i 
området efter stormen Gudrun, och att det finns sociala faktorer som i hög grad påverkar 
skogsbruket och hur skogsägarna värderar nutida- och framtida hot.  
Trots att skogsägaren har kunskap om granens känslighet, finns det faktorer som gör att 
skogsägaren väljer att plantera gran igen. Linné (2011:7) menar att skogsägaren upplever att 
det finns ett begränsat utrymme att agera och tänka annorlunda. Okunskap om 
stormkänsligheten hos andra trädslag, ekonomiska lönsamhet och trädens skötsel har en stor 
inverkan på valet av trädslag, där upplevsgranen som beprövad och säker i förhållande till 
andra arter. Den ökade viltstammen efter Gudrun har också lett till ett ökat betestryck på löv 
och tall (Linné 2011:55). Viktigt att veta är att kunskapen finns hos skogsägaren om granens 
olämplighet gällande stormkänslighet och vattensjuka men att olika faktorer som en ökad 
viltstam gör att granen åter upplevs som det bästa alternativet (Linné 2011:62). Efter stormen 
Gudrun fanns det en nyfikenhet mellan skogsägare om vilka träd som valdes vid 
återplantering och hur träden etablerade sig. Trädets etablering kunde leda till att en 
skogsägare avstod från att plantera nya trädslag. Om många träd dog ansågs det inte vara värt 
att göra om samma misstag (Linné 2011:80). Då väger fördelarna över när det kom till den 
kunskap och erfarenhet som fanns om granskogen. Sett ur skogsägarens perspektiv så innebär 
nya trädslag också ett risktagande när det kommer till om trädens överlevnad och ekonomiska 
faktorer som efterfrågan på virke (Linné 2011) 
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Stormen Gudrun har lett till att samtalen kring risker inom skogsbruket har ökat då 
upplevelsen är att riskerna kommer att öka i framtiden (Linné 2011:7). Likt Eriksson (2014) 
lyfter Linné skogsägarens ekonomiska perspektiv och oron skogsägaren känner för den 
ekonomiska lönsamheten, Efter stormen Gudrun finns det en ökad sårbarhet bland skogsägare 
då kravet på en ökad ekonomisk lönsamhet har stigit och lett till en allt intensivare takt 
gällande avverkningar för att undvika onödig exponering för risker. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv är skogsbruket problematiskt då naturliga faktorer kan komma att påverka den 
långsiktiga planeringen, vilket också gör det svårare ekonomiskt att enbart leva på 
skogsbruket (Linne 2011:75).  

Linnés (2006) tidigare forskning stärker Erikssons (2014) som visar att det finns fler värden 
än ekonomiska som värderas högt av skogsägarna. Eriksson (2014) visade på att 
naturhänsynen var viktig för skogsägarna och Linné (2006) lyfter fram skogens estetiska 
värde och skogen som det sociala rummet som viktiga faktorer för skogsägare. Symboliska 
faktorer värderas högt då det binder samman dåtid, nutid och framtid. Vad som anses rätt eller 
fel, och vad som är hållbart gällande skogsvård baseras på hur skogsägarens har skolats in i 
skogsbruket, samtidigt är skogsägaren medveten om att det finns andra metoder att sköta 
skogen på och som väljs av andra skogsägare (Linné 2011:8). Hos många skogsägare finns 
det en upplevd oro över ett allt större beroende av expertkunskap och vilket inflytande det får 
över skogspolitiken. Det finns också en oro över att expertberoendet kommer att öka i takt 
med att skogsägarnas, framförallt nya skogsägares kunskap minskar. Från skogsägarens sida 
upplevdes expertkunskapen öka bristen på mångfald i skogen och minska variationen av 
ägandet. Många skogsägare ställdes sig också frågande till expertrådgivning eftersom den 
upplevs vara för varierande över tid. Detta anses som kortsiktigt och varken bra för samhället 
eller skogsbruket (Linne 2011:8). 

Beland Lindahl et al. (2015) som forskat om den svenska skogsmodellen anser att den står för 
”mer av allt”, och antyder att modellen har starka tendenser av ekologisk modernisering 
genom att eftersträva en win-win situation. Både ekonomin och miljön ska stärkas genom att 
alla tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna 
uppmärksammas. Samtidigt menar Beland Lindahl et al. (2015:54) att det fortfarande är 
produktion och den ekonomiska aspekten som prioriteras samtidigt som den sociala 
dimensionen ges minst utrymme. Beland Lindahl et al. (2015:54) menar att det finns styrkor i 
den nya modellen som syftar till att söka tvärsektionella lösningar och att nya mål inkluderas 
och nya hållbara utmaningar eftersträvas, men att svårigheter med att implementera politik 
och att göra avvägningar mellan motstridiga mål kan innebära att skogspolitiken riskerar att 
förbli oförändrat. Den nya modellen “mer av allt” kan innebära att deltagande i 
beslutsprocessen och avvägande kommer att ske i allt mer slutna system, där starkast röst får 
mest inflytande och för individer som saknar resurser och starka nätverk kommer få ett 
minskat inflytande (Beland Lindahl et al. 2015:54. Generellt är det ett endast ett begränsat 
antal individer och grupper som officiellt anses ha rättigheter och skyldigheter inom 
beslutsfattande, men informellt är det en större grupp som involveras. För att skogssektorn 
ska bli mer hållbar, där även sociala och ekologiska dimensionerna ges mer utrymme behöver 
den offentliga debatten bli bredare (Beland Lindahl (2015:55). 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
I det teoretiska ramverket finns det tydliga kopplingar till den tidigare forskningen som 
presenteras i uppsatsens första avsnitt. Det finns många faktorer som påverkar riskperception 
och risker uppfattas och värderas olika inom olika grupper. Exempelvis mellan skogsägare, 
politiker och experter. Att risker upplevs olika kan innebära att det uppstår konflikter vilket 
kan leda till kommunikationsproblem. Att upplevelsen av risk kan se olika ut kan också 
påverkas av landskapsperceptionen då exempelvis ovannämnda grupper kan ha olika 
uppfattningar av landskapets olika funktioner och värde. 
 
3.1 Riskperception 
Att ha kunskap om hur risker upplevs, värderas och bedöms är viktigt för att förstå varför 
riskperceptionen skiljer sig åt mellan individer och varför individer har olika uppfattningar 
gällande risker.  
Vad som uppfattas som ett hot, en risk, eller en acceptabel risk är i sig inte någon objektiv 
analys, utan bygger mycket på samhällets och individens preferenser. Det innebär att vad som 
upplevs som en risk kan skilja sig åt mellan individer. Samtidigt finns det vissa hot där det 
råder konsensus om vad som är farligt och utgör en risk. (Breakwell 2014:4). 
Hot och risker är därför något som i grunden skapas av och genom sociala konstruktioner och 
har dessutom även kommit att handla om materiella objekt. Samhället har formats genom att 
identifiera, undvika och förebygga faror. Vad som anses vara en acceptabel risk kan också 
anses vara en avvägning mellan konsekvenserna som kommer till följd av en händelse och 
vilka fördelar det innebär för samhället om risken accepteras (Breakwell 2014:9, 19). 
En individ bedömer risker dagligen (Breakwell 2014:20) och riskperception kan sägas 
beskriva en individs attityd gentemot risker men också individens bedömning av hot och 
risker, vilket oftast är en handling som sker omedvetet där det saknas en djupare kunskap om 
den risk som individen exponerar sig inför (Breakwell 2014:21).  
 
Allt som oftast finns det också osäkerheter bundna till risker, osäkerheter som gör det svårt 
för individen att kunna bedöma och beskriva hur pass allvarligt ett hot bör anses vara. 
Osäkerheter som kan kopplas till risker kan också innebära att vad en individ bedömer vara en 
risk inte anses lika riskfyllt av en annan individ. Vad som anses vara en risk kan därmed inte 
alltid anses vara självklart (Breakwell 2014:20). Vilket blir tydligt i Erikssons (2014) 
forskning som visar att skogsägares värdering av risker ser olika ut beroende på exempelvis 
det geografiska läget. 
Komplexiteten i att bedöma risker handlar dessutom om att riskperceptionen påverkas både av 
sociala och psykologiska faktorer där individens sårbarhet kommer att påverka hur individen 
uppfattar risker. Den psykologiska sårbarheten kontrollerar exempelvis ångest. Medan 
materiell sårbarhet kan handla mer individens sociala förhållanden (Breakwell 2014:84). 
När det kommer till tidigare erfarenhet av risker och individens förhållningssätt gentemot 
risker beskrivs förhållandet som komplext och det finns inga klarlagda samband som kan 
beskriva en individs riskperception i förhållande till tidigare erfarenhet (Breakwell 2014:65).  
Däremot visar Erikssons (2014) forskning att exempelvis stormar ansågs vara en stor risk, 
vilket relaterades till det stora antalet stormar som haft betydande konsekvenser för 
skogsbruket, samtidigt så visar Linnés (2011) och Blennow et al. (2006) forskning att mycket 
av skogsbruket fortsätter som vanligt efter en händelse som stormen Gudrun, vilket kan tyda 
på att medvetenheten ökar, men att steget till riskminskande åtgärder är större att ta. Linné 
(2011) menar dock att samtalet kring risker har ökat.  
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Att risker normaliseras av individer är ett fenomen som har blivit tydligt i samband med att 
individens närhet och närvaro till risken ökar. Att ständigt vara exponerad inför en risk kan 
göra att individen normaliserar risken, dessutom kan efterföljande konsekvenser komma att 
både förminskas och underskattas. Tidsaspekten är också en viktig orsak till varför risker 
normaliseras, där långvarig exponering ökar risken för normalisering av risker. 
Normaliseringen kan bero på individens försök till att minska den kognitiva dissonansen 
(Lima 2004). Samma normalisering av risker sker inte hos individer som lever på längre 
avstånd från risken (Breakwell 2014:67).  
Ett tydligt samband som förstärks av både Erikssons (2014) och Blennows et al. (2006) 
forskning där naturliga händelser snarare ses som naturliga fenomen snarare än risker, vilka 
skogsägaren inte kan påverka utan endast förhålla sig till den potentiella risken av att en 
händelse inträffar. 
 
3.2 Landskapsbildens inverkan på riskperception 
En annan svårighet i att studera riskperception är att upplevelsen av risk skiljer sig åt mellan 
olika grupper i samhället. Experter tenderar att se på risker genom forskning, bevis och 
metoder. Politiker försöker att se rationellt på risker och använder den information som är 
tillgänglig och som anses legitim både ekonomiskt, politiskt och socialt. Medan individers 
syn på risker formas mer av sociala argument. Enskilda individer använder framförallt 
tidigare erfarenhet och lärdomar som bevis och sunt förnuft för att bedöma risker, Vanligt är 
att ett hot antingen kan bedömas utgöra en risk eller inte en risk. Vad sannolikheten är att 
hotet utgör en risk anses inte lika relevant (Breakwell 2014:79). Att det finns skillnader 
mellan hur olika grupper i samhället värderar risker olika kan också ha att göra med olika 
gruppers landskapsperception.  
 
Landskapspsykologen Maarten Jacobs (2006) som forskat i ämnet landskapsperception har 
kommit fram till att landskapet kan delas in i landskapsbilder. Landskapet kan delas in i tre 
olika landskapsbilder; Matterscape, Powerscape och Mindscape. Jacobs (2006) teori försöker 
förklara hur olika individer, men också maktutövare kan ha olika upplevelser av ett och 
samma landskap (Jacobs 2006:28). Matterscape är den fysiska och materiella verkligheten av 
ett landskap, det är biologiska, hydrologiska och ekologiska faktorer som styr, ett träd är ett 
träd och en sten är en sten oavsett betraktare (Jacobs 2006:10). 
Powerscape är den sociala verkligheten av ett landskap, den styrs av den sociala verkligheten, 
etik, ekonomi, normer och intressen. Vad som är tillåtet bestäms av exempelvis lagar, 
politiker, grupper och föreningar. Eftersom landskapsbilden styrs av sociala normer kan också 
vad som anses vara rätt och fel variera mellan olika grupper (Jacobs 2006:10). 
Mindscape är den inneboende bilden av ett landskap hos en enskild individ, den 
landskapsbilden kan aldrig vara den samma som den bild en annan individ har av landskapet 
(Jacobs 2006:10). Det är individen som genom upplevelser skapar bilden över landskapet 
(Jacobs 2006:11). Mindscape är en subjektiv symbolisk produkt av ett landskap som skapas 
genom matterscape. Mindscape påverkas också av sociala konstruktioner som i sig skapar 
landskapsbilden powerscape, men mindscape i sig är inte en social konstruktion av ett 
landskap och får inte förväxlas med powerscape (Jacobs 2006:233). Linné ger i sin forskning 
utrymme till perspektivet mindscape genom att lyfta fram skogsägarnas syn på skogen som ett 
socialt rum där olika tidsepoker möts tillsammans med skogens estetiska värde för den 
enskilda skogsägaren där kultur har en viktig roll när det kommer till hur skogen sköts och 
skogsägarens inre bild av skogen. 
 
Mindscape, powerscape och matterscape tillhör olika ontologiska kategorier och varje 
landskapsbild har sitt ursprung inom olika upplevelser av verkligheten. Ingen landskapsbild 
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kan ersätta den andra. Matterscape kan aldrig ersätta powerscape, och powerscape kan aldrig 
ersätta mindscape. Vardera en av landskpsbilderna befinner sig inom olika lagar.  
Biologiska och fysiska lagar reglerar matterscape, medan powerscape styrs av sociala lagar, 
och mindscape skapas genom upplevelser (Jacobs 2006:13). Att perspektiven inte är 
överförbara till varandra kan leda till att det uppstår konflikter mellan olika grupper som har 
sitt fokus inom vardera ett av perspektiven och kan komma att påverka kommunikationen 
grupper emellan. 
Att synen på landskapet varierar mellan grupper och individer kan också till viss del förklara 
varför riskperceptionen skiljer sig åt exempelvis mellan politiker, experter och individens bild 
av skogsbruket och risker värderas olika.  
 
Individens förtroende för experter, myndigheter och regelverk, påverkar också upplevelsen av 
risker, speciellt i förhållandet till naturliga hot och risker 
Är missförtroendet högt kommer också individen att uppleva ett hot eller en risk som större 
till skillnad från om det fanns ett högre förtroende. Exempelvis har politiker generellt lägre 
förtroende än läkare, och miljöaktivister har i större utsträckning mindre förtroende för 
industri och forskare inom statlig tjänst (Breakwell 2014:69). Eriksson (2014) visar på att 
skogsägares förtroende för myndigheter och regelverket är satt på prov, genom att 
skogsägaren har en upplevelse av att det är föränderligt och kortsiktigt. Linnés (2011) menar 
på att skogsägare känner en oro inför den allt mer ökade tilliten till expertkunskap och dess 
inverkan på skogspolitiken, och menar att den minskar mångfalden och variationen i skogen. 
 
3.3 Självförmågan och kontrollokus 
Självförmåga och kontrollokus påverkar individens känsla av kontroll och förmåga över att 
kunna kontrollera och hantera situationer som kan uppstå till följd av en händelse. 
Självfömåga och kontrollokus är upplevelsen av hur mycket kontroll individen upplever sig 
ha över sin omgivning och händelser som inträffar (Breakwell 2014:63). 
Hög självförmåga kopplas ihop med förmågan att kunna hantera sociala och fysiska miljöer 
och vara både strategiskt flexibel, samt att ha en kognitiv förmåga och en sinnesnärvaro.  
Att ha en låg självförmåga hör ihop med att det finns en lägre motivation för att lyckas. 
Individen fokuserar mer på svårigheterna än möjligheterna och det finnas en stor tendens till 
att vilja lyfta fram vad som anses vara personliga brister (Breakwell 2014:61). 
 
Psykologisk sårbarhet påverkas också av individens kontrollokus. 
Vid inre lokus har individen en upplevd bild av att erfarenheter är ett resultat av individens 
karaktär och verkan. Individer som aktivt väljer att arbeta med uppkomna problem för att 
kunna överkomma dessa anses ha en attityd som präglas av ett problemlösande tankesätt i 
stressade situationer, vilket kopplas ihop med ett inre kontrollokus (Breakwell 2014:61). 
Vid yttre kontrollokus finns det en upplevd bild av att erfarenheter istället skapas genom en 
yttre påverkan som är utom individens kontroll.  
Yttre lokus upplevs hos individer som ofta har upplevt att det finns mindre möjligheter till 
egen kontroll och makt. Det finns en lägre förmåga att verka problemlösande inför hinder. 
Yttre konrollokus kopplas ofta samman med fatalism och ödestro (Breakwell 2014:61).  
 
Både den upplevda självförmågan och individens kontrollokus påverkar riskperceptionen. Låg 
självförmåga innebär att individen upplever risker som större i jämförelse med en individ som 
har en hög självförmåga, som istället tenderar att tona ned risken.  
Individer som upplever sig ha ett inre kontrollokus har en mindre benägenhet att utsätta sig 
för uppenbara risker genom att vidta försiktighetsåtgärder för att minska exponeringen, 
samtidigt som det genomförs en mer korrekt bedömning av risken. Individer med inre 
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kontrollokus upplever risker kopplade till naturkatastrofer och händelser som är utom 
individens kontroll och möjlighet att påverka som mer riskfyllda (Breakwell 2014:63).  
Individer som upplever ett yttre kontrollokus har en högre förmåga att utsätta sig för 
uppenbara risker. Men däremot kan ett yttre kontrollokus ha en bra inverkan på individens 
förmåga att anpassa sig till risker och vidta åtgärder i situationer när det finns en yttre kraft 
som visar hur sårbarheten kan minskas (Breakwell 2014:62).  
Att självförmåga och kontrollokus påverkar skogsägarens riskperception stöds av både 
Eriksson (2014) och Linné (2011). Erikssons (2014) forskning visar att skogsägarens 
toleransnivå inför risker i stor grad påverkas av den upplevda kontrollen och självförmågan 
inför risker.  
I situationer där skogsägaren upplevde sig ha en hög toleransnivå fanns det en upplevelse av 
att ha situationen under kontroll då skogsägaren hade genomfört strategier för att kunna 
hantera risken, vilket kan tolkas som att skogsägaren hade en hög självförmåga och ett inre 
kontrollokus i relation till den aktuella risken. Till exempel hänvisar Linné (2011) till den 
upplevda förmågan att kunna hantera virket själv. Skogsägarnas val att återplantera gran på 
områden där granen tidigare fallit i stormar beror enligt Linnés (2011) forskning på att 
skogsägaren upplever att det finns kunskap kring granen, vilket saknas vid nyare trädslag, och 
kunskap inger en högre känsla av kontroll.  
 
3.4 Att öppna upp beslutandeprocesser  
Leach et al. (2010: 68) menar att politiken och styrande krafter ofta arbetar för att fortsätta 
följa den väg som redan är den dominerande, och därmed gå miste om alternativa möjligheter 
som inte är lika uppenbara. Dolda alternativ kan däremot ha effekten av att verka mer 
inkluderande och därmed passa bättre ihop med den marginaliserades målbild och skapa en 
större förståelse för att kunskapen är ofullständig, men också för hållbarhet. Leach menar att 
det inte finns någon universell lösning, men för att verka mer inkluderande behöver politiken 
och styrande processer öppnas upp för input från andra metoder, exempelvis nya verktyg, 
regelverk och andra tillvägagångssätt. Men också att det sker från flera håll, för att det inte 
endast ska innefatta den som redan är inkluderad, utan även inkludera den som inte är 
inkluderad (Leach et al. 2010:75).  
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4. Metod och material 
I uppsatsen har olika material och metoder använts för att belysa att det kan finnas olika 
perspektiv på risker inom skogsbruket, och att målbilden kan skilja sig åt mellan makthavare 
och den enskilda individen. För att få ett top down bottom up perspektiv i uppsatsen var det 
ett medvetet val att undersöka förhållandet mellan styrande policys och skogsägarens 
perspektiv, där skogsprogrammet och Skogsstyrelsens Generaldirektör representerar det 
styrande organet.  
Uppsatsens arbete har delats in i tre moment. Första momentet var att läsa och genomföra en 
kvalitativ innehållsanalys av regeringens dokument; Strategi för Sveriges Nationella 
skogsprogram. Uppsatsens andra moment innebar en kort strukturerad intervju med 
skogsstyrelsens Generaldirektör Herman Sundqvist där intervjun transkriberades och 
analyserades med en kvalitativ innehålls analys. Tredje momentet bestod av att skapa en enkät 
för att undersöka skogsägares upplevelser av risk. Enkätens resultat analyserades med en 
kvantitativ analys och en kvalitativ analys och sammanställdes därefter i en rapport. Den 
kvantitativa analysen redovisas i antal och procent och redovisas genom tabeller. Den 
kvalitativa analysen genomfördes med metoden kodning i efterhand. 
 
4.1 Nationella skogsprogrammet 
För att få bättre kunskap om dagens skogspolitik och skogsbrukets riktning inför framtiden 
gjordes en analys av det internationella skogsprogrammet. Det nationella skogsprogrammet är 
ett strategiskt politiskt program som publicerades 2018 och som följer ett internationellt 
koncept som finns i ca: 100 länder. Bakom konceptet står organisationen Forest europé. 
Kriterierna för skogsprogrammet är att det ska vara ” En deltagandeholistisk, tvärsektionellt 
och iterativ process för policyplanering, implementering, övervakning och utvärdering på den 
nationella och/eller den regionala nivån” (Näringsdepartementet 2018:9).  
Nationella skogsprogrammet ska utgöra ett verktyg för att synliggöra skogssektorn för 
allmänheten och därigenom öka kunskapen om vilka nyttor skogen tillför samhället 
(Näringsdepartementet 2018:9). Nationella skogsprogrammet ska också bidra till en hållbar 
utveckling genom ett hållbart brukande av skogen och minska konflikterna mellan olika 
intressegrupper (Näringsdepartementet 2018: 10). 
Det nationella skogsprogrammet ska verka för att nå FN:s globala mål om hållbar utveckling; 
Agenda 2030 och Parisavtalet från 2015 (Näringsdepartementet 2018:10). I nationella 
skogsprogrammet framgår det att skogen har en nyckelroll för Sveriges möjligheter att ställa 
om till en cirkulär biobaserad bioekonomi och att genomförandet sker inom ramarna för 
Sveriges nationella miljömål (näringsdepartementet 2018). 
 
Den metod som har använts för att analysera Nationella skogsprogrammet är en kvalitativ 
innehållsanalys. Metoden är lämplig att använd när det finns stora mängder text som ska 
hanteras, och analysen är resultatet av läsarens tolkning av texten, vilket också är en del av 
kritiken mot den valda metoden. Att analysen inte anses vara objektiv, utan snarare att 
analysen är forskarens personliga upplevelse av texten. Men det som kritiseras, är också 
styrkan. Som metod är inte målet att leta efter en objektiv sanning, världen anses vara för 
komplex, där sanningen är beroende av det sammanhang som föreligger orsaken till en analys 
(Granheim & Lundman 2012:188). 
 
Första steget i analysen var att läsa igenom materialet två gånger, vid andra genomläsningen 
avgränsades materialet. Andra steget innebar att lyfta ur meningsbärande enheter ur texten. I 
steg tre lyftes meningsenheterna till en högre abstraktionsnivå för att synliggöra det som var 
av vikt för undersökningen och varje enhet tilldelades en kod. En av svårigheterna med 
kvalitativ innehållsanalys är att avgränsa meningsenhetens början och slut, en för stor enhet 
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kan innebära att texten innehåller flera betydelser och texten blir svår att tolka. Om enheten 
istället blir för kort finns risken att texten kommer ur sitt sammanhang (Granheim & 
Lundman 2012:190). Metoden syftar också till att söka efter likheter och skillnader i texten, 
vilket gjordes i steg fyra. Genom att varje enhet tilldelades en kategori, där enheter med 
liknande innehåll placerades i samma kategorier. Steg fem var att dela in kategorierna i 
teman, vilka baserades på kategoriernas innehåll. Kategorierna är ett utryck för det uppenbara 
innehållet i texten, medan teman är det latenta budskapet som läsaren upplever (Granheim & 
Lundman 2012:89). 
Ansatsen för analysen var induktiv då den inte utgick från förutbestämda teman, dessa 
skapades utifrån innehållet i texten. 
 

Meningsbärande enhet Kondensering  Kod  Kategori Tema 
Skogen	ger	oss	hållbara	
lösningar	på	viktiga	
samhällsfrågor.	Den	står	för	
avgörande	klimatsmarta	
alternativ	för	att	minska	
användningen	av	fossila	
råvaror	och	skapar	fler	jobb	i	
hela	landet.		

 

Skogen ger hållbara 
lösningar på viktiga 
samhällsfrågor. Skogen 
står för klimatsmart 
alternativ för minskning 
av fossila råvaror och 
fler jobbtillfällen 

Hållbara 
lösningar 
 
Jobbtillfällen 
 
Minskad 
fossilanvändning 

Ekonomi och hållbar utveckling Ekonomi, risker 
och miljö 

För ett variationsrikt 
skogslandskap har den 
enskilde markägaren en 
mycket viktig roll. Det är 
med ökad kunskap och 
tillhandahållande av bättre 
beslutsunderlag som 
skogsägaren stimuleras att 
sätta sina egna mål för sitt 
skogsbruk.  
 

Markägarens ansvar för 
ett variationsrikt 
skogslandskap.  
 
Ökad kunskap och bättre 
beslutsunderlag 
stimulerar skogsägaren 
att sätta mål för 
skogsbruket. 
 
 

Markägaransvar 
 

Politik och styrmedel Politik och privat 
ägande 

Likaväl	som	en	ökad	
produktion	av	skoglig	råvara	
är	viktig	i	en	omställning	till	
ett	biobaserat	samhälle	ska	
skydd	och	miljöhänsyn	öka	
för	att	nå	miljömålen.		

Ökad produktion för ett 
biobaserat samhälle och 
ökad miljöhänsyn för att 
nå miljömålen 
 

Produktion 
Miljömål 
 

Produktion och miljömål Skogens 
jämställda mål 

Nationalparker,	
naturreservat	och	andra	
värdefulla	natur-	och	
kulturmiljöer	i	skogen	är	
ännu	förhållandevis	
outnyttjade	resurser	för	
mångbruk.		

Outnyttjade resurser i 
mångbruket i form av i 
naturreservat och natur- 
och kulturmiljöer  
 
 

Mångbruk  Mångbruk och arbete Skogsprogram 
för landsbygden 

Figur 1. visar ett exempel ur analysen av det nationella skogsprogrammet. 
 
 

Kategorier Tema 
Ekonomi och hållbar utveckling 
Risker och klimatförändringar 

Ekonomi, risker och miljö 

Mångbruk och sysselsättning 
Landsbygd och tillväxt 

Skogsprogram för landsbygden 

Privat ägande, ansvarsfördelning och samsyn 
Frihet under ansvar 

Politik och styrmedel 
Konflikter och intressegrupper 

Politik och privat ägande 

Produktion och miljömål 
naturskydd 

Skogens jämställda mål 

Figur 2. Visar vilka kategorier och teman som återfanns i nationella skogsprogrammet. 
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4.2 Intervju 
En unik möjlighet blev tillgänglig att intervjua Generaldirektören för Skogsstyrelsen; Herman 
Sundqvist, vilken var på besök i trakten. Intervjun är ett komplement till Nationella 
skogsprogrammet. Frågorna baserades på innehållet i nationella skogsprogrammet, och 
handlade om klimatrelaterade risker, kommunikation mellan myndighet och skogsägare, samt 
utmaningar och möjligheter inom skogsbruket. Intervjuguiden finns med som bilaga nr 1. 
 
Generaldirektören fick åtkomst till intervjufrågorna en dag före intervjun via en 
kontaktperson och intervjun ägde rum i en hemmamiljö. Efter godkännande, spelades sedan 
intervjun in på en mobiltelefon.  
Kommande dag, transkriberades intervjun över till ett dokument. På grund av högt 
bakgrundsljud uteblev sista orden på fråga tre. 
Som analysmetod användes även här kvalitativ innehållsanalys där momenten utfördes med 
samma förutsättningar som för nationella skogsprogrammet. Texten lästen igenom noggrant 
två gånger. Därefter abstraherades texten för att lyfta fram det som var väsentligt för 
undersökningen och enheten tilldelades en kod. Följande moment bestod av att dela in 
enheterna i kategorier och slutligen, indelning i teman. Till viss del kan ansatsen i den här 
analysen anses som deduktiv, då analysens tema följer samma som för nationella 
skogsprogrammet, då intervjun kan ses som en förlängning av skogsprogrammet. 
 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategorier Tema 
Det	har	vi	sett	i	den	
sommarn	som	var,	och	i	
norra	Sverige	så	kommer	det	
ju	att	växa	bättre,	och	det	är	
ju	bra,	om	det	växer	bättre	
kan	man	tycka…	Fast	å	andra	
sidan	har	vi	ingen	aning	om	
hur	det	kommer	att	bli	med	
skadeinsekter	och	annat,	
patogener,	alltså	
svampangrepp	och	sånt	där,	
det	är	rätt	oroligt.	
 

I	norr	kommer	det	att	växa	
bättre,	men	oroligt	med	
skadeinsekter,	patogener,	
svampangrepp	 

Oroligt	med	
skadegörare 

Biologiska	
riskfaktorer 

Ekonomi,	risker	och	
miljö 

Men	sen	så	är	ju	i	politiken	
som	är	idag.	Beskrivs	det	
som	andra	hot,	det	är	ju	en	
väldigt	stark	diskussion	om	
äganderätt	och	brukanderätt	

i	skogen	idag. 

Andra	hot,	En	stark	
diskussion	om	äganderätt	
och	brukanderätt 

Hotad	äganderätt Privat	skogsägande	 Politik	och	privat	
ägande 

så	att	det	finns	ju	många	
skogsägare	som	tycker	
vaddå…	de	skogsbruk	som	
bedrivs	idag	är	väl	i	allra	
högsta	grad	hållbart,	och	så	
finns	det	de	skogsägare,	och	
framförallt	icke	skogsägare	
som	tycker	att	det	är	
katastrofal	brist	på	
hållbarhet	som	skogsbruket	
bedrivs	idag	
 

Skogsbruket	är	hållbart	
enligt	skogsägare,	icke	
hållbart	enligt	framförallt	
icke	skogsägare 

Hållbart	eller	inte	
hållbart	skogsbruk 

Konflikter	 Politik	och	privat	
ägande 

Den	handlar	ju,	när	det	gäller	
näringsverksamhet,	så	
handlar	den	ju	om	i	allt	
väsentligt	om	traditionellt	
skogsbruk,	att	sköta	skogen	
för	att	avverka	träden.	

Som	näringsverksamhet	
handlar	det	om	traditionellt	
skogsbruk 

Traditionellt	skogsbruk Skogsbruk	på	
skogsmark 

Skogens jämställda 
mål 

Figur 3. Visar analysen av den transkriberade intervjun med Skogsstyrelsens Generaldirektör. 
 
 

Kategori Tema 
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Torka och fuktskador 
Biologiska faktorer 
Granens utbredning 

Ekonomi, risker och miljö 

Privat skogsägande 
Politik och lagstiftning 

 

Politik och privat ägande 

Mångbruk  
Konflikter 

Skogsbruk på skogsmark 

Skogens jämställda mål 

Figur 4. Visar indelning i Kategorier och teman. 
 
4.3 Enkät 
För att få kunskap om vilka risker skogsägare upplevde inom skogsbruket så genomfördes en 
explorativ undersökning med sammanlagt 12 frågor. Enkäten, vars frågor finns med som 
bilaga till uppsatsen, började inledningsvis med två bakgrundsfrågorna där skogsägarens ålder 
efterfrågades, samt om skogsägaren var man/kvinna. Kommande två frågor handlade om 
skogsmarkens storlek och skogsägarens närhet till skogen. Resterande åtta frågor var av en 
mer fördjupande karaktär, där skogsägaren hade möjligheten att kommentera svaret. Två av 
frågorna var utformade med svarsexempel för att visa respondenterna vilken avsikt forskaren 
hade med frågan. Frågorna handlade om vad skogsägaren upplevde var en risk mot 
skogsbruket, skogsägarens upplevelse av klimatrelaterade risker, och vilka möjligheter och 
utmaningar skogsägaren såg inför framtidens skogsbruk.  
Eftersom ämnet är nytt för forskaren är det en fördel att använda frågor av öppen karaktär där 
respondenter själv får ange svar, för att inte riskera att missa fakta som är av relevans för 
undersökningen. Men för att svaren inte skulle vara allt för uppdelade så rekommenderas 
forskaren att ge exempel på svar (Bryman 2018:315). 
Utgångspunkten för undersökningen var att den enbart skulle innehålla klimatrelaterade 
risker, men genom indikationer från innehållsanalysen av nationella skogsprogrammet och 
intervjun med Generaldirektör Herman Sundqvist så kom enkäten slutligen att ha en mer  
generell inställning gentemot vad skogsägaren upplevde var en risk mot skogsbruket.  
Två av frågorna som ställdes under intervjun ställdes också till skogsägarna. 
Sammanfattningsvis kom enkäten att undersöka vad skogsägaren upplever är en risk mot 
skogsbruket, hur skogsägare upplever klimatrelaterade risker, samt möjligheter/svårigheter 
inför framtiden inom det privata skogsbruket. Enkätfrågorna utformades efter innehållet i 
nationella skogsprogrammet och efter intervjun med Skogsstyrelsens generaldirektör.  
Enkäten finns med som bilaga nr 2. 
 
För att skapa enkäten användes programmet Survey & Report via Karlstads Universitet och 
beräknad tidsåtgång för att svar på enkäten uppskattades till cirka tio minuter. För att svara på 
enkäten klickade respondenten på den länk/internetadress som forskaren hänvisade till via e-
post eller via sms. Alla länkar skickades ut av forskaren, vilket innebar att forskaren själv fick 
kontakt med alla respondenter. Samma program användes för att skapa en rapport över 
resultatet. 
 
4.3.1 Analys av enkätens slutna frågor 
Enkätens frågor som hade förvalda svarsalternativ analyserades kvantitativt både i antal och 
procent och presenteras i uppsatsen genom tabeller 
 
4.3.2 Analys av enkätens öppna frågor  
Enkätens öppna frågor kunde inte sammanställas i ett diagram. Istället användes en kvalitativ 
metod; kodning i efterhand, som till sättet liknar en innehållsanalys. Teman skapas efter koder 
som finnas i texten (Bryman 2018: 314, 316). Metoden kom att användas på fråga 7 ,9, 11, 12 
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Kodningen bestod av att identifiera nyckelord/nyckelsatser i svarstexten, som sedan delades 
in i teman efter det latenta budskapet.  
 

Identifiering av hot/ 
nyckelord 

citat Tema 

-Torrare somrar. 
-Torka 
-Skogsbränder.  
  

” Granbarkborren - 
avverka utan att man 
egentligen inte vill” 
 
 

Naturliga hot 

-Lönsamhetsproblem i små 
enheter, stordrift är det som 
gäller. 

”Stordrift är det som 
lönar sig och skat-
tesituationen gynnar 
ensidigt kapitalstarka 
ägare” 

Lönsamhetsproblem 

-Skyddande av skog i 
naturhänsyn.  
expropriering 
-Skyddande av gammal 
skog.  
- Inskränkningar i 
äganderätten 

” Skyddande av gam-
mal skog som ej får 
röras men ej blir er-
satt.” 
 
 

Politiskt styre 

Figur 5. visar hur texten delats upp i nyckelord och teman. 
 
4.4 Urval och Avgränsning 
Att den genomförda undersökningen är ett andrahandsval behöver klargöras. Ursprungligen 
skulle undersökningen om skogsägares riskperception göras bland skogsägare som drabbades, 
och var nära att drabbas av skogsbränderna sommaren 2018. 
Forskaren tog därför kontakt med Skogsstyrelsen för att undersöka om det var möjligt att 
genom Skogsstyrelsen komma i kontakt med skogsägare. Från Skogsstyrelsen sida var det 
inte möjligt att genom e-postadresser komma i kontakt med skogsägare. Det fanns heller inte 
möjlighet att via Skogsstyrelsen skicka ut en länk till berörda skogsägare och därmed 
upphörde kontakten. Istället fick en annan metod tillämpas för att komma i kontakt med 
skogsägare och den ursprungliga idén fick revideras. Istället användes snöbollsmetoden. 
Metoden tillämpas genom att forskaren kontaktar en individ eller en grupp individer, vilka i 
sin tur förmedlar vidare den information som forskaren vill nå fram med till den grupp av 
individer som ska delta i undersökningen (Bryman 2018: 245).  
I det här fallet användes kontakter som fanns i forskarens kontaktnät för att därigenom 
komma i kontakt med andra skogsägare. Att knyta en kontakt med andra skogsägare kan ha 
underlättats av att forskaren själv är skogsägare. Den första kontakten mellan forskaren och 
mottagaren bestod av både skogsägare och icke skogsägare, som vidare kontaktade 
skogsägare i sin närhet. Att tillämpa snöbollsmetoden resulterade i att undersökningen fick en 
stor geografisk spridning med respondenter i Värmland, Härjedalen, Jämtland och Lappland. 
Snöbollen skickades ut åt flera håll samtidigt och det innebar att den startade från forskaren 
själv i hälften av alla som blev tillfrågade. Metoden innebar i sig mycket arbete för att hitta 
respondenter och fler än hälften av tillfrågade skogsägare svarade aldrig på enkäten. 
Sammanlagt fick enkäten återöppnas två gånger efter slutdatum. 
Mindre än 50% svarade på enkäten. Sammanlagt tillfrågades ca 40 skogsägare, varav 20 
öppnade enkäten och 17 svarade. Enkäten som var en publik enkät var öppen mellan den 16 
feb – 19 mars 2019.  
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Efter att ha läst igenom Nationella skogsprogrammet avgränsades analysen till att omfatta 
fokusområde 1,2 och 3. För uppsatsens del var det endast relevant med en övergripande bild 
och det kunde uppnås genom denna avgränsning.  
Det ansågs heller inte behövas några fler intervjuer för att uppnå uppsatsen syfte och för att få 
svar på uppsatsens frågeställningar. Intervjun med Herman Sundqvist får ses som unik och 
utgör ett komplement till Nationella skogsprogrammet. 
 
4.5 Validitet 
För att resultatet av en kvalitativ forskning ska upplevas som trovärdig behöver vissa kriterier 
vara uppfyllda. Vilka kriterierna är beror på vilken källa som används, vilket ytterligare visar 
på komplexiteten inom kvalitativ forskning, och att kriterierna för kvantitativ och kvalitativ 
forskning kan skilja sig åt.   
Därutöver bör analysen lyfta fram det som är karaktäristisk för texten och själva 
genomförandet bör vara så transparent som möjligt. Vid kvalitativ forskning är forskaren 
oftast deltagande under insamlingen av data och kan komma att påverka resultatet (Granheim 
& Lundman 2012:196–199). I den här undersökningen så har forskaren endast varit 
närvarande under intervjun med Skogsstyrelsens Generaldirektör.  
 
För trovärdighet och tillförlitlighet åt uppsatsens resultat rekommenderar Granheim & 
Lundman (2012:196–199) att bör det framgå hur datainsamling och analys har genomförts 
tillsammans med urvalet av deltagare. Det bör också framgå vilka avgränsningar som gjorts 
inför undersökningen. Dessa kriterier har återgetts i uppsatsens metoddel. 
Kvalitativa studier ses inte som generaliseringsbara, då undersökningar oftast utgår från 
fallstudier, alternativt att deltagarna inte kan ses som representativa för en hela populationer. 
Resultatet bör istället generaliseras mot en teori och jämföras med liknande studier för att få 
ett resultat som delvis är generaliserbart (Bryman 2018: 484,485). I uppsatsen har resultatet 
ställts mot både teori och tidigare forskning inom området.  
Snöbollsmetoden anses inte vara generaliserbar på hela populationer då urvalet inte är 
slumpmässigt (Bryman 2018: 245). Vilket också är tydligt att urvalet av deltagare i 
uppsatsens undersökning inte varit slumpmässigt, utan av en mer uppsökande karaktär. 
 
4.6 Etiska principer 
Både skogsägarna och Generaldirektören har blivit informerade om studiens syfte och 
innehåll och har informerats om att deltagandet är frivilligt och att det är tillåtet att när som 
helst under enkäten och intervjun gång välja att avbryta. Generaldirektören har också getts 
möjligheten att på förhand läsa igenom intervjufrågorna.  
Både intervjun och enkäten föregicks med en samtyckesblankett för att ge samtycke till att 
delta. Inga minderåriga har ombetts att vara med i studien, men det finns ändå osäkerheter till 
om minderåriga kunnat delta till följd av att enkäten var publik och öppen för alla att svara 
som hade tillgång till länken, att enkäten var publik innebar också att inga personuppgifter har 
hanterats eller sparats.  
Då Skogsstyrelsens Generaldirektör intervjuades i form av sin tjänst så är Herman Sundqvist 
inte anonym i uppsatsen. Uppgifterna som framkommit i enkäter och under intervjun har 
endast använts i samband med denna studie. 
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5. Resultat 
 
5.1 Nationella skogsprogrammet 
Att analysera nationella skogsprogrammet har varit en utmaning. Samma text kunde 
återkomma i ett senare avsnitt och ett stycke text kunde innehålla flera typer av information 
samtidigt, vilket gjorde det svårt att avgränsa den meningsbärande enhetens början och slut. 
Det skapade också problem vid kodningen och i sin tur indelningen i kategorier och teman då 
innehållet i enheten kunde ha flera olika betydelser. I skogsprogrammet lyfter regeringen 
gärna fram vad den har utfört och hur strategierna ser ut inför framtiden.  
Nationella skogsprogrammet innehåller också uppmaningar som är riktade till allmänhet och 
skogsägare, vilka kan tolkas som en uppmaning till att samhället bör sluta upp bakom 
gemensamma mål om att skogen har en nyckelroll i en växande bioekonomi och för en 
gemensam samhällsnytta.  
 
5.2 Intervju med Skogsstyrelsens Generaldirektör Herman Sundqvist  
Eftersom Herman Sundqvist intervjuas i form av myndighetsperson och myndigheten har som 
uppgift att genomföra regeringens politik, presenteras också analysen av intervjun som en 
förlängning av analysen för Nationella skogsprogrammet. Intervjun har samma teman som 
nationella skogsprogrammet. I intervjun lyfter generaldirektören upp exempel och 
information som kan härledas till Nationella skogsprogrammet. 
Intervjuguiden utgör bilaga nr 1. 
 
5.3 Tema: Ekonomi, risker och miljö  
 
5.3.1 Ekonomi och hållbar utveckling 
I nationella skogsprogrammet framkommer det vilka mål regeringen har med skogen i 
framtiden. Skogen lyfts fram som en nyckelroll för att Sverige ska kunna ställa om till en 
cirkulär biobaserad bioekonomi, genom att den ska säkerställa att det ständigt finns tillgång 
till svensk biomassa. Skogens roll för bioekonomin är återkommande genom hela 
skogsprogrammet. Likadant är ett hållbart skogsbruk och en hållbar tillväxt återkommande 
genom avsnitten som analyserats. Även om ett hållbart skogsbruk är återkommande flera 
gånger så är det framförallt de ekonomiska aspekterna som är prioriterade i regeringen 
skogsprogram. Återkommande är ökad tillväxt, ökad efterfrågan på träråvara genom nya 
innovationer och industriellt byggande, och dessutom fortsatt efterfrågan på produkter som 
biobränsle och papper.  
Även klimatförändringarna lyfts i skogsprogrammet. Skogen ska bidra till ett mer 
klimatanpassat samhälle genom att sänka Sverige netto-utsläpp av koldioxid. I 
skogsprogrammet nämns också FN:s globala mål om hållbar utveckling; Agenda 2030. För att 
kunna nå de globala målen behöver Sveriges nationella miljömål uppnås. Inom skogsbruket 
lyfts framförallt ett variationsrikt skogsbruk och ett hållbart brukande upp som nyckelfaktorer 
för att nå miljömålen.  
För att miljöarbetet ska gå framåt så har regeringen ökat takten för miljöarbetet. Från statens 
håll, har mängden skyddsvärd skog ökat och därutöver har momsen också sänkts på 
naturguidning (Näringsdepartementet 2018:20). En växande bioekonomi och ett ökat 
mångbruk i hittills outnyttjade naturreservat och skyddade natur- och kulturmiljöer lyfts fram 
som outnyttjade potentiella källor som kan bidra till nya arbetstillfällen.    
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5.3.2 Risker och klimatförändringar 
I skogsprogrammet nämns flera utmaningar. Det största hotet anses komma från 
klimatförändringarna eftersom det förväntas innebär nya, hittills okända risker. I föregående 
tema lyftes skogen upp som en lösning på klimatförändringarna då skogen och träråvara 
binder och lagrar koldioxid. Men i skogsprogrammet lyfts också ett problem som är relaterat 
till skogsmarken; organogena jordar, som istället för att lagra koldioxid, avger koldioxid och 
idag finns ingen lösning på problemet (näringsdepartementet 2018:14). Till följd av 
klimatförändringarna och en global handel så kan det även bli problem med nya skadegörare 
som för Sveriges del kan innebära exportrestriktioner. 
Ett problem som kan kopplas till dagens produktionsskog är granen som breder ut sig allt 
mer, då framförallt då i sydöstra Sverige, vilket delvis ses som ett hot mot den biologiska 
mångfalden (Näringsdepartementet 2018:15).  
 
För skogsindustrin finns det ett problem som kopplas till ett hållbart brukande. Då samhällets 
värderingar förändras med tiden innebär det att vad som idag anses vara ett hållbart 
skogsbruk, i framtiden kan komma att omvärderas enligt skogsprogrammet. I en näring med 
långa omloppstider bidrar det enligt skogsprogrammet med utmaningar för skogsnäringen. 
 
Omvärldsförändringar som klimat, befolkningstillväxt, världsekonomi och teknikutveckling 
anses som osäkerheter som kan komma och påverka skogsindustrin (Näringsdepartementet 
2018:8). Att genomföra omvärldsbevakningar lyfts fram som viktigt, tillsammans med bland 
annat långsiktiga samarbeten kring riskvärdering och en fortsatt utveckling 
(Näringsdepartementet 2018:15). Vad som kan tolkas som ett problem från regeringen är att 
det finns en delad bild av tillståndet i skogen och att det finns en delad bild över vilka 
samhällsnyttor skogen ska bidra med då regeringen vill att det ska finnas en gemensam bild i 
samhället över skogens mål (Näringsdepartementet 2018:15). 
 
5.3.3 Ekonomi, risker och miljö; Generaldirektör Herman Sundqvist 
Risker inom skogsbruket 
I intervjun lyfter GD (Generaldirektör) upp kända risker som torka, insekter, patogener 
svampskador. I en hänvisning till kända klimatscenarios över det framtida klimatet betonar 
GD att det framförallt förväntas bli blötare i norra Sverige och torrare i södra Sverige. GD 
nämner att den förväntade temperaturstigningen som tidigare antagits för att vara positiv för 
tillväxten kanske inte alls är så bra i den bemärkelse att det kommer att öka antalet 
skadegörare. GD lyfter fram att det är ”rätt oroligt” och att anpassning är något som 
diskuteras. ”Länge har man tagit för givet att när det blir varmare så kommer skogen att växa 
bättre. Men det börjar bli mer insikt om att det ska man inte vara så säker på. Alltså ur ett 
riskperspektiv med skadegörare” (Herman Sundqvist GD Skogsstyrelsen 12/2 2019). 
 
5.3.4 Granens utbredning 
GD anser att granens utbredning i sydöstra Sverige är ett problemområde, speciellt i samband 
med ett varmare klimat. Torkan 2018 har lett till ett stort angrepp av granbarkborre. 
Arealmässigt är det sammanlagda skadeområdet i samma storlek som skadorna efter 
skogsbränderna sommaren 2018. GD lyfter fram att utbrottet av granbarkborren inte alls har 
fått samma uppmärksamhet som skogsbränderna och om sommaren 2019 blir lika torr som 
2018 så kan det leda till katastrof ”Men samtidigt torkan den var ju i hela landet...Den 
torkan, har då gjort att framförallt granskogen har fått nedsatt vitalitet och blivit mer känslig 
för angrepp från en insekt som heter granbarkborre. Och angreppen av granbarkborre i 



 

 19 

framförallt Götaland 2018 har drabbat 2.5 miljoner kubikmeter virke, alltså mer än branden 
och det har nästan ingen hört talas om” (Herman Sundqvist GD Skogsstyrelsen 12/2 2019). 
Utbrott av Granbarkborren kan få stora ekonomiska konsekvenser och att problemet inte fått 
samma uppmärksamhet som skogsbränderna 2018 ser GD som bekymmersamt. 
  
5.4 Tema: Skogsprogram för landsbygden 
 
5.4.1 Mångbruk och sysselsättning 
Det framförs att skogsbruket ska vara hållbart och bidra med en ökad sysselsättning till 
landsbygden och att företagande ska främjas. Även visionen om en livskraftig och attraktiv 
landsbygd lyfts i samband med att landsbygdsprogrammet en sammanhållen 
landsbygdspolitik för ett Sverige som håller ihop nämns. Målet är att skogen ska bidra med en 
ökad sysselsättning till landsbygden innebära en bättre välfärd och ett bättre välmående för 
boende på landsbygden (Näringsdepartementet 2018:18). 
Enligt skogsprogrammet behöver mångbruket och näringsverksamheterna på landsbygden 
öka, samtidigt ska det ska vara upp till skogsägaren vilken typ av näringsverksamhet som ska 
bedrivas. Här följer också en uppmaning till markägaren om att ingå avtal med andra 
verksamhetsutövare, där verksamhetsutövaren ska tillåtas mer frihet än vad allemansrätten ger 
tillåtelse till (Näringsdepartementet 2018:18). Genom att öka verksamheterna kommer skogen  
att bidra med nya jobb som kan göra landsbygden till en attraktiv plats. 
”Skogslandskapets natur- och kulturvärde är viktiga för bl.a. rennäring, naturturism, 
besöksnäring, naturupplevelser och folkhälsa. Sett över tid har nyttjandet av den svenska 
skogen karaktäriserats av mångbruk i skiftande former” (Nationella Skogsprogrammet 2018: 
6). 
 
5.4.2 Landsbygd och tillväxt 
Skogsprogrammet anses som viktig för tillväxten på landsbygden. Förväntan är att det ska 
bidra med en ökad och jämställd sysselsättning på landsbygden och det framgår att läsa att 
landsbygden också ska ta del av nyttorna som kommer från bioekonomin, mångbruket och 
skogen som naturtillgång (Näringsdepartementet 2018:19). 
 
5.4.3 Skogsprogram för landsbygden; Generaldirektör Herman Sundqvist 
Mångbruk  
GD lyfter fram att skogsstyrelsens uppdrag är att nå ut med den politik som regeringen vill 
genomdriva och att ”propagera för ett ökat mångbruk och variation av brukandet i skogen”. 
Samtidigt kan inte Skogsstyrelsen propagera för annan verksamhet än skogsbruk på 
skogsmark enligt GD. GD menar att Skogsstyrelsens har till uppgift att se till att 
skogsvårdslagen följs, och att andra verksamheter regleras av andra regelverk än 
skogsvårdslagen ”vi kan inte propagera för att säga att ni inte ska hålla på med skogsbruk. För 
skogsbrukslagen gäller all skogsmark, så är det och för alla, alla skogsägare, både små och 
stora och det är ganska tydlig. Sen kan man ha åsikter om det” (Herman Sundqvist GD 
Skogsstyrelsen 12/2 2019). 
 
5.5 Tema: Politik och privat ägande  
 
5.5.1 Privatägande, ansvarsfördelning och samsyn  
För att ställa om till en cirkulär biobaserad bioekonomi lyfts det fram att det är viktigt 
skogsbruket är hållbart och att miljöhänsynen ökar. Men för att skogsbruket ska vara hållbart 
och miljöhänsynen öka, behöver Sveriges privata skogsägare känna tilltro till regelverket och 
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att det finns säkra och långsiktiga förhållanden för att investeringsviljan för ett hållbart 
skogsbruk ska öka. Äganderätten är grundlagsskyddat och det tydliggörs i skogsprogrammet. 
Det blir också tydligt att det finns en ansvarsfördelning mellan stat och det privata 
skogsägandet, där skogsägaren har ett ansvar att bruka skogen enligt ekosystemansatsen 
(Näringsdepartementet 2018: 12). 
Återkommande är att äganderätten ska respekteras och det anses vara en förutsättning att det 
finns en långsiktighet i politiken för att incitamenten för att vilja bedriva ett hållbart 
skogsbruk ska fortsätta vara starkt. Långsiktighet anses också vara en förutsättning för ett 
ökat mångbruk. Likadant anses fördelaktiga nyttjanderättsavtal från statens sida vara viktig 
för att skogsägaren ska fortsätta visa miljöhänsyn och vara villig att testa nya skötselmetoder 
samt att det finns en fortsatt vilja att investera.  
 
5.5.2 Politik och styrmedel 
Det tydliggörs att den avreglerade skogspolitiken där bidragsberoendet har avskaffats har gett 
privata skogsägare friheten att bruka skogen inom skogsvårdslagens regelverk under 
premissen frihet under ansvar. Det poängteras att skogsägaren har en aktiv roll för att 
skogsbruket ska vara hållbart genom att visa miljöhänsyn på skogsmarken 
(Näringsdepartementet 2018:8).  
Att markägarens inställning och intentioner är viktiga för om skogsbruket ska vara hållbart är 
återkommande. Från statligt håll lyfts det fram att långsiktighet kring styrmedels utformning 
är viktigt för att markägaren ska fortsätta känna en vilja att investera i ett hållbart skogsbruk 
och att förändringar kräver noggranna analyser före implementering. Kortsiktighet kan istället 
få motverkande effekt och minska skogsägarens incitament för ett hållbart skogsbruk 
(Näringsdepartementet 2018:12).  
 
5.5.3 Konflikter och intressegrupper 
Regeringen vill att motsättningarna ska minska och att skogsprogrammet ska vara 
inkluderande, bidra med kunskap och långsiktighet och nyttja skogens resurser på ett hållbart 
sätt. Samtidigt finns det konflikter mellan olika intressegrupper som ser olika på skogens 
nyttor, och det leder till motsättningar. Motsättningar finns också mellan olika grupper som 
ser olika på skogens tillstånd och hur skogen ska hanteras (Näringsdepartementet 
2018:10,15).  Att motsättningar ses som ett problem bli tydligt då samma mening är 
återkommande i både kapitel 1 och 3.  
Det framgår att minskad polarisering är en fråga som är aktuell och att det arbetas med den 
både på nationell nivå och inom Eu. Orsaken till att frågan är aktuell är att det finns en 
framtidstro på att efterfrågan på skogliga råvaror kommer att öka och därför anses det vara 
viktigt att motsättningarna mot skogsindustrin minskar. Men lika väl som ökad acceptans 
efterfrågas är det viktig att skogsbruket är hållbart (Näringsdepartementet 2018:15).”Därtill 
ska hänsyn även tas till andra allmänna intressen. Ett skogsprogram som är långsiktigt, 
inkluderande och kunskapsbaserat kan minska motsättningarna, ge stöd till avvägningar 
mellan skogens alla värden och skapa förutsättningar för att i högre grad nyttja skogens olika 
ekosystemtjänster på ett hållbart och effektivt sätt” (Näringsdepartementet 2018:). 
Samtidigt hänvisar skogsprogrammet till en förstudie som genomförts av Skogsstyrelsen, 
vilken visar att det saknas strategier att hantera konflikter, ”ett tvärsektoriellt angreppssätt i 
skogspolitiken och tydlig implementering”. Förstudien visar att det saknas både åtgärder och 
ekonomiska medel för att genomföra åtgärder. Det blir ett dubbelt budskap i form av att 
regeringen lyfter fram polarisering som en aktuell fråga, samtidigt som förstudien visar att det 
inte finns några åtgärder eller resurser för att minska konflikter. Däremot framgår det inte 
exakt vad förstudien handlar om. 
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5.5.4 Politik och privat ägande; Generaldirektör Herman Sundqvist 
Privat ägande 
GD:s uppfattning är att det finns en upplevelse bland privata skogsägare om att ägande- och 
brukanderätten är hotat och att den därmed har blivit ett ämne för debatt, och GD hänvisar till 
en artikel i Dagens Nyheter som publicerats samma dag som för intervjun. 
 
5.5.5.Politik och lagstiftning 
Skogsstyrelsen har till uppgift att se till att skogsbruk bedrivs på skogsmark enligt 
skogsvårdslagens regler samt att genomföra den politik som regeringen för. Skogsstyrelsen 
har i uppgift att öka mångbruket i skogen, och ett uppdrag att uppmuntra skogsägare till en 
ökad variation i att sköta skogen. 
 
5.5.6 Konflikter 
GD lyfter fram att det finns ca 300,000 privata skogsägare vars mål och visioner om hur 
skogen ska brukas skiljer sig åt. Olikheter innebär också att det skiljer sig åt mellan 
skogsägare hur dessa vill motta information och hur mottagliga skogsägare är för rådgivning 
om hållbar tillväxt, miljörisker och miljöhänsyn.  
GD lyfter fram att det är grundinställningen som påverkar hur mottaglig mottagaren är och att 
det finns olika sätt att se på hållbart, här lyfter GD fram att det skiljer sig åt mellan olika 
intressegrupper, där skogsägare tycker att hållbarheten i skogsbruket är bra, medan 
”framförallt icke skogsägare” tycker att ”hållbarheten är katastrofalt dåligt” (Skogsstyrelsen 
GD Herman Sundqvist 12/2 2019)  
 
5.6 Tema: Skogens jämställda mål 
 
5.6.1 Ökad produktion och miljömål 
”Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta” (Näringsdepartementet 2018). 
I skogsprogrammet blir det tydligt att om Sverige ska kunna ställa om till en biobaserad 
ekonomi så behöver både tillväxten och produktionen öka.  
Skogen har två jämställda mål; produktionsmålet och miljömålet. För att kunna uppnå båda 
målen anses skogsbruket behöva använda andra metoder än vad som används idag, dels för att 
ställa om till en bioekonomi men också för att få en ökad klimatnytta. 
Att målen är jämställda med varandra är lagstadgad och ökad produktivitet och en ökad 
naturhänsyn ska innebära att båda målen kan uppnås. Samtidigt är det svårt att undgå att det 
framförallt är ekonomin som lyfts fram som det viktigaste målet, både genom en ökad 
produktion, en ökad sysselsättning och en levande landsbygd. Skogen tycks vara lösningen på 
många av samhällsfrågorna, samtidigt som skogsprogrammet anger att det är långt kvar innan 
miljömålen är uppnådda (Näringsdepartementet 2018). 
Dagens metoder behöver också utvecklas, framförallt anses trakthyggesbruket i 
produktionsskog och fri utveckling i skyddad skog behöva utvecklas. Därtill behöver 
skogsbruket också visa hänsyn till allmänna intressen (näringsdepartementet 2018:16). 
Visionen är att skadorna på miljön ska minskas och den biologiska mångfalden ska främjas 
samtidigt som produktionen ska höjas. Återigen är det högt uppsatta mål där både den ökade 
produktionen och miljöhänsynen ska vara jämbördiga med varandra och där visionen är att 
alla aspekter av hållbar utveckling ska uppfyllas.  
 
Den nuvarande formen där produktionsmark undantas från produktion till fördel för det 
formella skyddet ifrågasätts i skogsprogrammet. Det ifrågasätts om undantagandet av 
produktionsmark i längden leder till att uppnå miljömålen. I skogsprogrammet lyfter 
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regeringen fram att det har funnits en tydlig ambition att öka skyddet av skog genom att 
undanta mark från produktion, samtidigt anses metoden vara osäker och att den behöver 
analyseras och utvärderas (Näringsdepartementet 2018:12,17). 
 
6.5.2 Naturskydd 
Geografiskt sett är fördelningen av det statliga formella skyddet av skog ojämnt fördelat över 
Sverige. I den sydboreala skogens finns 2 % formellt skyddad skog, samtidigt är nära 50% av 
den fjällnära skogen skyddad (Näringsdepartementet 2018:16). Att det finns en ojämn 
fördelning av statligt formellt skydd kan ge upphov till konflikter. Anledningen till att det 
finns en ojämn fördelning tycks vara Sveriges nordvästra delar är extra rikt på nyckelbiotoper. 
Att den inventering av nyckelbiotoper som sker, genomförs med hänsyn till lokala 
förutsättningar anses som viktigt. 
 
5.6.3 Skogens jämställda mål; Generaldirektör Herman Sundqvist  
skogsbruk på skogsmark 
Ett av ämnena som GD lyfter fram är markanvändning. Enligt skogsvårdslagen är den enda 
godkända markanvändningen på skogsmark skogsbruk. GD menar att det kan finnas åsikter 
om att det inte bör vara så, men att så är fallet för alla som är ägare av skogsmark. ”Det finns 
ett begrepp som heter markanvändning och den enda markanvändning som är godkänd på 
skogsmark är skogsbruk. Du kan alltså inte säga att nu ska jag bedriva en slags turism här i 
skogen så därför struntar jag i skogsvårdslagens paragrafer. Till exempel att om träden har 
tagits bort av nån anledning så måste man se till att det växer ny skog. Det får man bara inte 
göra bara för att man är turistföretagare” (Herman Sundqvist GD Skogsstyrelsen 12/2 2019). 
Enligt GD kan markägare inte kan välja att bedriva en annan slags näringsverksamhet på 
skogsmark utan att fullfölja skogsvårdslagens regler om skogsmark. På skogsmark måste 
skogsägaren bedriva skogsbruk, inget annat är tillåtet. Oavsett vem som äger skogen. 
 
5.7 Resultat enkätsvar 
Rubrikerna är frågorna som ställdes till skogsägaren. Ibland i förkortat format. För att se 
enkäten se bilaga nr 2.  
Inga korsrelaterande undersökningar har gjorts. 
 
5.7.1 Sammanfattning frågorna 1–6  
Sammanlagt har 17 anonyma skogsägare svarat på enkäten. Geografiskt finns det en spridning 
mellan respondenterna som kommer från; Värmland, Härjedalen, Jämtland och Lappland. Att 
det finns en stor geografisk spridning innebär också att riskerna har olika relevans för 
skogsägarna, vilket också kommer att synas på resultat.  
Vilket år är du född? 
Sammanlagt har 13 män och 4 kvinnor svarat på enkäterna.  
Är du man/Kvinna? 
Skogsägarnas ålder varierar mellan 30–89 år varav flest respondenter är födda mellan 42–53 
år (6st) och därefter i åldersspannet 54–65 (3st). 
Hur många hektar skog äger du? 
Störst andel (7st) av skogsägarna innehar mellan 13–71 hektar mark, därefter mellan 72–130 
hektar (3st). Endast två skogsägare innehar mark över 350 Hektar.  
Bor du i anslutning till den skog du äger? 
11 st. skogsägare bor i anslutning till skogen, medan 6 st. inte har möjlighet att besöka skogen 
dagligen till ett par gånger i veckan.  
Vilka former av näringsaktivitet pågår i den skog du äger? 
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När det kommer till näringsverksamheter svarade 15 st. att det bedrevs ved- och 
massaproduktion, 14 st. att det bedrevs jakt och fiske. Det var endast 3 st. som angav att det 
bedrevs turism och naturguidning. Utöver näringsaktiviteter var det 12 st. som nämnde egen 
rekreation och 9 st. som sysslade med naturvård och egen gallring, röjning och avverkning. 
Har någon form av allvarlig händelse drabbat din skog och som kommit att påverka ditt 
skogsägande i någon form? 
På frågan om någon allvarlig händelse hade drabbat skogsägaren svarade 7 st. Ja, och 10 st. 
Nej, händelserna beskrivs som stormfällning och angrepp av granbarkborre, 1st svarade att 
angreppet av granbarkborre skedde till följd av stormfällda träd. 1 st. uppgav brand som 
allvarlig händelse. 
 
5.7.2 Vad anser du utgör ett hot mot ditt skogsbruk 
Skogsägaren fick fritt ange svar utan förslagsalternativ. Svaren kunde sedan sammanfattas till 
tre teman.  
 

• Naturliga hot 
• Ekonomi 
• Politik och regelverk 

 
Naturliga hot 
Hot som nämns är exempelvis: torka, stormar, skogsbränder, toppbrott på grund av snö, höga 
vattenflöden, insektsangrepp (framförallt granbarkborren) Bävern anses skapa problem 
genom att öka risken för vattensjuk skog. En respondent lyfter upp att älgskador på tall och 
insläpp av mer varg är ett hot mot skogproduktionen. 
Endast två av respondenterna nämner klimatförändringarna vid ord som ett hot. 
 
Ekonomi 
Endast en av respondenterna såg lönsamheten som ett hot, genom att det anses vara för dålig   
lönsamhet som liten skogsägare, skogsbruk var endast lönsamt som stor skogsägare. 
Respondenten anser att skatter endast gynnar skogsägare som har ett starkt kapital.  
 
Politik och regelverk 
Flera av respondenterna nämner också att inskränkningar i ägande- och brukanderätten är ett 
hot mot skogsägaren. En respondent nämner att statens exproprieringsrätt är ett hot. Två av 
respondenterna nämner specifikt skyddet av gammal skog och skyddet av fjällnära skog som 
ett hot mot skogsbruket. 
 
5.7.3 Risker som förväntas öka i ett förändrat klimat, vad anser du om nedanstående risker i 
relation till den skog du äger 
I fråga 8 fick respondenten ange hur stor risken ansågs vara för 10 st. klimatrelaterade risker 
som enligt Skogsstyrelsen kan komma att öka i samband med ett förändrat klimat. Exemplen 
på risker kommer från skogsstyrelsens rapport skogen i ett varmare klimat (skogsstyrelsen 
2015).  
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I diagrammen går det att utläsa att respondenterna klassar risker som blivit uppmärksammade 
som större i jämförelse med risker som inte fått samma mediala uppmärksamhet. För både 
stormskador och skogsbränder ansågs risken för en ökning vara stor, 12 av respondenter 
ansåg att de fanns en mycket stor risk/stor risk att stormskadorna och skogsbränderna skulle 
komma att öka. För Insektsangrepp och nya skadegörare var andelen något mindre, där ansåg 
8 samt 7 av respondenter att det fanns en mycket stor risk/stor risk att det skulle komma att 
öka. 7 respondenter ansåg att det fanns en mycket stor risk/stor risk för vattenstress/torkstress. 
Samtidigt ansåg endast 4 av respondenterna att det fanns en mycket stor risk/stor risk för 
svampangrepp, körskador eller snöbrott. Endast 1 respondent ansåg att det fanns en stor risk 
för frostskador. Trots att betesskador är en risk som fått uppmärksamhet ansåg endast 2 av 
respondenterna att det fanns en stor risk för viltskador 
 
5.7.4 Förklara varför riskerna i föregående fråga utgör en stor/liten/ingen risk 
I fråga 9 fick respondenterna en möjlighet att kommentera svaren i fråga 8. Endast 59% (10st) 
valde att svara på fråga 9. Två av respondenterna känner inte av någon ökad riskbild. 
Anledningar som nämns är det geografiska läget, klimatförnekelse, samt hög ålder och därför 
kommer skogsägaren inte att påverkas av riskerna. 
Samma analys har använts som vid tidigare frågor med fritt svar och följande fyra teman 
användes.  

• Klimatrelaterade risker  
• Ekonomi 
• Mänsklig påverkan 
• Politik 

 
Klimatrelaterade risker 
Flera av respondenterna som svarat på fråga 9 nämner att klimatförändringarna utgör en risk 
mot skogsbruket. Några av respondenterna beskriver också vilka effekterna och 
konsekvenserna kommer att bli av ett förändrat klimat. 
 
Ekonomi 
En respondent nämner att riskerna i föregående fråga utgör ett hot mot skogsbruket eftersom 
det kommer att få ekonomiska konsekvenser i samband med att skogsägaren har gjort 
investeringar i skogen som kommer att förloras. 
 
Mänsklig påverkan 
Två av respondenterna lyfte fram den mänskliga faktorn som en av orsakerna bakom en ökad 
riskbild, exempelvis vårdslös eldning. En av respondenterna lyfter fram att skogsägaren kan 
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se till att skogens är vital, samtidigt påverkas riskbilden av hur angränsande skogsägare sköter 
skogen, där exempelvis en avverkning hos en skogsägare kan påverka trädens känslighet för 
stormar hos närliggande skogsägare. 
 
Politik 
Exempelvis att virke lämnas i skyddad skog som kan leda till skadeangrepp som sedan kan 
spridas till närliggande skog.  
En ökad distansering från skogen lyfts fram som en riskfaktor. Här nämns urbaniseringen som 
ett problem i den bemärkelsen att människor lever för långt ifrån naturen och inte längre 
förstår sambandet mellan skogen och de invånare som lever nära och av skogen, och att det 
skulle öka risken för att beslut som rör skogen inte längre ska baseras på fakta.  
 
5.7.5 Arbetar du med att minska eller sprida risker i den skog du äger 
Frågan som ställdes var om respondenterna i någon utsträckning arbetade med att minska 
eller sprida riskerna inom skogsbruket, 65% (11st) har svarat att det sker någon form av 
riskhantering inom skogsbruket. Samtliga som svarat Ja har också lämnat kommentarer på 
vilken typ av åtgärd som genomförts. Flera av respondenterna anger mer än en åtgärd. 

 
Återkommande bland respondenterna var framförallt åtgärder som röjning, gallring, 
borttagande av vindfällen och insektsskadad skog, samt anpassad röjning för att minska 
betesskador. Utöver det nämndes åtgärder som ståndortsanpassning, att ha vitala bestånd, att 
undvika monokulturer, rensning av dike och att lämna skärmar som skydd mot vind. Endast 
en respondent anger att den följer en skogsbruksplan. 
Flera av åtgärderna som nämns är sådana som Skogsstyrelsen uppmanar till och det visar på 
att flera av skogsägarna har kunskap om riskminskande åtgärder.  
 
5.7.6 Vilka möjligheter ser du för skogsägare i framtiden 
Respondenterna fick frågan om vilka möjligheter som fanns för skogsägare inför framtiden. 
Totalt har 94% (16 st) har svarat på fråga 11. Framförallt såg respondenterna positivt på 
framtiden inom skogsbruket. För att undvika att få alltför spridda svar som kan bli svårt att 
hantera i textanalysen så gavs respondenterna exempel på vilken typ av svarsalternativ som 
efterfrågades. Hade frågan ställts utan svarsalternativ kanske svaren hade sett annorlunda ut 
med mer spridda svar. Större delen av respondenterna gav mer än ett exempel på möjligheter. 
 
Endast en respondent har svarat att den inte vet vad den ska svara på frågan. Flera av 
respondenterna angav flera exempel på möjligheter, där både bioekonomin och ett ökat 
mångbruk lyfts fram som viktiga inkomstkällor för skogsägaren. Även ett varmare klimat 
lyftes fram som positivt i den mening att det ökade möjligheterna för nya trädslag och ger en 
starkare tillväxt med rätt skötsel. Dessutom ansågs det ge lättare åtkomst till virke året om och 
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därmed öka virkesintäkterna. En respondent svarade däremot att riskerna till följd av ett 
förändrat klimat kommer att få ekonomiska konsekvenser. 
 
Likt tidigare frågor där respondenten får svara fritt så har texten analyserats med kodning i 
efterhand. Fyra teman skapades utefter innehållet i respondenternas svar.  
 

• Ekonomiska möjligheter 
• Politik 
• Mångbruk 
• Klimat och miljö 

 
Ekonomiska möjligheter 
Flest möjligheter såg respondenterna med en ökad efterfrågan på råvara. Flera av 
respondenterna nämnde utvecklingen av bioekonomin och insikten om ett hållbart nyttjande 
av naturresurser som möjligheter. Men också att en ökad miljömedvetenhet med en ökad 
efterfrågan på träråvara och förnybart bränsle som möjligheter. Flera nya exempel inom 
växande användningsområden nämndes inom bland annat ved- och massaindustrin, byggande, 
biokemi, biobränsle, kolfiber från lignin, ersättning för kolinlagring i skogsmark, 
certifieringssystem för att garantera kol-lagring i träråvara. 
En respondent lyfter fram träråvara som en säker källa till avkastning genom att tillväxten 
ökar från år till år och att den står säker genom konjunkturer. Flera respondenter nämnde en 
växande bioekonomi som en möjlighet med ökade användningsområden för träråvara.  
 
Politik 
En respondent lyfte fram det privata skogsägandet som en möjlighet inför framtiden. 
 
Mångbruk 
Att respondenterna ger många svar visar tydligt att skogen har ett mervärde och att det finns 
en drivkraft till att nyttja skogens resurser till mer är bara produktion. Respondenterna lämnar 
flera exempel på aktiviteter som kan bedrivas på skogsmark. Exempel som jakt- och 
fisketurism, rekreation- och naturturism, camping och stugområden, egen rekreation och 
naturvård.  
 
Klimat och miljö 
Två av respondenterna ansåg att ett varmare klimat och rätt skötsel kommer innebära en ökad 
tillväxt och en respondent såg möjligheterna med att använda nya trädslag. 
En respondent ser att det finns möjligheter med att öka planteringen av björkskog och att öka 
andelen lövskog som bete till djuren och därigenom minska betestrycket på barrträden.  
 
5.7.8 Vilka utmaningar/svårigheter ser du för skogsägare i framtiden 
Fråga 12 ställdes som en motsvarande fråga till fråga 11.  Respondenterna fick svara på vilka 
utmaningar/svårigheter som fanns för skogsägare i framtiden. Även här har 94% (16st) svarat 
på frågan. Till fråga 12 gavs samma svarsalternativ som vid fråga 11. Svaren från 
respondenterna har uteslutande kommit att handla om klimatrelaterade utmaningar och hot 
som stormar, bränder och insektsangrepp, samt vad som upplevs som inskränkningar i 
äganderätt och politiska beslut, och att det lokala skogsägandet minskar.  
 
Endast 3 av respondenterna har svarat att både klimatrelaterade risker och inskränkningar i 
äganderätten utgör utmaningar inför framtiden. Det finns en tydlig uppdelning mellan 
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respondenter som ansåg att klimatrelaterade risker var en utmaning och respondenter som 
ansåg att inskränkningar i äganderätten var en utmaning.  
En respondent hade en viss negativ inställning till både Skogsstyrelsens och Länsstyrelserna 
till följd av viss anknytning till Naturskyddsföreningen och liknande grupper och dessa 
ansågs inte vara objektiva i beslutfattande frågor rörande skogsbruk. En respondent såg 
utmaningar med att planera utifrån problem. 2 respondenter har valt att inte ange några 
utmaningar, en respondent upplever inga större utmaningar och den andra respondenten 
upplever att det är en trygghet att äga skog. 
 
Fyra teman skapades utefter respondenternas svar.  
 

• Ekonomi 
• Politik 
• Mångbruk 
• Klimatförändringar  
 

Ekonomi 
Endast en av respondenterna lyfte fram att det var dålig ekonomisk lönsamhet för att driva ett 
mindre skogsbruk. Skatterna ansågs för höga i relation till inkomsten med dåliga avdrag och 
periodiseringsmöjligheter. 
 
Politik 
7st respondenter ansåg på liknande sätt till varandra att största utmaningen hade att göra med 
politikens inverkan på skogsbruket. 
Exempelvis anser en av respondenterna att framtiden känns oviss då politiken styr ägandet 
och förvaltningen av skogen, medan en respondent upplever att politiska beslut inte går att 
förutse. Ett annat exempel är att upplevelsen av politiska beslut driver fram skatter och 
aktiviteter som påtvingas skogsägaren i klimathotets namn. En annan respondent upplever 
restriktioner kopplade till nyckelbiotoper, fjällnära skog och konflikter med rennäringen som 
en utmaning. 4st respondenter nämnde att inskränkningar i äganderätten var den största 
utmaningen. Även synen på skogen lyfts fram som en utmaning, här är det svårt att veta om 
det gäller den allmänna bilden eller den politiska bilden och beslutande organ som 
skogsstyrelsen och länsstyrelsen gällande skogliga frågor. Men upplevelsen av svaret är att 
det gäller alla tre; den allmänna, politiken och myndigheters beslut gällande skogliga frågor. 
 
Mångbruk 
En respondent upplever att jakt- och fiskevårdsområden och den gällande lagstiftningen 
hindrar utvecklingen av jakt- och fiskeguidning, och att ett minskat inflytande på privatägd 
mark hindrar skogsägaren från att utveckla företagsidéer. Ett exempel som lyfts fram är att det 
finns gymnasieutbildningar till jaktguide men samtidigt saknas entreprenörer inom jakt, vilket 
gör att arbetstillfällen går förlorade. 
 
Klimatrelaterade risker 
8st respondenter såg klimatrelaterade risker som utmaningar och flera av respondenterna 
oroade sig för extremväder, stormar, insektsangrepp och skogsbränder. En respondent 
nämnde hastiga förändringar, men också långsamma förändringar, bägge till följd av 
klimatförändringarna.  
2st respondenter kände ovisshet inför vilka trädslag som skulle vara gångbara, både 
klimatmässigt och till följd av efterfrågan. En respondent upplevde utmaningar kring skötseln 
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av skogen och hur det ska gallras för att riskerna ska minskas. En respondent anser att 
klimatförändringarna är positivt i regionen då tillväxten kommer att öka 
 
5.8 Summering av Resultat 
 
5.8.1 Top down 
I skogsprogrammet lyfts skogen fram som en av lösningarna för att Sverige ska kunna ställa 
om till en Bioekonomi. Det blir tydligt att skogen ses som en av lösningarna på flera av 
Sveriges samhällsproblem genom att tillväxten och produktionen ska öka. Sociala aspekter 
som lyfts fram i skogsprogrammet är att skogen ska bidra till ett ökat mångbruk och på så vis 
bidra till en ökad sysselsättning och välmående på landsbygden, men samtidigt bidra med 
arbetstillfällen till industri, forskning, byggande och innovationer. Skogen ska också lagra och 
binda kol och därigenom sänka Sveriges nettoutsläpp av koldioxid.  
Den delade bilden av skogens välmående och samhällsnyttor lyfts fram som ett problem. 
Återkommande är att skogsbruket ska vara hållbart och att mer naturhänsyn ska visas inom 
skogsbruket och att skyddet av skog ska öka. Ökad produktion och miljömål ska vara 
jämställda enligt skogens jämställda mål, samtidigt är det främst den ekonomiska aspekten 
inom hållbar utveckling som prioriteras i skogsprogrammet. Ett visst utrymme ges också till 
att förklara att skogspolitiken behöver vara långsiktig för att skogsägare ska känna en vilja att 
investera och att äganderätten ska respekteras. 
 
Generaldirektören för Skogsstyrelsen; Herman Sundqvist förklarar att skogsstyrelsen har ett 
politiskt uppdrag genom att föra regeringens politik. Skogsstyrelsen har som uppgift att se till 
att lagstiftningen efterlevs och att skogsägaren måste bedriva skogsbruk på produktionsmark, 
utöver det uppmuntrar Skogsstyrelsen till mångbruk. GD ser också ett problem med den allt 
mer utbredande granskogen, speciellt i samband med torka och det stora utbrottet av 
granbarkborre sommaren 2018, som inte alls fick samma uppmärksamhet som 
skogsbränderna. GD menar också att skogsägare upplever äganderätten som hotat, vilket 
också har blivit ett ämne för debatt.  
 
5.8.2 Bottom up 
Enkätresultaten visar att nästan alla skogsägare i undersökningen ser ekonomiska möjligheter 
inför framtiden, både inom skogsproduktion, förädling av råvara och mångbruk. Gällande 
utmaningar är skogsägarna till stor del delade i två läger, där den ena delen av respondenterna 
upplever utmaningar och svårigheter med inskränkningar i äganderätten, politiska beslut och 
naturskydd. Medan den andra delen av respondenterna oroar sig för ett förändrat klimat, 
stormar och bränder. Endast ett fåtal oroade sig för båda delarna. Gällande klimatrelaterade 
risker ansåg största delen av respondenterna att stormar och bränder utgjorde ett stort hot mot 
skogsbruket. Mellan andra risker fanns det en större spridning och riskerna klassades som 
mindre. Det blev tydligt att risker som har fått stor uppmärksamhet också upplevs som ett 
större hot. Endast 2 respondenter ansåg att det fanns stora risker för viltskador, trots att det är 
en risk som har uppmärksammats. Att det finns en skillnad kan också ha att göra med att 
gruppen av skogsägare var utspridda, då riskerna påverkas av skogens geografiska läge.  
Sammanlagt arbetade 65% av respondenterna med att försöka minska riskerna inom 
skogsbruket. När det kommer till vad skogsägaren ansåg utgjorde ett hot mot skogsbruket 
kunde svaren sammanfattas som klimatrelaterade, mänsklig påverkan som bränder och 
intilliggande skogsskötsel från grannen. Men också hot som dålig lönsamhet för små 
skogsägare och inskränkningar i äganderätten, statlig exproprieringsrätt och naturskydd. 
Resultatet från undersökningen visar att det finns skillnader mellan politiska mål och policys 
och mellan skogsägarna när det kommer till synen på skogsbruket. I skogsprogrammet är det 
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framförallt ekonomin som ges utrymme, medan sociala och miljömässiga aspekter kommer 
efter. Skogsägarna ställer sig positiv till flera ekonomiska möjligheter som kopplas till en 
bioekonomi, men upplever på olika sätt att politiken inskränker på äganderätten och att 
politiken dessutom är föränderlig. 
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6. Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
Den valda analysmetoden för internationella skogsprogrammet och intervjun med 
Generaldirektören är en utmanande analysmetod att arbeta med. Det finns alltid en möjlighet 
att tolkningen av texten kan se annorlunda ut. Det är också svårt att avgränsa meningsenheter 
i en text som innehåller flera olika budskap i en och samma meningsuppbyggnad. Nationella 
skogsprogrammet var ett omfattande dokument, utan tydliga avsnitt för textens innehåll. En 
del textavsnitt var även återkommande senare i texten, och skapade förvirring om vad som 
tidigare sagts. Samtidigt är det en metod som är lättarbetat om det finns en struktur i hur 
analysen genomförs. I den kvalitativa innehållsanalysen analyseras texten förutsättningslöst. 
Eftersom uppsatsen utgick från ett bestämt ämne om risker inom skogsbruket kanske det hade 
varit en fördel att istället arbetat med en tematisk analys.  
Som analysmetod för intervjun med Herman Sundqvist var det en lättarbetad metod. Här var 
det lättare att arbeta med Meningsbärande enheter eftersom det var klara intervjufrågor som 
ställdes och svaren höll därför samma riktning och innehöll inte flera olika betydelser. 
Analysen av intervjun föregicks av analysen från nationella skogsprogrammet och de teman 
som slutligen användes var då förutbestämda, och innebar att intervjuanalysen fick en 
deduktiv ansats.  
Fördelen med att använda snöbollsmetoden för att komma i kontakt med skogsägare är att det 
är en metod som enkelt kan tillämpas av forskaren själv, i det här fallet resulterade det i en 
stor spridning på respondenterna, vilket inte enkäten vara anpassad för och skapade problem 
när enkäten skulle analyseras. Vid en större geografisk spridning skulle mer fokus ha varit på 
att särskilja geografiska olikheter. Tillsammans med inställningar i Servey & report innebar 
det att innehållet i enskilda enkäter inte kunde analyseras, och satte begränsningar för 
resultatet. Forskarens okunskap om enkätprogrammet var en bidragande orsak till att 
korsrelaterande undersökningar inte gick att genomföra. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Undersökningen kom att handla om hur privata skogsägare såg på risker inom skogsbruket, 
främst risker som Skogsstyrelsen lyfter fram är hot mot skogsbruket i ett förändrat klimat. 
Under förarbetet av undersökningen kom det att förändras, från att enbart handla om vad 
skogsägare upplever är naturliga hot, till att göra undersökningen bredare och mer av 
explorativ art för att undersöka mer generellt vad privata skogsägare upplever som risker, 
oavsett riskens ursprung. När tillfället gavs att få en intervju med Skogsstyrelsens 
generaldirektör så bekräftades antagandet om att det fanns en bredare upplevelse av vad en 
risk kan vara, och att det bland skogsägare fanns en upplevelse av att äganderätten och det 
privata brukandet av skogen var ifrågasatt. 
Undersökningen kom att omfatta insamling och analysering av tre olika material: Utvalda 
delar av en Strategi för Sveriges nationella skogsprogram, En intervju med generaldirektör 
Herman Sundqvist och en enkätundersökning med privata skogsägare. Resultaten kom att 
visa att regeringen och skogsägarna delvis har olika bilder av skogen. Där det nationella 
skogsprogrammet lyfter fram ekonomiska aspekter som en ökad produktion för en biobaserad 
ekonomi, oroar sig skogsägarna för förändringar i rätten att äga skog och kortsiktighet i 
politiken. Resultaten visar också att det finns en riskmedvetenhet hos skogsägarna främst när 
det kommer till redan uppmärksammade risker som stormar och bränder, medan mindre 
kända risker inte upplevdes som något stort hot. Samtidigt ser skogsägarna ljust på framtiden 
då möjligheterna för ett ökat mångbruk är många om rätt förutsättningar ges. 
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6.2.1 Riskperception 
Skogsägarna är rädda för förändring, och medan naturen upplevs som naturlig finns det en 
upplevelse bland skogsägarna att politiken är föränderlig. Undersökningen som slutligen fick 
en stor geografisk spridning där flera skogsägare bodde län där det finns en hög andel 
nyckelbiotoper och fjällnära skog kan möjligtvis förklara varför resultatet blev så uppdelat. 
Resultatet visar att hälften av respondenterna ansåg att politiska strategier och beslut ansågs 
som utmaningar, men även som ett hot mot det privata ägandet. Generaldirektören menar att 
skogsägare upplever att äganderätten är ifrågasatt, och enkätens resultat visar tydlig att flera 
av skogsägarna upplever politiken som föränderlig och kortsiktig och kanske är en del av det 
statens iver att skydda biotoprik- och gammal skog som upplevs som inskränkningar i 
äganderätten. Den andra halvan av respondenterna upplevde störst utmaningar med naturliga 
och klimatrelaterade hot.  
 
Eriksson (2014) menar att skogsägaren upplever politiken som kortsiktig och det blir tydligt 
vad Erikssons (2014) bekräftar i sin undersökning, att i de fall där skogsägaren själv får ange 
vad som är en risk så kommer skogsägaren att ange att det finns flera aspekter av risk än 
enbart risker som är orsakade av naturen. Upplevelsen av att förlora kontrollen över att 
förvalta skogen kanske upplevs som inskränkningar i äganderätten. I områden där det statliga 
och kommunala formella skyddet av skogsmark är mer utbrett, kan det också finns en större 
upplevelse av förlorad kontroll.  
Låg kontroll och förmåga över att kunna påverka politiska beslut och regelverk kan leda till 
att förändringar upplevs som ett hot. Breakwell (2014) menar att det förtroende individen 
upplever också påverkar riskperceptionen. I dagens samhällsdebatt då miljöpolitik och 
expertkunskap är ifrågasatt, kan det innebära att skogsägare som upplever att äganderätten är 
hotat också känner ett misstroende mot den politik som drivs. Majoriteteten av skogsägarna är 
också bosatta inom närområdet av skogen, vilket kan betyda att majoriteten också är boende 
på landsbygd.  
 
Landskapspsykologen Maarten Jacobs teori om landskapsperception beskriver tre olika 
perspektiv att se på landskapet. Delvis kan teorin förklara varför det finns skillnader mellan 
skogsägarens upplevelser av skog och den politiska upplevelsen av skog. Skogsprogrammet 
och Skogsstyrelsen har som uppdrag att driva en skogspolitik som ska vara till nytta för 
samhället och ser därför på skogen ur ett perspektiv där skogens nyttor ska bidra till 
samhället. Till exempel en bioekonomi, ökad sysselsättning och ett starkt ekosystem, och det 
kan påverkas genom olika slags styrmedel. Detta skiljer sig från skogsägarens perspektiv som 
inte har det samhälleliga perspektivet i fokus. Istället är det den personliga upplevelsen av 
skogen som är i fokus, samtidigt som skogsägaren måste förhålla sig till politiska beslut och 
lagar. Det kan innebära att det uppstår konflikter när två olika landskapsbilder som inte är 
överförbara mellan varandra krockar; powerscape och mindscape. Linné beskriver också att 
det finns en skepsis mot expertrådgivning och experters allt mer inflytande över 
skogspolitiken. Experter kan vilja förklara landskapet vetenskapligt enligt matterscape, vilket 
skapar ytterligare krock när expertinflytandet ökar, samtidigt som det finns en samhällsdebatt 
där forskning ifrågasätts. Breakwell (2014) visar också på att det finns skillnader i 
riskperception mellan enskilda individer, politiker och experter. Individer har ett mer socialt 
perspektiv som grundar sig på tidigare lärdomar och sunt förnuft. Politiker har rationella 
perspektiv och använder tillgänglig information och experter ser på risker genom forskning, 
metoder och vetenskap. Vilket också stärker bilden av att landskapsperceptionen påverkar 
riskperceptionen. 
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Enligt Breakwell (2014) och Eriksson (2014) beror riskperception till stor del på individens 
upplevda kontroll och individens egna självförmåga att hantera risker (Breakwell (2014). En 
hög egen självförmåga och hög kontroll innebär att skogsägaren upplever en större förmåga 
att hantera risker, medan låg kontroll och låg självförmåga har motsatt effekt. Upplevelsen av 
kontroll och egna förmågan skulle kunna förklara varför naturliga risker kan upplevas 
hanterbara och att det genom ”rätt” skötsel går minska risken. Många skogsägare upplever 
också att de utövar riskminskande åtgärder genom sättet som skogen förvaltas. Naturliga hot 
finns ständigt närvarande och ett förändrat klimat innebär många gånger en intensifiering av 
redan existerande risker, och eventuellt nya riskbilder. Men Breakwell (2014) menar att 
osäkerheter kring risker också skapar svårigheter i att bedöma hur allvarligt hotet är och kan 
förklara varför klimatrelaterade risker kan vara svåra att uppskatta. Komplexiteten i att 
bedöma risker försvåras också av att det finns geografiska skillnader när det kommer till 
sannolikheten att en risk ska inträffa och den geografiska skillnaden påverkar också hur sårbar 
skogsägaren är inför en särskild risk. Med klimatförändringarna kan risker kopplade till det 
geografiska läget komma att förändras och förflyttas, vilket ytterligare skapar osäkerheter i att 
bedöma risker. 
 
6.2.3 Naturliga hot och klimatrelaterade risker 
När det kommer till klimatrelaterade risker är det ett intressant resultat att både stormar och 
bränder lyfts fram som stora risker mot skogsbruket. Kanske har det en effekt att båda 
händelserna får synliga konsekvenser. Medan insektsangrepp, svampskador och skador 
orsakade av vilt inte har samma snabba förlopp, och får därför heller inte samma 
uppmärksamhet. Stormar och bränder är tydligt även för den stora allmänheten och får därför 
stor medial uppmärksamhet. Andra förlopp som sker i det tysta och smyger sig på är inte 
rubrikskapande i samma mening. Både i skogsprogrammet och i förlängningen skogsstyrelsen 
lyfts problemet med den utbredda granskogen, Både Linne (2011) och Blennow et al. (2006) 
beskriver att områden efter Gudrun åter planteras av gran, trots granens olämplighet och trots 
att skogsägaren har kunskap om problemen med att plantera gran. Granen planteras i stor 
utsträckning för att den inte är lika utsatt för betesskador. Även i skogsprogrammet nämns 
betesskador som ett problem. Enligt Linné (2011) så ökar betestrycket på den mark som 
planteras av exempelvis tall om intilliggande mark planteras av gran, vilket ökar den enskilde 
skogsägarens sårbarhet.  
I undersökningen så nämner flera skogsägare exempel på strategier för att minska betesskador 
som att lämna mera lövskog som bete. Kanske finns det en upplevelse hos skogsägare att 
betes/viltskador är hanterbara och möjliga att påverka, och därför upplevs det inte som ett lika 
stort hot som exempelvis stormar och bränder. Det finns också ett intresse bland skogsägare 
med jakt och turism, där vilt är en upplevelsefaktor som ökar intresset för en bra viltstam och 
risken bortses. Kanske är det också som Breakwell (2018) menar, att ständigt ha en risk 
närvarande gör att den närmare normaliseras genom att den är ständigt närvarande. Enligt 
Eriksson (2014) finns det också en upplevelse av att naturliga händelser är något en 
skogsägare får räkna med att det inträffar, vilket kan förklara varför flera risker som kan 
kopplas till klimatförändringarna inte anses vara större. 
	
6.2.4 Ekonomi och skogens estetiska och sociala värde 
Majoriteten av skogsägarna upplever ändå att det finns ekonomiska möjligheter inför 
framtiden och ger flera exempel på mångbruk i skogsmark och en ökad efterfrågan på 
träråvara. Även om endast en respondent lyfter fram att lönsamhetsproblem är ett hot mot 
skogsbruket, är det ändå underliggande att naturliga händelser som stormar, bränder och 
insekter orsakar skador på skogen och konsekvenserna blir ett ekonomiskt bortfall. Även om 
det inte lyfts fram av fler skogsägare som en risk, är det ändå konsekvenserna av det.  
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Att fler skogsägare inte upplever ekonomiska aspekter som ett hot mot skogsbruket, kan vara 
som Linné (2011) menar, att många skogsägare inte är ekonomiskt beroende av skogen. Vid 
ett ökat mångbruk där fler arbetstillfällen är direkt kopplade till skogen skulle kanske 
innebära att fler skogsägare upplevde mera ekonomiska risker. 
Skogen är viktig ur ekonomiska aspekter, men den har också viktiga sociala och estetiska 
aspekter. Risker som upplevdes förändra skogens estetiska värde kan enligt Eriksson (2014) 
återkopplas till att förlora kontrollen. Enligt Linne (2011) upplevde skogsägare att skogen 
hade ett högt estetiskt värde och det fanns en upplevelse av skogen som det sociala rummet. 
Det fanns också en tradition av hur skogen skulle brukas. Naturliga händelser som exempelvis 
stormar kan vara en orsak till estetiska förändringar i skogen, men också politiska beslut i hur 
skogen ska förvaltas. Ett ökat skydd av skog där fri utveckling råder kan innebära estetiska 
förändringar, vilket lyfts fram av en respondent i svaret att statens exproprieringar av privat 
mark förorsakar spridning av skadeinsekter som barkborre.  
 
6.2.5 Top down - bottom up 
I skogsprogrammet lyfter regeringen fram att skogsbruket ska vara hållbart och att både 
miljömålet och produktionsmålet ska vara jämställda med varandra. En hållbar utveckling 
innebär att alla tre; ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter ska beaktas och för att 
skogsbruket ska vara hållbart behöver sammaaspekter beaktas även här. Samtidigt lyfts det 
fram i skogsprogrammet att vad som är hållbart är föränderligt och att samhället kan komma 
att omvärdera vad hållbart innebär. Enligt skogsprogrammet innebär ett hållbart skogsbruk att 
skogsproduktionen och tillväxten ska öka, samtidigt som miljömålen uppnås. Den sociala 
dimensionen kommer främst fram genom att den ökade produktionen och utvecklingen inom 
träförädling och mångbruk också ska innebära att sysselsättningen ökar i samhället och 
framförallt till en ökad sysselsättning och ökat välmående på landsbygden. Den ekologiska 
dimensionen lyfts främst genom att skogsprogrammet syftar till att uppnå FN:s globala mål 
och miljömålen genom en ökad naturhänsyn och skydd av skog. Samtidigt ifrågasätter 
regeringen den egna metoden av naturskyddet. Trots sin jämbördighet med produktionsmålet 
blir upplevelsen av skogsprogrammet att det främst är den ekonomiska dimensionen av 
hållbar utveckling som prioriteras. Att uppnå miljömålen genom ökad naturhänsyn innebär att 
mycket ansvar läggs på skogsägarna, ökade krav som striktare miljölagstiftning och 
avsättning av produktionsskog kan då upplevas som att äganderätten inskränks.  
 
I Beland Lindahl (2015) analys av den svenska skogsmodellen så anses den sociala 
dimensionen vara minst prioriterad. I skogsprogrammet så lyfts den fram genom en mer 
välmående landsbygd och ett ökat mångbruk och sysselsättning i skogen. Men också genom 
skogens betydelse för andra värden. Däremot är det främst sociala aspekter som har en 
ekonomisk vinning som är mest prioriterade. Leach et al (2010) menar att om en hållbar 
utveckling ska kunna uppnås behöver fler inkluderas i beslutsfattande och fler metoder 
behöver användas för att hitta lösningar som tilltalar alla målgrupper, annars finns det en risk 
att gå miste om lösningar.  
Eftersom privata ägandet utgör ca 50% av den produktiva skogsmarken, har skogsägarnas 
förvaltande av skogen en stor betydelse för hur hållbart skogsbruket kommer att vara. 
Om det finns en upplevelse om att äganderätten är hotat och att möjligheterna till att påverka 
beslutsfattandet är begränsat kan det skapa ytterligare konflikter och en än mer delad bild av 
skogsbruket än den som redan existerar.  
Enligt Beland Lindahl (2015) finns det en formell och en informell grupp av individer och 
grupper som påverkar beslutsfattande. Men att grupper och individer som saknar resurser och 
nätverk inte involveras och har därför inte samma möjlighet att påverka beslut. Som enskild 
skogsägare kan det vara svårt att påverka, men genom att lyfta ett missnöje så blir frågan 
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synlig för både för allmänhet och beslutsfattare och kommer att ge någon slags informell 
påverkan oavsett resultat. Vilket också blir tydligt i Intervjun med Skogsstyrelsens 
Generaldirektör som hänvisar till en debattartikel om äganderätten i Dagens Industri. 
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7. Slutsats 
 
När skogsägaren själv får ange vad som är ett hot mot skogsbruket blir det uppenbart att 
upplevelsen av risk är mer omfattande och komplex än att enbart handla om naturliga hot. 
Flera skogsägare upplevde inskränkningar i äganderätten, statens exproprieringsrätt och 
skyddet av gammal och fjällnära skog som ett hot. Men skogsägare verkar också skilja på vad 
som upplevs vara ett klimatrelaterade hot eller en naturlig enskild händelse. Skogsägare 
verkar också vara positiva inför framtiden genom att se möjligheter både inom 
skogsproduktion, träförädling och mångbruk. När det kommer till utmaningar och svårigheter 
så delas skogsägarna i två läger där ena halvan upplever utmaningar från ett förändrat klimat 
och andra halvan upplever utmaningar i förhållande till ägande och brukanderätten och från 
politiskt håll. Endast en liten del oroar sig för båda.  
 
Skogsägaren upplever risker olika både när det kommer till typen av hot, naturliga eller 
politiska hot. Men det finns också skillnader i upplevelsen av naturliga hot. När det kommer 
till klimatrelaterade risker blir det tydligt att kända risker som stormar och bränder som fått 
stor uppmärksamhet till följd av dess omfattande konsekvenser också upplevs som ett större 
hot. Vilket också bekräftas av att det omfattande utbrottet av granbarkborre som inträffade 
sommaren 2018 inte fick samma uppmärksamhet. 
Undantaget var viltskador, där framförallt betesskador från älg har blivit uppmärksammat, 
men det upplevdes inte som en risk. Det var endast en skogsägare som upplevde risker som 
var direkt kopplade till ekonomi, som lönsamhetsproblem. Ekonomiska problem som inte är 
till följd av en allvarlig händelse upplevs därmed inte som en stor risk. 
 
I Nationella skogsprogrammet är det ekonomin som framställs som viktigast, även om sociala 
aspekter också lyfts fram. Medan metoden att formellt skydda skog på ifrågasätts. Detta trots 
att ett hållbart skogsbruk syftar till att sociala och ekologiska aspekter ska var lika viktiga som 
ekonomiska aspekter. Sett till skogens jämställda mål är det då fortfarande produktionsmålet 
som prioriteras i det nationella skogsprogrammet. Till följd av det stora antalet privata 
skogsägare landar ett stort ansvar på den privata skogsägaren att miljömålen ska uppnås. 
När det kommer till regeringens målbild för skogen och skogsägarens syn på skogen finns det 
uppenbara skillnader. Regeringen efterfrågar en samsyn för att driva igenom den skogspolitik 
som nationella skogsprogrammet är. En samsyn inför att skogen ska vara lösningen på 
klimatfrågan och bidra till att ställa om till en bioekonomi. Vilket i sig inte är något 
skogsägaren sätter sig emot. Men samtidigt oroar sig skogsägaren för inskränkningar i 
äganderätten och politiken upplevs som kortsiktig, trots beslutfattarnas mål att verka i motsatt 
riktning. Kontentan blir slutligen att där politiken ser utmaningar ser skogsägaren möjligheter, 
och på frågan där skogsägaren ser utmaningar får den inte gehör från politiken och därmed 
finns det också skillnader mellan policys- och politiska strategier och privata skogsägares syn 
på skogsbrukets framtid. 



 

 36 

Referenser 
 
Beland Lindahl, K. (2017). The swedish forestry model: more of everything?. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:899157/FULLTEXT03.pdf 
 
Bernes. (2015). En varmare värld. 3. Uppl. Stockholm Naturvårdsverket. 
 
Blennow, K. & Eriksson, H. (2006). https://shopcdn.textalk.se/shop/9098/art18/4646118-
905cab-1764.pdf. besökt: 2019 05 04 
 
Breakwell, G. (2014). The psychology of risk. 2 uppl. St ives Plc: Cambridge University 
press. 
 
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. 2.uppl. Malmö: Liber. 
 
Eriksson, L. (2014). Risk Perception and Responses Among Private Forest Owners in Sweden 
 
Globala målen. (u.å). Vad betyder hållbar utveckling. https://www.globalamalen.se/fragor-
och-svar/vad-betyder-hallbar-utveckling/. [2019-05-28]. 
 
Granheim, U.H., Lundman, B. (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård. Kvalitativ innehållsanalys. 2. Uppl. Lund: studentlitteratur. S 187–201. 
 
Leach, M., Scoones, I., Stirling, A. (2010). Dynamic sustainabilities. Techology, environment 
and social justice. London, New York: Earthscan 
 
Lima, M.L. (2004). On the influence of risk perceptionon mental health: Living near an 
incinerator. Jojurnal of environsmental psychology, 24, 71-84. 

Linné, T. (2011). Skogens framtid: En sociologisk undersökning av skogsägares 
uppfattningar.  https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/6299653/1963241.pdf. [2019 05 04]. 

Naturvårdsverket (2018). Ekosystemansatsen - En arbetsmetod för att bevara och hållbart 
nyttja naturresurser. https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Ekosystemansatsen/. [2019-05-28]. 
 
Skogskunskap. (2019). Lagen och slutavverkning. https://www.skogskunskap.se/skota-
barrskog/slutavverka/slutavverkningens-grunder/lagen-och-slutavverkning/. [2019-0530]. 
 
Skogsstyrelsen (2019). Skoglig ordlista. https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/skoglig-
ordlista/. [2019-05-28]. 
 
Skogsstyrelsen (2018). Skog med variation. https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skog-
med-variation/. [2019-05-28].  
 
Skogsstyrelsen. (2015). Frihet under ansvar. https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/du-och-
din-skog/frihet-under-ansvar/. [2019-05-30]. 
 



 

 37 

Skogsstyrelsen. (2017). Låt ståndort och mål styra i skogen. 
https://www.skogsstyrelsen.se/om-oss/var-tidning-skogseko/skogseko-2-2017/lat-standort-
och-mal-styra-i-skogen/. [2019-05-30]. 
 
Eriksson. (2015). Skogen i ett varmare klimat. Skogsstyrelsen 
 
Skogssverige (2019). Den svenska skogspolitiken. https://www.skogssverige.se/politik-
ekonomi/den-svenska-skogspolitiken. [2019-05-28]. 
 
Skogssverige. (2017). Hållbart skogsbruk. https://www.skogssverige.se/skog/hallbart-
skogsbruk. [2019-05-28]. 
 
Skogssverige. (2019). Vem äger Sveriges skogar. https://www.skogssverige.se/skog/fakta-
om-skog/vem-ager-sveriges-skogar. [2019-05-30]. 
 
SMHI. (2015). Vad betyder +2 C global temperaturökning för Sveriges klimat. 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/vad-betyder-2-c-global-temperaturokning-for-sveriges-
klimat-1.92072. [2019-05-30]. 
  



 

 38 

Bilagor 
 
Bilaga Intevjuguide 
1. När det kommer till ett varmare klimat, vilka möjligheter är det framförallt som diskuteras 
som framtida skogsägare har att förvänta sig 
 
2. Det är också kopplat till ett varmare klimat om hot och utmaningar som diskuteras inom 
skogsnäringen och det var du lite inne på lite redan där. 
 
3. I nationella skogsprogrammet så lyfter ni fram hållbar tillväxt och en växande bioekonomi 
och då undrar jag, hur mottas kunskap och rådgivning kring hållbar tillväxt, ökade risker och 
möjligheter med klimatförändringar och miljöhänsyn hos privata skogsägare? 
 
4. Finns det några näringsaktiviteter som skogsstyrelsen framförallt uppmanar till när det 
kommer till enskilda privata skogsägare? 
 
Bilaga Enkät 
1. Vilket år är du född 
 
2. Är du man eller Kvinna 
 
3. Hur många hektar skog äger du? (Ange ca. mängd)  
 
4. Bor du i anslutning till den skog du äger? (Med anslutning menas om avståndet innebär att 
du har möjlighet att besöka skogen dagligen till ett par gånger per vecka utan svårigheter.) 
 
5. Vilka former av näringsaktiviteter pågår i den skog du äger? Kommentar 
 
6. Har någon form av allvarlig händelse drabbat din skog och som kommit att påverka ditt 
skogsägande i någon form? 
 
6.1 Om JA, förklara gärna vilken typ av allvarlig händelse som inträffat. 
 
7. Vad anser DU utgör ett hot mot ditt skogsbruk? (Förklara gärna varför du anser att det är 
ett hot)    
 
8. Nedanstående risker förväntas öka i samband med att klimatet blir varmare, Fyll i det 
svarsalternativ som stämmer bäst överens med vad DU anser om nedanstående risker. 
(kopplat till den skog du äger) 
 
Stormskador 
Snöbrott på träd 
Torkstress/vattenstress 
Skogsbränder 
Körskador 
Insektsangrepp 
Nya skadegörare 
Svampangrepp 
Viltskador 
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9. Förklara gärna varför riskerna i föregående fråga utgör en stor risk, liten risk eller ingen 
risk för ditt skogsbruk  
 
10. Arbetar DU i någon utsträckning med att försöka minska och sprida risker i den skog du 
äger? 
 
10.1 Om JA, förklara gärna hur DU arbetar med att minska riskerna 
 
11. Vilka möjligheter ser DU för skogsägare i framtiden? Svaren kan ex vara klimatrelaterad, 
kopplade till näringsaktivitet, en växande bioekonomi, ökad efterfrågan på träråvaror, privat 
ägande etc. 
 
12. Vilka utmaningar/svårigheter ser DU för skogsägare i framtiden? Svaren kan ex vara 
klimatrelaterad, kopplade till näringsaktivitet, en växande bioekonomi, ökad efterfrågan på 
träråvaror, privat ägande etc. 
 
 
 


