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Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och 
klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-
växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom 
både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. Den största po-
tentialen till klenträdsgallring antas finnas bland privata skogsägare, vilka äger hälf-
ten av landets produktiva skogsmark. 

Syftet med studien var att kartlägga privata skogsägares inställning till klenträds-
gallring, beskriva inverkan på deras inställning av eventuella negativa konsekvenser, 
samt identifiera skillnader i inställning mellan olika typer av skogsägare. 

En enkätstudie genomfördes med ett obundet slumpmässigt urval av 842 skogsä-
gare, ≥18 år med ett skogsinnehav om minst 6 hektar. Svarsfrekvensen uppgick till 
50 %. 

Huvuddelen av skogsägarna var positivt inställda till att både utföra en klenträds-
gallring och aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgallring. Om klenträdsgall-
ring skulle orsaka mer skador eller generera en mindre mängd framtida timmer än 
konventionell gallring skulle det ha en negativ eller stor negativ inverkan på inställ-
ningen till klenträdsgallring för en majoritet av skogsägarna. 

Skogsägare med tidigare erfarenhet av klenträdsgallring, skötselbehov i ungsko-
gen samt icke självverksamma skogsägare var i större utsträckning positiva till att 
både utföra en klenträdsgallring och aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgall-
ring. 

Studien påvisar att privata skogsägare inte utgör den begränsande faktorn för klent-
rädsgallring. Skogsägarnas generellt sett positiva inställning är dock avhängig av ett 
bärkraftigt skogsbränslepris och att metoden har begränsade negativa konsekvenser 
på skadefrekvensen och beståndsutvecklingen. 

Nyckelord: Attityd, skogsbränsle, skogsskötsel, konfliktbestånd, enkätundersökning  

Sammanfattning 
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Increased use of biofuels is considered important in order to achieve Sweden's energy 
and climate goals. Basically, all growth from the available land is harvested in Swe-
den. One way to utilize more biomass is to apply whole-tree harvesting in early thin-
nings, as both smaller stems and the entire tree above stump then can be utilized. The 
greatest potential for whole-tree harvesting in early thinnings is believed to be among 
private forest owners, who own half of the country's productive forest land. 

The purpose of the study was to identify private forest owners' attitudes towards 
whole-tree harvesting in early thinnings, describe the impact on their attitudes of pos-
sible negative consequences, and identify differences in attitudes between different 
types of forest owners. 

A questionnaire-based study was conducted with a simple random sample of 842 
forest owners, ≥18 years with a forest holding of at least 6 hectares. The response 
rate was 50%. 

The majority of forest owners were positively set towards both conducting whole-
tree harvesting in early thinnings and managing areas for this purpose. If whole-tree 
harvesting in early thinnings would cause more damages or generate less timber in 
the future than a conventional thinning had a negative or large negative impact on the 
majority of the forest owners' attitudes towards whole-tree harvesting in early thin-
nings. 

Forest owners with, previous experience of whole-tree harvesting in early thin-
nings, need of management in the young forest and less degree of self-activity were 
to a greater extent positive towards both conducting whole-tree harvesting in early 
thinnings and managing areas for this purpose. 

The study indicates that private forest owners do not constitute the limiting factor 
for whole-tree harvesting in early thinnings. However, the forest owners´ generally 
positive attitude is dependent on a viable forest fuel price and that the method has 
limited negative consequences on the damage rate and stand development. 

Keywords: Preference, forest fuel, forest management, conflict stand, questionnaire 

Abstract 
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1.1 Bioenergisektorn 
Europeiska unionen (EU) och Sverige har flera uppsatta energimål. Bland annat har 
Sverige som mål att minst 10 % av transportsektorn ska drivas med förnybar energi 
år 2020 och 100 % av elproduktionen 2040 ska vara förnybar (Energimyndigheten 
2019a). Redan 2017 var den förnybara andelen i transportsektorn 22 %, varvid bio-
drivmedel stod för närmare 90 %. Sedan 1990 har det genomgående varit en kon-
stant ökning av biobränsle i samtliga branscher, samtidigt som användandet av fos-
sila produkter minskat. 2017 stod biobränslen för 25 % av den totala energitillför-
seln i Sverige, av dessa var cirka 80 % skogsbaserade (Energimyndigheten 2019b). 
Den totala tillförseln av biobränsle 2017 var 143 terawattimmar (TWh) (Energimyn-
digheten 2019a). 

Definitionen av skogsbränsle är ett trädbränsle som inte har haft annan tidigare 
användning, exempelvis grenar och toppar (grot) och biprodukter från sågverks- och 
pappers-/massaindustrin (Anon. 1994). Tillsammans med timmer och massaved är 
det ett av de tre största sortimenten inom skogssektorn (Skogsstyrelsen 2014). 26 
TWh av den totala biobränsleanvändningen härstammar från trädbränslen som kom-
mer direkt från skogen, så kallade primära skogsbränslen. Grot och brännved står 
för den största delen, medan mindre än 1 TWh kommer från röjningsvirke och hela 
okvistade träd (Statistiska centralbyrån 2017). 

Förutom energimål har Sverige även flera landsomfattande klimatmål. Bland an-
nat ska Sveriges utsläpp av växthusgaser inom landets gränser minska med minst 
85 % till 2045, jämfört med 1990 års utsläppsnivåer. Där framhåller Naturvårdsver-
ket (2019) vikten av förnybara drivmedel och substitution av fossilbaserade energi-
system till biobränsle för att nå detta mål. De Jong et al. (2017) uppskattar att det på 
ett hållbart sätt går att öka uttaget av grot och stubbar med 150 % (cirka 16 TWh) i 

1 Inledning 
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Sverige. Efterfrågan väntas dock vara än större de kommande decennierna (Börjes-
son, Hansson & Berndes 2017). Eftersom i princip hela tillväxten från den mark 
som är tillgänglig för virkesproduktion avverkas i Sverige (Eriksson, Snäll & Har-
rison 2015; Johansson 2018), och biprodukterna från sågverks- och pappers-/mas-
saindustrin redan utnyttjas (Energimyndigheten 2012; Routa et al. 2013), måste ök-
ningen av skogsbränsle i dagsläget komma från annat håll. Detta föranleder intresset 
att tillvarata andra sortiment av biomassa från skogen. 

1.2 Tillämpning av klenträdsgallring 
Vid den konventionella slutröjning som utförs i dagens skogsbruk minskas staman-
talet till 1400–3400 stammar/ha, beroende på landsdel och bördighet (Bäcke & Li-
edholm 2000). Där målet är att producera timmer och massaved anses det negativt 
att inte röja. Röjningskostnaden ökar med stamantal/ha och höjd (Ligné, Eliasson & 
Nordfjell 2005) och är därmed högre i sen och eftersatt röjning (Bergström 2009). 
Om en konventionell förstagallring utförs direkt i denna typ av bestånd riskerar det 
att bli kostsamt. Det är många och klena stammar som ska avverkas, och på grund 
av klena dimensioner kan enbart en mindre del tillvaratas som massaved (Bergström 
et al. 2010; di Fulvio et al. 2011; Karlsson et al. 2015). För att få en mer kostnads-
effektiv gallring i täta och klena bestånd kan en kostnadskrävande förröjning utföras 
innan den traditionella förstagallringen (Bergström et al. 2010). 

Stammar som kapas vid röjning tillvaratas inte, utan lämnas för att förmultna i 
skogen. Därmed finns potential att istället utnyttja biomassa i eftersatta röjningsbe-
stånd genom en så kallad klenträdsgallring. Då kan både klenare träd och hela stam-
men eller trädet utnyttjas (beroende på om grenarna lämnas eller inte) utan att en 
förröjning först behöver utföras. Detta innebär att mer av skogsmarkens produce-
rade biomassa kan tillvaratas. Metoden kan generera en intäkt för skogsägaren istäl-
let för den kostnad som en röjning medför (Bergström & di Fulvio 2014; Karlsson 
et al. 2015). Dessutom skulle den tillgängliga biomassan för värme-, elproduktion 
och bioraffinaderi öka (Karlsson et al. 2015). I klena gallringar kan uttag av bio-
massa istället för det konventionella sortimentet massaved dessutom generera ett 
högre ekonomiskt nettoresultat (Bergström et al. 2010; di Fulvio et al. 2011; Berg-
ström & di Fulvio 2014). 

Klenträdsgallringen kan ske tidigare än en konventionell förstagallring. Därefter 
ska fortsatta åtgärder i beståndet kunna ske på motsvarande sätt som ett traditionellt 
skött bestånd. Detta innebär en tidigare intäkt under omloppstiden, vilket kan ge ett 
högre kalmarksvärde, jämfört med konventionell röjning och förstagallring som in-
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nebär en tidigare kostnad och en senare intäkt (Karlsson et al. 2015). Kalmarksvär-
det är nuvärdet av alla samlade kostnader och intäkter under evig framtid (Faust-
mann 1995). 

Klenträdsgallring utförs med konventionella gallringskördare och -skotare. För 
att skörda biomassan på ett kostnadseffektivt sätt kan ett flerträdshanterade aggregat 
användas för att öka produktiviteten och sänka avverkningskostnaden jämfört med 
ett konventionellt fällhuvud som hanterar ett träd i taget (Bergström et al. 2007; 
Bergström 2009; Ghaffariyan 2017). Om dessutom en så kallad krankorridorsgall-
ring utförs istället för en selektiv gallring blir klenträdsgallringen än mer kostnads-
effektiv. Det innebär att en smal korridor, 1–2 m bred och med längden av kranens 
räckvidd, cirka 10 m lång, görs utifrån stickvägen (Bergström 2009; Bergström & 
di Fulvio 2014; Ahnlund Ulvcrona, Bergström & Bergsten 2017). En tidigt utförd 
krankorridorsgallring har hittills inte heller visat sig ha några negativa effekter på 
framtida huvudstammar jämfört med ett selektivt trädval (Karlsson et al. 2013; 
Ahnlund Ulvcrona, Bergström & Bergsten 2017). Inte heller den framtida massa-
veds-, timmervolymen, eller nettointäkten har visats få någon påverkan av betydelse 
(Karlsson et al. 2013; Karlsson et al. 2015). Ytterligare studier kring skörd av bio-
massa i täta ungskogar pågår i detta nu (Smallwood 2019). 

1.3 Klenträdsgallringens potential 
Sverige har 23,6 miljoner ha produktiv skogsmark, varav ungefär hälften ägs av 
privata skogsägare. Det är den klart största ägarkategorin i Sverige (Christiansen 
2018). Ungefär 260 000 ha röjs årligen i Sverige, varav 140 000 ha hos privata 
skogsägare. Motsvarande siffror för gallring är 310 000 ha, varav 190 000 ha på 
privatägd skogsmark (Nilsson et al. 2019). 

Röjningsbehovet bedöms av antalet huvudstammar och stammar som allvarligt 
begränsar deras utveckling. Omedelbart röjningsbehov innebär att röjning bör utfö-
ras ofördröjligt (Nilsson et al. 2019). Mellan 1985 och 1995 var det årliga omedel-
bara röjningsbehovet 600 000–900 000 ha (Skogsstyrelsen 2014). Under perioden 
2014–2018 hade det ökat till drygt 1 400 000 ha. Bland privata skogsägare finns ett 
omedelbart röjningsbehov på cirka 35 % av ungskogsarealen. Det vill säga i den 
typen av skog där medelhöjden är över 1,3 m och majoriteten av de härskande och 
medhärskande träden är klenare än 10 cm i brösthöjd. Bland övriga skogsägare, så 
som privatägda aktiebolag, statsägda aktiebolag etcetera, är motsvarande siffra 17 
%. På den privatägda ungskogsarealen med en medelhöjd över 3 m finns ett ome-
delbart röjningsbehov på cirka 550 000 ha. Enbart 70 000 ha av den beståndstypen 
röjs årligen. I den ogallrade skogen hos privata skogsägare där huvuddelen av de 
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härskande och medhärskande träden är klenare än 20 cm i brösthöjd är det omedel-
bara röjningsbehovet cirka 240 000 ha. Endast 30 000 ha av dessa arealer röjs årli-
gen (Nilsson et al. 2019). Potentialen för klenträdsgallring finns inom de två sist-
nämnda områdena (Karlsson et al. 2015). 

På grund av större andel privatägd skog i södra Sverige, och genom att den i 
större utsträckning är belägen på bördiga marker, är medelboniteten högre hos pri-
vata skogsägare jämfört med övriga ägarkategorier. Även det genomsnittliga vir-
kesförrådet är högre i privata skogsägares ung- och gallringsskogar (Nilsson et al. 
2019). Ett högre virkesförråd möjliggör ett större uttag av biomassa i klenträdsgall-
ringar, vilket ökar lönsamheten (Karlsson et al. 2015). 

Det finns potential för ett ökat uttag av klenträd (Energimyndigheten 2012). Bör-
jesson (2016) uppskattar i sin rapport att det, enbart i röjningar, går att öka det årliga 
uttaget av klen rundved med cirka 2 TWh. Den teoretiska potentialen är dock be-
tydligt större, men begränsas i dagsläget av flera faktorer (Egnell & Börjesson 
2012). Exempelvis av efterfrågan, eventuella effekter på markens bördighet och lo-
gistiksystem (Börjesson 2016). Beroende på vilka avgränsningar som används be-
står 9–44 % av Sveriges produktiva skogsmarksareal av biomasstäta ungskogar. 
Utan ekonomiska begränsningar, så som skotningsavstånd från beståndet till bilväg, 
är den årliga uttagspotentialen i täta klenträdsgallringar minst 4,3 miljoner ton torr-
substans (ts) (10,2 miljoner m3) för okvistade helträd och 3 miljoner ton ts (7,5 mil-
joner m3) för kvistade sådana (Fernandez-Lacruz et al. 2015). Räknat med en fukt-
halt i biomassan på 50 % är det effektiva värmevärdet 2,3 MWh/ton (rå) i röjnings-
virke och okvistade träd (Ringman 1995; Statistiska centralbyrån 2017). Den årliga 
uttagspotentialen skulle då motsvara energimängden 23 TWh, respektive 17 TWh. 
Nordfjell et al. (2008) uppskattar potentialen, med andra avgränsningar, vara än 
större. 

Sammanfattningsvis innebär detta att en stor mängd lämpliga bestånd för klent-
rädsgallring finns och den största potentialen torde finnas hos privata skogsägare. 

1.4 Påverkande faktorer för inställning till klenträdsgallring 
Det finns ett antal faktorer som potentiellt skulle kunna påverka privata skogsägares 
inställning till klenträdsgallring. Norin & Tosteruds (2009) studie visar på att farhå-
gor för tillväxtsänkning och körskador tillhör de vanligaste orsakerna till en negativ 
inställning avseende grotuttag bland skogsägare. Även att de anser sig ha bristfälliga 
kunskaper kring konsekvenserna och att det eventuellt inte lönar sig ekonomiskt är 
vanliga skäl till en negativ inställning. 

Vid tidpunkten för gallring av gran och tall innehåller trädkronan en tredjedel av 
massan, men två tredjedelar av den totala mängden näringsämnen (Mälkönen 1976). 
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Det har visat sig att helträdsuttag (hela trädet ovan stubbe tas ut) vid förstagallring 
kan minska den fortsatta tillväxten i beståndet med runt 5 % under första 10-årspe-
rioden efter uttaget och cirka 10 % för den andra 10-årsperioden, jämfört med kon-
ventionell gallring. Större sänkningar påvisades för gran än för tall. Om kompensat-
ionsgödsling med motsvarande mängd näringsämnen (kväve, fosfor och kalium) 
som tagits ut i form av biomassa, tillförs i samband med åtgärden, försvinner dock 
produktionssänkningen. I praktiken lämnas dock oftast delar av biomassan vid hel-
trädsuttag kvar i skogen. De uppmätta tillväxtförlusterna härstammar från kontrol-
lerade försök och är därmed maximala värden vid praktisk tillämpning (Helmisaari 
et al. 2011). Det finns även möjligheter att genom kompaktion av biomassan till 
buntar, få fingrenar och barr att ramla av i skogen och därmed reducera näringsför-
lusten (Bergström 2009). Detsamma gäller vid slarvkvistning av stammarna (Berg-
ström & di Fulvio 2014). 

Sett över en rotationsperiod orsakar näringsförlusten endast en försumbar till-
växtförlust i tallbestånd (Heikkilä, Sirén & Äijälä 2007). Även Egnell & Ulvcrona 
(2015) visar på att helträdsuttag endast medför en begränsad tillväxtsänkning. Wall 
(2012) visar i sin sammanställande studie att även i granbestånd varar produktivi-
tetssänkningen mestadels under en begränsad period. Wall menar därför att åtgärder 
för att minska effekterna av helträdsuttag i gallring inte nödvändigtvis krävas, men 
poängterar samtidigt att det finns få studier som har undersökt metodens långtidsef-
fekter. 

Ett ökat uttag av grot riskerar att öka risken för körskador och markkompaktering 
eftersom mindre material finns tillgängligt att köra på (de Jong et al. 2012). På-
gående forskningsförsök undersöker bland annat klenträdsgallringens effekt på ska-
defrekvensen (Smallwood 2019). 

Priset för skogsflis, däribland flisade avverkningsrester och flisad rundved, be-
talades med 180 kr/MWh på värmeverk 2017. En nedgång av priset har således skett 
sedan toppen 2011 på 214 kr/MWh (Energimyndigheten 2019b). Bränsleproducen-
ternas totalkostnad för uttag av skogsbränsle var 175 kr/kubikmeter stjälpt mått 
(m3s) 2013. Klenträdsgallring hade i genomsnitt en ännu högre totalkostnad (Brun-
berg 2014). På grund av att det åtgår är mer än 1 m3s för att producera 1 MWh 
(Ringman 1995), blir kostnaden per MWh blir än dyrare. I dagsläget är skogsbränsle 
mestadels en biprodukt från skogsindustrin och skogsbruket med låg lönsamhet 
(Energimyndigheten 2019b). 
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1.5 Privata skogsägare 
Det finns cirka 320 000 fysiska personer som själva, eller tillsammans med andra, 
äger minst 1,0 ha produktiv skogsmark i Sverige. Dessa personer kommer fortsätt-
ningsvis benämnas ”privata skogsägare eller enbart skogsägare”. Av dessa är 60 % 
män, 38 % kvinnor och 2 % okända. Skogsägare med 1–5 ha produktiv skogsmark 
utgör en dryg tredjedel av den samlade skogsägarkåren, men deras sammanlagda 
skogsmarksareal uppgår endast till 334 000 ha, vilket motsvarar knappt 3 % av den 
totala privatägda produktiva skogsarealen (Christiansen 2018). Cirka en tredjedel 
av Sveriges skogsägare är medlem i någon av Sveriges fyra största skogsägarför-
eningar (Norra Skogsägarna, Skogsägarna Norrskog, Mellanskog och Södra Skogs-
ägarna), medan drygt hälften av den privata produktiva skogsmarksarealen är anslu-
ten (Skogsstyrelsen 2014). Exempelvis kräver Södra Skogsägarna att deras med-
lemmar äger minst (eller arrenderar) 5 ha produktiv skogsmark (Södra Skogsägarna 
2019). 67 % av skogsägarna bor i samma kommun som deras skog är belägen, så 
kallade närbor. De resterande skogsägarna bor antingen i annan kommun (utbor), 
eller vid samägande är minst en delägare bosatt i en annan kommun än i den deras 
skog är belägen i (delvis utboägd) (Christiansen 2018). 

Tidigare var den typiska privata skogsägaren en man med enbart grundskoleut-
bildning, boende i närheten av sin skogsfastighet. Idag består skogsägarkåren i 
större utsträckning av kvinnor, personer med gymnasie- och högskoleutbildning och 
utbor boende i storstadsområden. Dessa förändringar har gjort att skogsägarkåren 
närmat sig hur samhället ser ut i övrigt, även om det fortfarande finns tydliga skill-
nader. Dessa skiftningar inom ägarstrukturen kan leda till förändrade åsikter angå-
ende skogliga värden och i förlängningen även gällande skogsskötsel (Haugen, 
Karlsson & Westin 2016). Dessa förändringar känns igen av Sveriges skogsägarför-
eningar, där märks det att skogsägarna har blivit mer heterogena. De har sett att det 
finns ett ökat behov av skoglig rådgivning på grund av minskad skoglig kunskap. 
En ökande andel skogsägare saknar en tydlig strategi för sitt skogsbruk. För att 
skogsägarna både ska ha ett mål med sitt skogsägande och kunna sköta sina fastig-
heter krävs ett ökat stöd. Skogsägarföreningarna har därför anpassat sin verksamhet 
och utfört utbildningsinsatser för att höja kunskapsnivån bland sina medlemmar. Det 
har visat sig ge positiv effekt på deras inställning till ökad aktivitet och produktion 
i skogen (Kronholm 2016). Det har även visat sig att vissa skogsägare har som 
främsta mål att få arbeta med den egna skogen (Jacobsson 2016). 

Ekonomi och produktion av virke är av stor betydelse för privata skogsägare 
(Carlén 1990; Mattsson, Boman & Kindstrand 2004; Nordlund & Westin 2010). 
Drivkraften till deras skogsskötselåtgärder beror i stor utsträckning på ekonomiska 
faktorer (Carlén 1990; Ederyd 2012). Majoriteten av Sveriges skogsägare har även 
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visat sig positiva till uttag av grot i slutavverkningar (Norin & Tosterud 2009). För-
utsatt att klenträdsgallring genererar en bättre ekonomisk avkastning än traditionell 
gallring med förröjning, borde det potentiellt finnas en positiv inställning till denna 
metod bland privata skogsägare. 

Det har visat sig att närbor värderar ekonomisk avkastning från skogen högre än 
utbor (Nordlund & Westin 2010). Medlemmar i skogsägarföreningar tenderar också 
att prioritera inkomster från skogen högre än icke-medlemmar (Berlin, Lidestav & 
Holm 2006). Även vissa kategorier av nyblivna skogsägare är mer benägna att av-
verka än de som varit skogsägare under längre tid (Kuuluvainena et al. 2014). Det 
finns även en skillnad mellan män och kvinnor avseende den parametern. Män ten-
derar att i högre grad prioritera ett mer produktionsinriktat skogsbruk (Nordlund & 
Westin 2010; Lidestav & Berg Lejon 2013). Män tenderar även i större utsträckning, 
än kvinnor, att vara självverksamma inom skogsbruket (Lindroos, Lidestav & Nord-
fjell 2005). Ålder och skogsareal har också visat sig ha en effekt på försäljningsni-
vån. Yngre personer tenderar att sälja mer virke från sina fastigheter, detsamma gäl-
ler ägare till större skogsfastigheter (Kuuluvainena et al. 2014). Även självverk-
samma skogsägare avverkar mer på sina fastigheter än skogsägare i övrigt (Favada 
et al. 2009). De ägare som prioriterar rekreation på skogsfastigheten avverkar däre-
mot mindre (Favada et al. 2009). Affärsinriktade skogsägare har visat sig vara mer 
benägna att sköta och avverka sina skogar, än de som inte är det (Ní Dhubháin et al. 
2007). 

Dessa skillnader mellan olika skogsägarkategorier, motiverar intresset att under-
söka inställningen till klenträdsgallring hos olika slags skogsägare. 

1.6 Incitament till klenträdsgallring 
Istället för att bestånd på grund av eftersatt skötsel ofrivilligt blir lämpade för klent-
rädsgallring, skulle det kunna ske genom att mer aktiva beslut tas för att skapa dessa 
områden. Exempelvis skulle klenträdsgallring kunna sättas som ett mål i skogs-
bruksplanen, för vissa delar av fastigheten. Därmed skulle även eventuella dåliga 
samveten för ej utförda åtgärder kunna undvikas. Ju fler lämnade stammar/ha efter 
röjningsfasen, desto mer volym håller beståndet vid tidpunkten för förstagallring 
(Pettersson 1993). Det innebär att istället för att stammar kapas och lämnas i skogen 
vid en röjning, kan de istället tillåtas växa och generera en större volym vid en klent-
rädsgallring. Detta möjliggör ett ökat uttag av biomassa och kan således bidra till 
Sveriges uppsatta energi- och miljömål. Även skogsägare har visats värdera en ökad 
produktion av biobränsle högt (Nordlund & Westin 2010). Vid skapandet av områ-
den lämpade för klenträdsgallring kan beslutet om vilka huvudstammar som ska 
lämnas senareläggas från slutröjning till tidpunkten för klenträdsgallring. Därmed 
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kvarstår fler valmöjligheter längre fram i omloppstiden och potentiellt kan metoden 
även generera ett högre ekonomiskt nettoresultat för skogsägaren (Bergström et al. 
2010; Bergström & di Fulvio 2014). Dessutom råder det i dagsläget en brist på röjare 
och det efterfrågas en mekanisering av skogsvården för att klara ungskogsskötseln 
(Johansson 2019). 

Självverksamhet innebär att skogsarbete utförs på egen mark av skogsägaren/-
ägarna, familjemedlemmar eller tillfällig/fast personal (ej entreprenörer) anställd av 
ägaren (Roberge 2018). Graden av självverksamhet inom småskogsbruket har sjun-
kit under 2000-talet. Självverksamheten år 2000 var 71 % i röjning och 28 % i gall-
ring (Skogsstyrelsen 2002). 2017 hade självverksamheten sjunkit till 58 % i röjning 
och 18 % i gallring (Roberge 2018). Likaså har antalet arbetstimmar inom det små-
skaliga skogsbruket1 minskat stadigt sedan 1970-talet (Skogsstyrelsen 2002; Ro-
berge 2018). Den absoluta majoriteten av uppvärmningen med ved sker i småhus. 
Mellan 1999–2016 minskade denna vedförbrukning med 12 %, trots att definitionen 
förändrades under perioden så att fler hus betraktades som småhus (Statens energi-
myndighet 2001; Energimyndigheten 2017). Istället för att betala en extern aktör för 
att utföra den traditionellt sett kostsamma åtgärden att omforma eftersatta röjnings-
bestånd till ett traditionellt skött bestånd, kan kostnaden hållas nere genom att själv 
utföra arbetet. Därmed kan det antas att förmågan tidigare var större, för att på ett 
kostnadseffektivt sätt, sköta dessa områden. Även potentialen att tillvarata biomas-
san genom uttag av ved har minskat. En ökad avsättning av den producerade bio-
massan är också något som borde tilltala skogsägarna eftersom ekonomiska driv-
krafter, som påtalats tidigare, väger tungt bland skogsägare. 

Klenträdsgallring kan om den utförs som en krankorridorsgallring resultera i att 
biodiversiteten gynnas på grund av en ökad höjdvariation och lövträdsandel, jämfört 
med konventionell gallring och förröjning (Ahnlund Ulvcrona, Bergström & Bergs-
ten 2017; Witzell, Bergström & Bergsten 2019). Ekologiska värden värdesätts högt 
av privata skogsägare (Nordlund & Westin 2010), därmed skulle det kunna tillföra 
ytterligare skäl till att utföra och skapa områden lämpade för klenträdsgallring. 

Intresset till studien motiveras av att efterfrågan på primära skogsbränslen spås 
öka, tekniken för genomförandet finns tillgänglig, lämpliga områden finns, lönsam-
het går att nå, befintlig forskning tyder på begränsade risker, metoden har fördelar 
mot den konventionella tekniken och en studie av privata skogsägares inställning 
till klenträdsgallring inte tidigare har genomförts. 

                                                      
1. 5–5000 ha produktiv skogsmark som tillhör samma ägare inom en kommun (Skogsstyrelsen 

2002) 
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1.7 Syfte 
Syftet med studien var att kartlägga privata skogsägares inställning till klenträds-
gallring generellt, beskriva inverkan på deras inställning av eventuella negativa kon-
sekvenser, samt identifiera skillnader i inställning mellan olika typer av skogsägare. 
 

Följande frågeställningar har undersökts: 
 
• Vilken inställning har privata skogsägare till klenträdsgallring? 

 
• Hur ser privata skogsägare på att aktivt skapa bestånd som lämpar sig för klent-

rädsgallring? 
 
• Vad skulle kunna utgöra en negativ inverkan på privata skogsägares inställning 

till klenträdsgallring? 
 

• Förekommer det samband mellan skogsägares bakgrundsfaktorer och deras in-
ställning till klenträdsgallring? 

1.8 Studiemetodik 
Sannolikheten för att urvalet blir representativt för urvalskategorin ökar ju större 
urvalet är (Brewerton & Millward 2001; Trost & Hultåker 2007). Den ökade nyttan 
minskar dock, efter en viss punkt, med urvalets storlek (Gill, Johnson & Clark 
2010). Tidsåtgång och kostnader ökar också med urvalets storlek (Fink 1995a; 
Brewerton & Millward 2001). Fler svarande i respektive kategori ökar även sanno-
likheten för att kategoriernas fördelning blir representativ (Samuels, Witmer & 
Schaffner 2016). Därtill ökar gruppernas storlek generellt sannolikheten för att 
kunna urskilja eventuella skillnader mellan grupperna (Persson 2016). 

Ett obundet slumpmässigt urval (OSU), innebär att alla individer har samma san-
nolikhet att bli utvalda (Brewerton & Millward 2001; Trost & Hultåker 2007). Där-
med ska urvalet kunna spegla hela populationen (Brewerton & Millward 2001; 
Ejlertsson 2005). Kvantitativa metoder är baserade på statistisk bearbetning och 
bygger till stor del på strukturering och standardisering, vilket exempelvis en enkät 
återger. Kvantitativa metoder möjliggör därmed tydliga jämförelser av urvalet 
(Holme & Solvang 1997). 

Enkätfrågor med givna svarsalternativ anses kunna besvaras enklare och gene-
rera en högre svarsfrekvens, jämfört med öppna frågor. Frågor med öppna svarsal-
ternativ innebär att analysen inte blir låst till förutbestämda kategorier vid exempel-
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vis få svarande i någon av dessa (Ejlertsson 2005). Det kan vara svårt för respon-
denterna att ta ställning i frågor med enbart två svarsalternativ. Sannolikheten för 
att den svarandes åsikt överensstämmer med något av svarsalternativen ökar vid fler 
svarsalternativ (Bourque & Fielder 1995). 

Tillförlitligheten ökar i studier då etiketter används som svarsalternativ istället 
för siffror, eftersom respondenterna då lättare kan förstå innebörden av stegen i ska-
lan. Det är även enklare att på ett lättförståeligt sätt redovisa resultatet vid använ-
dandet av etiketter (Krosnick & Berent 1993). Frågeformulär som tar lång tid att 
besvara kräver mycket stor motivation. Även korta enkäter, två sidor eller mindre, 
riskerar att försämra svarsresultatet då de kan anses oseriösa (Brewerton & Millward 
2001). 

Tidigare postenkäter riktade till privata skogsägare har haft en svarsfrekvens runt 
40 % (Ottosson 2015; Jacobsson 2016; Staal Wästerlund & Kronholm 2017). Urva-
lets storlek kan beräknas genom att välja ett lämpligt konfidensintervall, lämplig 
felmarginal och varians. 95 % konfidensintervall är oftast accepterat inom forskning 
(Bartlett, Kotrlik & Higgins 2001). 5 % felmarginal anses acceptabelt för katego-
riskt datamaterial och 50 % varians rekommenderas i och med att det genererar den 
största urvalsstorleken (Krejcie & Morgan 1970; Bartlett, Kotrlik & Higgins 2001). 

För att fånga respondenternas intresse, ge information angående studien och i 
slutändan höja svarsfrekvensen kan ett följebrev skickas ut tillsammans med fråge-
formuläret. Följebrevet är det första den tilltänkte svaranden ser när denna öppnar 
kuvertet och bör därför vara kort och så tilltalande som möjligt. En påminnelse re-
lativt snart efter det första utskicket kan även framhålla enkätens betydelse och höja 
svarsfrekvensen (Trost & Hultåker 2007). Effekten av att skicka ut fler än två på-
minnelser är dock oftast väldigt begränsad (Ejlertsson 2005). 

För studiens tillförlitlighet är bortfall ett problem. De som väljer att inte besvara 
enkäten kan vara av en annan åsikt än de svarande. Om bortfallet är systematiskt 
riskeras felaktiga generaliseringar av hela populationen att göras. En metod för att 
kontrollera om så är fallet är genom en bortfallsanalys där det undersöks om de 
svarande avviker från bortfallsgruppen avseende variabler som kan påverka enkät-
svaren (Ejlertsson 2005). 
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2.1 Utformning av enkät 
För att kunna ha ett stort urval samt enklare hantera och tolka resultatet utformades 
studien som en enkätundersökning med ett kvantitativt angreppssätt. 

Klenträdsgallring definierades i enkäten som ett uttag av biomassa i stamtäta och 
klena gallringsskogar, där mer av skogsmarkens producerade volym kan tillvaratas, 
då både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe kan utnyttjas. Klenträdsgall-
ring angavs utföras med vanliga gallringsmaskiner som arbetar i dessa skogar utan 
att en förröjning först behöver utföras. 

Enkäten innehöll främst frågor med givna svarsalternativ. Fler än två svarsalter-
nativ fanns på samtliga huvudfrågor med intentionen att undersöka skogsägarnas 
inställning avseende en högre detaljnivå än enbart ”positiv eller negativ”. För att 
kunna rangordna svarsresultatet från mest positiv till mest negativ användes en or-
dinalskala på huvudfrågorna (Ejlertsson 2005). Alla steg i skalan gavs en etikett, 
exempelvis ”Ja, absolut”. Frågan angående respondenternas ålder ställdes dock utan 
givna svarsalternativ. Frågeformuläret avslutades med en öppen fråga för att ge re-
spondenterna möjlighet att komma med synpunkter, vilket kan vara av värde vid 
tolkning och analys av det insamlade materialet (Brewerton & Millward 2001; Trost 
& Hultåker 2007). För att minimera risken för missuppfattningar utformades frå-
gorna så tydligt och koncist som möjligt (Bourque & Fielder 1995; Brewerton & 
Millward 2001). Lättbesvarade frågor placerades i enkätens början för att få enkäten 
att framstå som inbjudande och sporra skogsägarna att delta i studien (Bourque & 
Fielder 1995). Enkätfrågorna placerades i en logisk följd och liknande frågor grup-
perades för att underlätta för de svarande (Bourque & Fielder 1995). Enkäten gjor-
des fem sidor lång, innehållandes 19 frågor och bedömdes kunna besvaras på cirka 
10 minuter. För att säkerställa att frågorna tolkades på rätt sätt skickades enkäten ut 

2 Material och metod 
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till en testgrupp bestående av skogsägare, kurskamrater och personer utan skoglig 
erfarenhet. Efter att ha tagit del av deras synpunkter reviderades enkäten. 

2.2 Urval 
Urvalet är baserat på privata skogsägare som själva, eller tillsammans med andra, 
äger minst 6 ha produktiv skogsmark. För att få en representativ bild av hur de som 
äger den absoluta majoriteten av Sveriges privatägda skogar ser på klenträdsgall-
ring, utlämnades skogsägare med mindre än 6 ha sammanlagt produktivt skogsin-
nehav i studien. Skogsägare under 18 år ingick inte heller i studien på grund av 
etiska överväganden kring att kontakta omyndiga personer. Med strävan att få ett 
representativt urval gjordes ett OSU. 

På grund av tids- och kostnadsmässiga begränsningar avgränsades urvalsstorle-
ken. Urvalets storlek beräknades genom populationsstorleken 212 000 personer (an-
talet privata skogsägare i Sverige ≥18 år med ett produktivt skogsinnehav om minst 
6 ha), med 95 % konfidensintervall, 5 % accepterad felmarginal och 50 % varians. 
Utifrån de premisserna är minsta rekommenderade provstorlek 384 stycken (Krejcie 
& Morgan 1970; Gill, Johnson & Clark 2010). Förutsatt en svarsfrekvens runt 40 % 
ansågs 1000 individer vara ett lämpligt totalt urval för att åtminstone uppnå minsta 
rekommenderade svarsantal. 

Urvalet beställdes från Lantmäteriet. Utifrån deras databas slumpades 1000 lag-
farna (aktuella) skogsägare ut som 2019-01-01, enligt taxeringsuppgifter, ägde 
minst 6 ha produktiv skogsmark (värderingsenhet skog). Information om i vilket län 
personernas största skogsinnehav var beläget, fullständigt personnummer, samman-
lagd produktiv skogsmarksareal, fullständigt namn och folkbokföringsadress begär-
des ut. Denna information var intressant för att se hur urvalet var fördelat över kön, 
åldersmässigt, geografiskt, storleksmässigt och för att enkäten överhuvudtaget 
skulle kunna nå de tilltänkta respondenterna.  

Inga personer under 18 år återfanns i urvalet och därmed behövde ingen heller 
exkluderas ur studien av den anledningen. Däremot innehöll urvalet 158 utländska 
ägare, vilka avlägsnades från utskickslistan på grund av kostnadsmässiga skäl och 
eftersom enkäten enbart utformats på svenska. Kvar fanns då 842 personer. Urvalet 
från Lantmäteriet gjordes i form av ett offentlighetsuttag och kunde därför enbart 
levereras i pappersformat. Utdraget skannades in och strukturerades för att åstad-
komma ett fungerande register över skogsägarna. 
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2.3 Utskick 
Då Lantmäteriet inte kunde tillhandahålla mejladress skickades enkäten enbart ut 
med brev, i form av en postenkät (Ejlertsson 2005). Ett följebrev skickades ut till-
sammans med frågeformuläret. Följebrevet häftades ihop med frågeformuläret för 
att inte riskera att det kommit bort när respondenten ska besvara enkäten och even-
tuellt vill ta del av informationen i följebrevet på nytt (Trost & Hultåker 2007). Bre-
vet innehöll information angående studiens syfte, vilka som stod bakom den, varför 
den aktuella personen fått enkäten, att det var frivilligt att delta och att alla uppgifter 
behandlades konfidentiellt. För att veta vilka som har besvarat enkäten och därmed 
kunna undvika onödiga påminnelsebrev, tilldelades varje individ ett unikt löpnum-
mer. Dessa nummer skrevs på det förfrankerade svarskuvertet som skickades ut till-
sammans med enkäten till respektive skogsägare. När frågeformuläret blivit besva-
rat och returnerat prickades numret från svarskuvertet av. Därefter åtskildes fråge-
formulär och kuvert och det sistnämnda kastades, därmed blev svaren anonymise-
rade (Ejlertsson 2005; Trost & Hultåker 2007). För skogsägarnas anonymitet för-
stördes namnlistan med löpnummer efter avslutad undersökning. Följebrev och 
frågeformulär trycktes i A4-storlek och för att enkäten inte skulle behöva vikas an-
vändes kuvertet av C4-storlek (Trost & Hultåker 2007). Returadress fanns på ku-
vertet för att brev som inte kunde nå mottagaren skulle kunna returneras. 

Enkäten skickades ut en tisdag i slutet av oktober och levererades därmed till de 
tilltänkta respondenterna under andra veckohalvan. Därmed kunde den besvaras 
över helgen, vilket kan vara fördelaktigt ur svarsfrekvenssynpunkt (Trost & Hultå-
ker 2007). En påminnelse skickades ut två veckor senare tillsammans med ett nytt 
frågeformulär ifall det gamla kommit bort. Endast en påminnelse valdes av kost-
nads- och tidsmässiga skäl. 

2.4 Inmatning 
Allt eftersom svaren mottogs fördes de in i Microsoft Excel 2016 (Excel). Svaren 
från varje fråga och delfråga kodades om till siffror (0–5). Svaren på frågan om 
skogsägarnas ålder skrevs dock in med exakt ålder och obesvarade frågor gavs ko-
den 99. Kommentarer och synpunkter från den öppna frågan skrevs in i sin helhet. 
Detta kvantitativa datamaterial indelades i negativa respektive positiva kommenta-
rer. De mest frekvent förekommande åsikterna kring metoden noterades, för att se-
nare sammanställas. 

Efter att de svarandes självverksamhetsgrad var klarlagd från svaren i fråga 9, 
indelades skogsägarna i tre relativt jämnstora grupper efter deras grad av självverk-
samhet. För att ingå i den självverksamma gruppen krävdes att respondenterna sva-
rat att de utför minst två av de skogliga åtgärderna helt själv och totalt utför minst 
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fyra av fem skogliga åtgärder helt eller delvis själv. Den delvis självverksamma 
gruppen bestod av skogsägare som svarat att de helt eller delvis utför minst två 
skogliga åtgärder själv, men samtidigt inte uppnår kriterierna för den självverk-
samma gruppen. Resterande skogsägare vilka lejde bort allt arbete, inte har utfört 
någon åtgärd under sin tid som skogsägare eller endast utför en åtgärd, helt eller 
delvis, själv benämndes icke-självverksamma. Frågan angående skogsägarnas högst 
prioriterade värden på sina fastigheter (fråga 8) matades in i tre olika kolumner. 
Därefter noterades endast det högst prioriterade värdet i en ny kolumn. 

Tre av enkätfrågorna (fråga 13, 14 och 15) var mycket lika och skilde enbart 
avseende klenträdsgallringens ekonomiska nettoresultat. För att på ett rationellt, 
tydligt och koncist sätt åskådliggöra skillnader mellan skogsägarnas bakgrundsfak-
torer och deras inställning till klenträdsgallring slogs svaren från dessa frågor, vid 
statistiska analyser, samman till ett medianvärde. 

På grund av få svar i de yttre svarsalternativen ”Ja, absolut” och framförallt ”Nej, 
absolut inte” slogs kategorierna ”Nej, absolut inte” och ”Nej, troligen inte” samman 
till den gemensamma kategorin ”Negativa” före de statistiska analyserna. Det-
samma gjordes med kategorierna ”Ja, absolut” och ”Ja, i vissa fall” som bildade 
kategorin ”Positiva”. Detta innebar fler svarande i respektive kategori. 

2.5 Bortfall 
Sammanlagt besvarade 424 av 842 personer enkäten, vilket resulterade i en svars-
frekvens på 50 %. I 14 fall meddelade de tilltänkta respondenterna att de av olika 
anledningar inte besvarat enkäten. De vanligaste skälen var att skogsfastigheten bli-
vit såld, personen var för sjuk för att svara eller att individen ansåg sig ha alltför 
bristfällig skoglig kunskap för att besvara enkäten. 

Efter avslutad datainsamling genomfördes en bortfallsanalys och analys av ur-
valet. Enkäten skickades ut till 64 % män och 36 % kvinnor vilket inte är signifikant 
skilt från könsfördelningen bland svenska skogsägare 18 år och äldre med ett skogs-
innehav om minst 6 ha (Chi2-test, p-värde = 0,893). Könsfördelningen bland samt-
liga svenska skogsägare i denna grupp är också 64 % män och 36 % kvinnor 
(Christiansen 2018). 293 svar erhölls från män och 131 svar från kvinnor, 69 % av 
de svarande var därmed män och 31 % kvinnor. Bland de som valt att inte besvara 
enkäten var 62 % män och 38 % kvinnor. Könsfördelningen i svarsgruppen och 
bortfallsgruppen skilde sig inte signifikant (Chi2-test, p-värde = 0,218). 

Medelåldern i urvalet var 62 år, medan den bland Sveriges skogsägare i stort är 
60 år. Dessa medelåldrar var signifikant skilda (T-test, p-värde = 0,000). Dock måste 
det tas i beaktan att medelåldern är högre bland skogsägare med ett skogsinnehav 
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om minst 6 ha (Christiansen 2018). Medelåldern för denna grupp är dock inte till-
gänglig. Medelåldern bland de svarande var 64 år och bland de icke-svarade 60 år. 
Även dessa grupper var signifikant skilda (T-test, p-värde = 0,000). 

Det tillhandahålla datamaterialet från Lantmäteriet var signifikant skilt från 
svenska skogsägares innehav bland personer ≥18 år med skogsinnehav om minst 6 
ha (Chi2-test, p-värde = 0,000). Skogsägare med ett innehav ≤50 ha var underrepre-
senterade i urvalet medan större skogsägare var överrepresenterade (Tabell 1). 

Tabell 1. Antal skogsägare från urvalet i respektive skogsinnehavsklass jämfört med hur det privat-
ägda svenska skogsinnehavet är fördelat i stort (förväntat antal), enligt andel från Christiansen (2018) 
Table 1. The number of forest owners from the sample in each forest holding class compared to how 
the privately owned Swedish forest holdings are distributed overall (expected number), according to 
share from Christiansen (2018) 
Skogsinnehav (ha) Urval Andel Förväntat antal 

≤50 551 0,737 621 
51-200 252 0,226 190 
>200 39 0,037 31 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de som besvarade enkäten och de som 
inte gjorde det avseende storlek på skogsinnehav (Chi2-test, p-värde = 0,068). Där-
emot fanns en antydan till att personer som äger 51–200 ha i större utsträckning 
besvarat enkäten och mindre skogsägare i större utsträckning låtit bli (Tabell 2). 

Tabell 2. Antal skogsägare, svarande och icke-svarande, inom respektive skogsinnehavsklass jämfört 
med ett slumpmässigt fördelat bortfall (förväntat antal) 
Table 2. Number of forest owners, respondents and non-respondents, within each forest holding 
class compared to a randomly distributed non-response (expected number) 

Skogsinnehav (ha) Svarande (förväntat antal) Icke-svarande (förväntat antal) Totalt 

≤50 262 (277) 289 (274) 551 
51-200 142 (127) 110 (125) 252 
>200 20 (20) 19 (19) 39 

Lantmäteriets utdrag och den geografiska skogsägarfördelningen i Sverige skilde 
sig signifikant (Chi2-test, p-värde = 0,000). Skogsägare från Götaland var överre-
presenterade i urvalet, medan de från Svealand och framförallt Norrland var under-
representerade (Tabell 3). Två län var klart överrepresenterade i studien och ut-
gjorde en majoritet av urvalet. Skogsägarna i Västra Götalands län och Jönköpings 
län, utgjorde 50 % respektive 25 % av urvalet. 
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Tabell 3. Antal skogsägare från urvalet i respektive landsdel jämfört med hur det privatägda skogsä-
gandet är fördelat geografiskt (förväntat antal), enligt andel från Christiansen (2018) 
Table 3. Number of forest owners from the sample in each region compared to how the privately 
owned Swedish forest ownership is distributed geographically (expected number), according to pro-
portions from Christiansen (2018) 

Landsdel Urval Andel1 Förväntat antal 

Götaland 668 0,410 345 
Svealand 138 0,315 265 
Södra Norrland 27 0,140 118 
Norra Norrland 9 0,135 114 

1Skogsägarfördelningen i Sverige är på grund av bristfällig statistik baserad på samtliga Sveriges skogsägare 
(ej enbart de ≥18 år med ett skogsinnehav om minst 6 ha) 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan de som besvarade enkäten och 
de som inte gjorde det, avseende den geografiska placeringen av deras skogsinnehav 
(Chi2-test, p-värde = 0,439). Nästan 80 % av respondenterna hade huvuddelen av 
sitt skogsinnehav i Götaland, medan motsvarande siffra för norrländska skogsägare 
var mindre än 5 % (Tabell 4). 

Tabell 4. Antal skogsägare, svarande och icke-svarande, i respektive landsdel 
Table 4. Number of forest owners, respondents and non-respondents, in each region 

Landsdel Svarande Icke-svarande Totalt 

Götaland 341 327 668 
Svealand 62 76 138 
Södra Norrland 16 11 27 
Norra Norrland 5 4 9 

Enligt Swedbank och Sparbankerna & LRF Konsult (2018) bor 75 % av skogsä-
garna inom tre mil från sin skogsfastighet. Det fanns ingen signifikant skillnad av-
seende avstånd till skogsfastigheten mellan de svarande i studien och bland Sveriges 
skogsägare (Chi2-test, p-värde = 0,715). En dryg fjärdedel av respondenterna bodde 
längre än tre mil ifrån sin skogsfastighet (Tabell 5). 

Tabell 5. Skogsägarnas avstånd mellan bostaden och skogsfastigheten (n=423) 
Table 5. Distance between forest owners' residency and their forest property (n=423) 

Avstånd till skogsfastighet Antal Andel (%) 

Mindre än 3 mil från skogsfastigheten 314 74 
3-10 mil från skogsfastigheten 43 10 
Mer än 10 mil från skogsfastigheten 66 16 

Datamaterial angående skogsägarnas avstånd till sin skogsfastighet var endast till-
gängligt för de som besvarade enkäten. Detsamma gäller för information angående 
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hur länge de icke-svarande och skogsägarkåren i stort har varit skogsägare. Därmed 
kunde inga analyser göras av dessa faktorer. 

Statistik över hur medlemsanslutningen bland skogsägare med ett skogsinnehav 
om minst 6 ha är inte tillgänglig. I och med att skogsägarföreningarnas medlemmar 
äger mer skogsmark än den genomsnittliga privata skogsägaren var jämförelser mel-
lan medlemsandelen i studien och Sverige i stort inte möjliga. Någon bortfallsanalys 
kunde inte heller göras av de icke-svarande avseende medlemsanslutningen på 
grund av avsaknad av denna information. Medlemsanslutningen bland de svarande 
uppgick till 51 %. 

2.6 Analyser 
Chi2-test, t-test och regressionsanalys användes för att identifiera statistiskt signifi-
kanta skillnader. 

Databearbetningen gjordes i Excel och statistiska analyser i programmet Minitab 
18 (version 18.1). Eftersom inget speciellt skäl talar emot det sattes signifikansnivån 
till 5 % (Ejlertsson 2005). 
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3.1 Bakgrundsdata 
En övervägande majoritet av de svarande hade varit skogsägare i mer än tio år. End-
ast 15 % hade ägt skog kortare tid än så (Tabell 6). 

Tabell 6. Respondenternas tid som skogsägare (n=423) 
Table 6. The respondents' time as a forest owner (n=423) 

Tid som skogsägare Antal Andel (%) 

Mindre än 5 år 21 5 
5-10 år 44 10 
Mer än 10 år 358 85 

Mer än hälften av skogsägarna värderade ekonomisk avkastning högst på sin skogs-
fastighet. Bevarande och skapande av naturvärden var i minst utsträckning priorite-
rat som det främsta värdet på fastigheten (Tabell 7). 

Tabell 7. Skogsägarnas högst prioriterade värden på sina skogsfastigheter (n=407) 
Table 7. The forest owners' most prioritized value at their forest properties (n=407) 
Prioriterat värde Antal Andel1 (%) 

Ekonomisk avkastning 213 52 
Rekreation 111 27 
Bevara och skapa naturvärden 83 20 

1Avrundade värden, summeras inte till 100 % 

Mindre än en tredjedel av de svarande klassades som icke-självverksamma skogsä-
gare, vilket innebär att de lejer bort allt arbete, inte har utfört någon åtgärd under sin 
tid som skogsägare eller endast utför en av de skogliga åtgärderna, helt eller delvis, 
själv (Tabell 8). 

3 Resultat 
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Tabell 8. Skogsägarnas grad av självverksamhet (n=424) 
Table 8. The forest owners degree of self-activity (n=424) 

Grad av självverksamhet Antal Andel1 (%) 

Självverksam 112 26 
Delvis självverksam 180 42 
Icke-självverksam 132 31 

1Avrundade värden, summeras inte till 100 % 

Fyra tiondelar av respondenterna kände redan sedan tidigare till metoden klenträds-
gallring och en dryg sjättedel av skogsägarna hade utfört en klenträdsgallring på sin 
fastighet. 

Nästan två tredjedelar av de som uppgav att de utfört en klenträdsgallring hade 
utfört åtgärden under de senaste fem åren. En femtedel utförde åtgärden senast för 
tio år sedan eller mer. 

Mer än hälften av de svarande uppgav att de hade ett omedelbart röjnings- eller 
gallringsbehov på sin skogsfastighet (Tabell 9). 

Tabell 9. Omedelbart röjnings- eller gallringsbehov på skogsägarnas fastigheter (n=422) 
Table 9. Immediate need of cleaning or thinning on the forest owners' properties (n=422) 

Omedelbart röjnings- eller gall-
ringsbehov 

Antal Andel (%) 

Ja 220 52 
Nej 171 41 
Vet ej 31 7 

3.2 Inställning till klenträdsgallring 
Skogsägarna uppgav sin inställning till att utföra en klenträdsgallring under tre olika 
ekonomiska förutsättningar. Drygt 55 % av skogsägarna skulle absolut, eller i vissa 
fall utföra en klenträdsgallring även om åtgärden gav ett negativt ekonomiskt netto-
resultat. 75 % av skogsägarna skulle absolut, eller i vissa fall utföra en klenträds-
gallring om åtgärden resulterade i ett nollresultat. Motsvarande siffra om åtgärden 
gav ett positivt ekonomiskt nettoresultat var 85 %. Huvuddelen av de svarande 
skulle absolut utföra åtgärden med detta resultat. Beroende på ekonomiska förut-
sättningar, skulle 3–6 % av skogsägarna absolut inte utföra en klenträdsgallring. De 
givna omständigheterna i samtliga frågor var att förröjningskostnaden inför gallring 
uteblir och det ekonomiska utfallet av senare skogliga åtgärder förblir oförändrat 
(Figur 1). 
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Figur 1. Respondenternas inställning till att utföra en klenträdsgallring under tre olika ekonomiska 
förutsättningar. Negativt nettoresultat = åtgärden ger ett negativt ekonomiskt nettoresultat, men är 
inte mer kostsam än vad en traditionell förröjning inför gallring hade varit. Nollresultat = åtgärden 
ger ett ekonomiskt nollresultat. Positivt nettoresultat = åtgärden ger ett positivt ekonomiskt nettore-
sultat. 
Figure 1. The respondents’ attitude towards conducting a whole-tree harvest in early thinning for 
three different financial conditions. Negative net result = the measure generates a negative economi-
cal net result, but is no more costly than a conventional pre-clearance before thinning would have 
been. Zero result = the measure breakeven. Positive net result = the measure generates a positive 
economical net result. 

60 % av skogsägarna skulle absolut eller i vissa fall kunna tänka sig att, på delar av 
fastigheten, aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgallring (Figur 2). 
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Figur 2. Skogsägarnas inställning till att, på delar av sin fastighet, aktivt minska antalet röjningar 
och/eller röja svagare för att skapa områden lämpade för klenträdsgallring (n=418). 
Figure 2. Forest owners’ attitude towards actively decreasing the number of cleanings and/or con-
duct them less harsh, on parts of the property, in order to create suitable areas for whole-tree har-
vesting in early thinnings (n=418). 

Nästan tre fjärdedelar av skogsägarna uppgav att de i lämpliga områden absolut, 
eller i vissa fall skulle välja klenträdsgallring istället för traditionell gallring med 
förröjning, efter en rekommendation från en skoglig rådgivare (Figur 3). 

 
Figur 3. Skogsägarnas inställning till att i lämpliga områden välja klenträdsgallring istället för tradit-
ionell gallring med förröjning, efter en rekommendation från en skoglig rådgivare (n=420). 
Figure 3. Forest owners' attitude towards choosing whole-tree harvesting in early thinnings in suita-
ble areas instead of traditional thinning with pre-clearance, after a recommendation from a forestry 
advisor (n=420). 
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3.3 Faktorer med negativ inverkan på inställning till 
klenträdsgallring 

Att klenträdsgallring skulle orsaka mer stamskador, mer körskador eller generera en 
mindre mängd framtida timmer, jämfört med traditionell gallring, ansågs ha störst 
negativ påverkan för skogsägarnas inställning till klenträdsgallring. Huvuddelen av 
de svarande ansåg att detta hade en negativ eller stor negativ påverkan. 54 % re-
spektive 42 % av skogsägarna ansåg att tidigare upptagna stickvägar eller mer kvar-
varande underväxt, jämfört med traditionell gallring, inte hade någon påverkan eller 
endast hade en svag negativ påverkan på deras inställning till klenträdsgallring (Ta-
bell 10). 

Tabell 10. Procentuell fördelning över hur respondenternas inställning till klenträdsgallring skulle 
påverkas av ett antal hypotetiska konsekvenser 
Table 10. Percentage distribution of how the respondents' attitudes towards whole-tree harvesting in 
early thinnings would be affected by a number of hypothetical consequences 

Hypotetiska konsekvenser1 Ingen på-
verkan 

Svag negativ 
påverkan 

Negativ på-
verkan 

Stor negativ 
påverkan 

Kan inte ta 
ställning 

Tidigare stickvägar (n=414) 28 26 22 3 22  
Mer kvarvarande underväxt 
(n=411) 
Obeprövad metod (n=373) 

17 
 
15 

25 
 
17 

24 
 
14 

9 
 
5 

24 
 
49 

Tillfällig framtida tillväxtsänk-
ning (n=415) 

13 30 28 8 21 

Mindre mängd framtida timmer 
(n=414) 

11 15 25 29 20 

Mer körskador (n=415) 7 9 30 38 16 
Mer stamskador (n=414) 5 8 28 43 16 

1Konsekvenserna är jämförda med traditionell gallring. Samtliga konsekvenser summeras inte till 100 % på 
grund av avrundade värden 

Ökade stamskadors påverkan på skogsägarna skilde sig signifikant mellan de som 
kände till klenträdsgallring sedan tidigare och de som inte gjorde det (Chi2-test, p-
värde = 0,027). De som kände till metoden sedan tidigare ansåg att mer stamskador 
inte påverkade deras inställning i lika stor utsträckning som de nya inför metoden. 
Det fanns även en statistisk signifikant skillnad mellan ökade stamskador och om 
skogsägarna tidigare utfört klenträdsgallring, eller inte (Chi2-test, p-värde = 0,000). 
Skogsägarna som redan använt sig av metoden ansåg att en ökning av dessa skador 
inte påverkade dem i lika stor utsträckning. 

Ökade körskadors påverkan på skogsägarna, skilde sig signifikant mellan de som 
kände till klenträdsgallring sedan tidigare och de som inte gjorde det (Chi2-test, p-
värde = 0,006). De som kände till metoden sedan tidigare ansåg att mer körskador 
inte påverkade deras inställning i lika stor utsträckning som de nya inför metoden. 
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Det fanns även en statistisk signifikant skillnad mellan ökade körskador och om 
skogsägarna utfört klenträdsgallring tidigare, eller inte (Chi2-test, p-värde = 0,000). 
De individer som redan använt sig av metoden ansåg att ökning av dessa skador inte 
påverkade dem i lika stor utsträckning. Även skogsägare med ett omedelbart röj-
nings- eller gallringsbehov var statistiskt säkerställt i mindre utsträckning påverkade 
av ökade körskador än de utan (Chi2-test, p-värde = 0,014). 

Det fanns en statistiskt säkerställd skillnad mellan de högst prioriterade värdena 
på skogsfastigheten och påverkan av en mindre mängd framtida timmer (Chi2-test, 
p-värde = 0,007). De som prioriterade ekonomisk avkastning högst ansåg sig i högre 
utsträckning bli negativt påverkade av detta. Skogsägare med tidigare kännedom 
kring klenträdsgallring påverkades signifikant i mindre utsträckning av en mindre 
mängd framtida timmer än de nya inför metoden (Chi2-test, p-värde = 0,005). Det 
fanns även en statistiskt signifikant skillnad mellan påverkan av en mindre mängd 
framtida timmer och om skogsägarna utfört klenträdsgallring tidigare, eller inte 
(Chi2-test, p-värde = 0,000). De individer som redan använt sig av metoden ansåg 
att detta påverkade dem i mindre utsträckning. 

3.4 Samband mellan skogsägarens bakgrundsfaktorer och 
inställning till utförandet av klenträdsgallring 

Det fanns ingen statistik signifikant skillnad i skogsägarnas inställning till att utföra 
en klenträdsgallring med avseende på kön (Chi2-test, p-värde = 0,491), ålder (T-test, 
p-värde = 0,666), skogsinnehavets geografiska placering (Chi2-test, p-värde = 
0,101), bostadens avstånd från skogsfastigheten (Chi2-test, p-värde = 0,101), tid som 
skogsägare (Chi2-test, p-värde = 0,248), medlemskap i skogsägarförening (Chi2-test, 
p-värde = 0,997), prioriterade värden på skogsfastigheten (Chi2-test, p-värde = 
0,673) eller tidigare kännedom kring klenträdsgallring (Chi2-test, p-värde = 0,731). 

Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan storleken på skogsägarnas 
skogsinnehav och deras inställning till att utföra en klenträdsgallring (Chi2-test, p-
värde = 0,034). Andelen positivt inställda skogsägare var störst bland mindre skogs-
ägare och minskade med ökat skogsinnehav (Tabell 11). 

Tabell 11. Skogsägarnas inställning till att utföra en klenträdsgallring, fördelat på deras skogsinnehav 
Table 11. The forest owners' attitude towards conducting a whole-tree harvest in early thinning, dis-
tributed on their forest holdings 
Skogsinnehav (ha) Positiva  Negativa 

 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

≤50 199 79  53 21 
51-200 106 73  40 27 
>200 13 57  10 43 
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Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan graden av självverksamhet och 
viljan att utföra en klenträdsgallring (Chi2-test, p-värde = 0,023). Mindre självverk-
samma skogsägare var i större utsträckning, än mer självverksamma skogsägare, 
benägna att utföra åtgärden (Tabell 12). 

Tabell 12. Skogsägarnas inställning till att utföra en klenträdsgallring, fördelat på deras grad av själv-
verksamhet 
Table 12. The forest owners' attitude towards conducting a whole-tree harvest in early thinning, dis-
tributed on their degree of self-activity 

Grad av självverksamhet Positiva  Negativa 

 Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Självverksam 
Delvis självverksam 

74 
140 

66 
78 

 38 
39 

34 
22 

Icke-självverksam 104 80  26 20 

Skogsägarnas inställning till att utföra en klenträdsgallring skilde sig signifikant 
mellan de som redan hade utfört åtgärden och de som inte gjort det (Chi2-test, p-
värde = 0,001). 91 % av skogsägarna med tidigare erfarenhet av klenträdsgallring 
på den egna fastigheten var positiva till att utföra åtgärden. Motsvarande siffra för 
de som inte utfört åtgärden var 73 %. 

Skogsägare med omedelbart röjnings- eller gallringsbehov var statistiskt säker-
ställt i högre grad positivt inställda till att utförandet av klenträdsgallring än de utan 
detta omedelbara behov (Chi2-test, p-värde = 0,027) (Tabell 13). 

Tabell 13. Skogsägarnas inställning till att utföra en klenträdsgallring, fördelat på deras behov av 
ungskogsskötsel 
Table 13. The forest owners' attitude towards conducting a whole-tree harvest in early thinning, dis-
tributed on their need of young forest management 

Skötselbehov1 Positiva  Negativa 

 Antal Andel (%)  Antal Andel (%) 

Omedelbart röjnings- eller gallringsbehov 175 80  45 20 
Inget omedelbart röjnings- eller gallrings- 
behov 

118 70  51 30 

1Svarsalternativet ”vet ej” har undantagits i analysen 

Förklaringsgraden för skogsägarnas inställning till att utföra en klenträdsgallring var 
under 10 % (Regressionsanalys 8,10 %), med enbart statistiskt signifikanta faktorer 
(skogsinnehavsstorlek, grad av självverksamhet, tidigare erfarenhet av klenträds-
gallring och omedelbart röjnings- eller gallringsbehov). Det saknades bevis för in-
teraktionseffekter mellan de testade faktorerna, vilket innebar att variablernas effekt 
på responsvariabeln inte påverkades signifikant av andra testade variabler. 
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3.5 Samband mellan skogsägarens bakgrundsfaktorer och 
inställning till att aktivt skapa områden lämpade för 
klenträdsgallring 

Det fanns ingen statistik signifikant skillnad i skogsägarnas inställning till att aktivt 
skapa områden lämpade för klenträdsgallring med avseende på kön (Chi2-test, p-
värde = 0,537), ålder (T-test, p-värde = 0,846), skogsinnehav (Chi2-test, p-värde = 
0,061), tid som skogsägare (Chi2-test, p-värde = 0,745), medlemskap i skogsägar-
förening (Chi2-test, p-värde = 0,278) eller tidigare kännedom kring klenträdsgallring 
(Chi2-test, p-värde = 0,256). 

Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan den geografiska placeringen 
på respondenternas skogsfastigheter och deras inställning till att aktivt skapa områ-
den lämpade för klenträdsgallring (Chi2-test, p-värde = 0,003). Skogsägare i Svea-
land var i störst utsträckning positivt inställda och skogsägare i Götaland var i minst 
utsträckning positiva (Tabell 14). 

Tabell 14. Skogsägarnas inställning till att aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgallring, för-
delat på respektive landsdel 
Table 14. The forest owners' attitude towards actively creating suitable areas for whole-tree harvest-
ing in early thinnings, distributed on respective region 
Landsdelar Positiva  Negativa 

 Antal Andel (%)  Antal Andel (%) 

Götaland 182 55  147 45 
Svealand 49 78  14 22 
Norrland1 17 65  9 35 

1Södra och norra Norrland sammanslagna på grund av få svar från dessa regioner 

Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan avståndet från skogsägarnas bo-
stad till skogsfastigheten och deras inställning till att aktivt skapa områden lämpade 
för klenträdsgallring (Chi2-test, p-värde = 0,030). Skogsägare som bor inom tre mil 
från sin skogsfastighet var i mindre utsträckning benägna att skapa dessa områden 
(Tabell 15). 

Tabell 15. Skogsägarnas inställning till att aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgallring, för-
delat på bostadens avstånd till skogsfastigheten 
Table 15. The forest owners' attitude towards actively creating suitable areas for whole-tree harvest-
ing in early thinnings, distributed on the distance between residency and forest property 
Avstånd till skogsfastighet  Positiva  Negativa 

  Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Mindre än 3 mil från skogsfastigheten 
3-10 mil från skogsfastigheten 

 172 
30 

55 
70 

 138 
13 

45 
30 

Mer än 10 mil från skogsfastigheten  45 70  19 30 
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Det fanns en statistisk säkerställd skillnad mellan respondenternas högst prioriterade 
värden på sin skogsfastighet och deras attityd till att skapa områden som lämpar sig 
för klenträdsgallring (Chi2-test, p-värde = 0,007). Bland de svarande som priorite-
rade att bevara och skapa naturvärden högst på sin skogsfastighet sa sig nästan tre 
av fyra vara positiva till att aktivt skapa dessa områden (Tabell 16). 

Tabell 16. Skogsägarnas inställning till att aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgallring, för-
delat på det värde de prioriterar högst på sin skogsfastighet 
Table 16. The forest owners' attitude towards actively creating suitable areas for whole-tree harvest-
ing in early thinnings, distributed on their most prioritized value at the property 

Prioriterat värde  Positiva  Negativa 

  Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Ekonomisk avkastning 
Rekreation 

 113 
67 

54 
61 

 98 
43 

46 
39 

Bevara och skapa naturvärden  59 74  21 26 

Det fanns en statistisk säkerställd skillnad mellan skogsägarnas grad av självverk-
samhet och deras vilja att skapa områden lämpade för klenträdsgallring (Chi2-test, 
p-värde = 0,013). Andelen positivt inställda skogsägare var störst bland icke-själv-
verksamma skogsägare och minskade med ökad grad av självverksamhet (Tabell 
17). 

Tabell 17. Skogsägarnas inställning till att aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgallring, för-
delat på deras grad av självverksamhet 
Table 17. The forest owners' attitude towards actively creating suitable areas for whole-tree harvest-
ing in early thinnings, according to their degree of self-activity 

Grad av självverksamhet  Positiva  Negativa 

  Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Självverksam 
Delvis självverksam 

 54 
109 

48 
61 

 58 
69 

52 
39 

Icke-självverksam  85 66  43 34 

Skogsägarnas inställning till att aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgallring 
skilde sig signifikant mellan de som redan har utfört åtgärden och de som inte har 
gjort det (Chi2-test, p-värde = 0,000). 80 % av skogsägarna med tidigare erfarenhet 
av klenträdsgallring på den egna fastigheten var positiva till att skapa dessa områ-
den. Motsvarande siffra för de som inte utfört åtgärden var 56 %. 

Skogsägare med omedelbart röjnings- eller gallringsbehov var statistiskt säker-
ställt i högre grad positivt inställda till att skapa områden lämpade för klenträdsgall-
ring, än de utan detta omedelbara behov (Chi2-test, p-värde = 0,010) (Tabell 18). 
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Tabell 18. Skogsägarnas inställning till att aktivt skapa områden lämpade för klenträdsgallring, för-
delat på deras behov av ungskogsskötsel 
Table 18. The forest owners' attitude towards actively creating suitable areas for whole-tree harvest-
ing in early thinnings, distributed on their need of young forest management 

Skötselbehov1 Positiva  Negativa 

 Antal Andel (%)  Antal Andel (%) 

Omedelbart röjnings- eller gallringsbehov 140 64  78 36 
Inget omedelbart röjnings- eller gallrings- 
behov 

86 51  82 49 

1Svarsalternativet ”vet ej” har undantagits i analysen 

Förklaringsgraden för skogsägarnas inställning till att aktivt skapa områden lämp-
liga för klenträdsgallring var under 10 % (Regressionsanalys 9,75 %), med enbart 
statistiskt signifikanta faktorer (skogsinnehavets geografiska placering, prioriterade 
värden på skogsfastigheten, grad av självverksamhet, tidigare erfarenhet av klent-
rädsgallring och omedelbart röjnings- eller gallringsbehov). Bostadens avstånd från 
skogsfastigheten var inte signifikant tillsammans med övriga parametrar (Regress-
ionsanalys p-värde = 0,167). Det saknades bevis för interaktionseffekter mellan de 
testade faktorerna, vilket innebar att variablernas effekt på responsvariabeln inte på-
verkades signifikant av andra testade variabler. 

3.6 Synpunkter kring klenträdsgallring 
I enkätens avslutande öppna fråga lämnade 89 av 424 respondenter synpunkter kring 
klenträdsgallring eller studien. En summering av de vanligast förekommande syn-
punkterna har gjorts nedan. 

3.6.1 Positiva kommentarer 
Flera skogsägare visade intresse för klenträdsgallring. Det fanns dock ett antal fre-
kventa förbehåll: ”om vi i framtiden slutar med vedeldning, kan jag tänka mig att ta 
ut klenträd i ungskog med små maskiner”, ”om marknaden finns kan jag tänkta mig 
att skapa bestånd för denna typ av skötsel” och ”om forskning visar på goda resultat 
skulle jag inte tveka att pröva en ny metod”. En del skogsägare hade under lång tid 
efterfrågat metoden, ”jag har efterfrågat något liknade i många (20) år, men frågan 
har alltid avfärdats av uppköparna som ej lönsam & svårhanterlig". 
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Andra respondenter var positiva till metoden på grund av de inte uppskattade tidig 
röjning med tanke på viltfoder och betesskador. En annan respondent tyckte att för-
utsättningarna för klenträdsgallring har förbättrats eftersom allt färre eldar med ved 
och tätvuxna & långsmala stammar inte längre utnyttjas till höhässjor. 

3.6.2 Negativa kommentarer 
Flera skogsägare var skeptiska till att aktivt skapa bestånd lämpade för klenträds-
gallring: ”tror inte på klenträdsgallring som aktiv metod att planera med, men där-
emot som en möjlig metod när man av passivitet eller annat kommit efter/misslyck-
ats med röjningen” & ”vi bör göra åtgärder i skogen vid rätt tidpunkt så klenträds-
gallring inte behövs”. Åtskilliga skogsägare uttryckte sin oro över ökade skador: ”vi 
är rädda för skador på träd, mark och rötter” & ”klenträdsgallring orsakar för 
mycket skador, har sett dessa resultat... kör själv gallringsskördare”. Oro fanns 
även för ökade sekundära skador: ”största risken med klenträdsgallring är att när 
gallringen väl genomförts kommer kvarvarande, relativt glesa bestånd, vara oer-
hört känsligt (snöbrott & storm) under några år pga. långa slanka träd” & ”meto-
den kommer leda till ökad förekomst av rotröta samt stormskador och skall därför 
absolut undvikas”. 

Flera respondenter påpekade att de inte ville ta ut mer näringsämnen ur skogen: 
”min uppfattning är att det är helt fel att föra bort ris, toppar och småstammar under 
röjnings- och gallringstiden. Den näring som frigörs när ris och stammar förmult-
nar behövs när timmertillväxten är som störst under omloppstiden. Har 55 års er-
farenhet som aktiv skogsbrukare” & ”stort uttag av biomassa bör kanske tillföras 
aska som kompensation”. 

Flera skogsägare framhöll även vikten av att ha vetskap kring klenträdsgallring-
ens konsekvenser: ”mer forskning behövs med provytor för att få fram resultat som 
jag som skogsägare ska ha som underlag för mina beslut om olika åtgärder i min 
skog. Detta gäller både ekonomi, tillväxt och påverkan på naturen”, ”tyvärr är re-
sultaten svårbedömda för endast en skogsgeneration, nästa generation får ta ställ-
ning till hur det gick med metoden” & ”om det finns informationshäfte eller liknande 
om detta vore det ju en idé att sända ut”. Slutligen ansåg en handfull respondenter 
att biomassauttag har alltför låg lönsamhet: ”kör själv en Malwa 560 kombi med 
skördaraggregat och energiklipp på egen skog. Hugger ofta brännved ned till 2 cm 
och dåligt kvistat trädslagsblandat... brännved är mycket bättre betalt än biomassa” 
& ”den lilla intäkt som biomassan ger kommer bara tillgodo för industri, entrepre-
nörer etc., inte skogsägare”. 
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4.1 Resultat 
Mer än hälften av skogsägarna skulle absolut, eller i vissa fall utföra en klenträds-
gallring även om åtgärden gav ett negativt nettoresultat, så länge den inte är mer 
kostsam än vad en förröjning inför gallring hade varit. 85 % av skogsägarna skulle 
absolut, eller i vissa fall utföra en klenträdsgallring om åtgärden gav ett positivt 
ekonomiskt nettoresultat. Huvuddelen av de svarande uppgav att de absolut skulle 
utföra åtgärden under dessa förutsättningar. Trenden att ett högre ekonomiskt resul-
tat ökar viljan att utföra klenträdsgallring samstämmer med Mattsson, Boman & 
Kindstrand (2004) och Nordlund & Westins (2010) studier där ekonomi framhålls 
av stor betydelse för privata skogsägare. Endast 6 % av skogsägarna skulle absolut 
inte utföra en klenträdsgallring om åtgärden gav ett negativt nettoresultat. Motsva-
rande siffra för ett positivt nettoresultat var knappt 3 %. Detta är i linje med Carlén 
(1990) och Ederyds (2012) studier där de påvisar att drivkraften till skogsägares 
skogsskötselåtgärder i stor utsträckning beror på ekonomiska faktorer. 

Nästan 60 % av skogsägarna skulle absolut, eller i vissa fall kunna tänka sig att, 
på delar av sin fastighet, minska antalet röjningar och/eller röja svagare för att skapa 
områden lämpade för klenträdsgallring. Det är i linje med Norin & Tosteruds (2009) 
delvis liknande studie där huvuddelen av skogsägarna är positivt inställda till uttag 
av grot. 

De undersökta hypotetiska konsekvenserna av klenträdsgallring hade en negativ 
eller stor negativ inverkan på 19–71 % av skogsägarnas inställning till klenträds-
gallring. Störst negativ påverkan hade ökade stamskador, ökade körskador och en 
mindre mängd framtida timmer jämfört med traditionell gallring. Huvuddelen av 
skogsägarna ansåg att dessa konsekvenser hade en negativ eller stor negativ påver-
kan på deras inställning till klenträdsgallring. Detta överensstämmer delvis med No-
rin & Tosteruds (2009) studie där körskador tillhör de vanligaste orsakerna till en 

4 Diskussion 
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negativ inställning till grotuttag. Tidigare upptagna stickvägar, mer kvarvarande un-
derväxt efter åtgärd och om det skulle vara en obeprövad metod var de hypotetiska 
konsekvenser med lägst påverkan. Studien belyser därmed vikten av att klenträds-
gallring framförallt inte kan orsaka mer skador eller ha en negativ effekt på den 
framtida timmermängden, om skogsägarna ska ha lika positiv inställning till meto-
den som resultatet påvisar. 

Det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan skogsägarnas bakgrundsfak-
torer och de tre hypotetiska konsekvenser med störst negativ påverkan. Skogsägare 
med tidigare kännedom kring klenträdsgallring och de som redan använt sig av me-
toden påverkades signifikant i mindre utsträckning av ökade stamskador, ökade kör-
skador och en mindre mängd framtida timmer, än de nya inför metoden. Även 
skogsägare med ett omedelbart röjnings- eller gallringsbehov var statistiskt säker-
ställt i mindre utsträckning påverkade av ökade körskador än de utan. Detta skulle 
kunna förklaras av att de är i större behov av att omedelbart åtgärda dessa områden 
och därför inte är lika nogräknade angående metodens resultat. Slutligen fanns en 
statistiskt säkerställd skillnad mellan de högst prioriterade värdena på skogsfastig-
heten och påverkan av en mindre mängd framtida timmer. De som prioriterade eko-
nomisk avkastning högst ansåg sig i högre utsträckning bli negativt påverkade av 
detta. En anledning till detta kan vara att den konsekvensen förmodligen skulle med-
föra en lägre ekonomisk avkastning. Skillnaderna mellan olika typer av skogsägare 
motsvarar relativt väl deras inställning till klenträdsgallring överlag. Grupperna som 
ansåg att de hypotetiska konsekvenserna hade en mindre negativ påverkan på deras 
inställning var även i stor utsträckning positivt inställda till klenträdsgallring i grun-
den. 

Fritextsvaren indikerade bland annat ett intresse för klenträdsgallring bland 
skogsägare förutsatt att de slutar med vedeldning. Svaren pekade även på en oro 
kring att klenträdsgallring, framförallt ska orsaka mer skador än traditionell gallring. 
Den minskade uppvärmningen med ved (Statens energimyndighet 2001; Energi-
myndigheten 2017), kan därmed antas öka intresset för klenträdsgallring, förutsatt 
att metoden inte har en negativ inverkan på skadefrekvensen. 

Det fanns ett antal statistiskt signifikanta samband mellan skogsägarnas bak-
grundsfaktorer och deras inställning till att utföra en klenträdsgallring. Skogsägare 
med ett mindre skogsinnehav var i högre grad positivt inställda till klenträdsgallring. 
Därmed bör det poängteras att andelen skogsmark, vars ägare hade en positiv in-
ställning till klenträdsgallring, var lägre än andelen skogsägare i sig som var positivt 
inställda. Förutsatt att klenträdsgallring ger en ökad avverkningsvolym, motsäger 
det Kuuluvainen et al. (2014) studie där ägare till större skogsfastigheter tenderar 
att avverka mer på sina fastigheter. Hos icke-självverksamma skogsägarna fanns en 
större villighet att utföra klenträdsgallring. Ett skäl till detta skulle kunna vara att 
arbetskostnaden kan hållas nere genom att själv utföra arbetet istället för att betala 
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en extern aktör för att utföra en liknande åtgärd. Även skogsägare som tidigare utfört 
en klenträdsgallring på fastigheten var i högre grad positiva till att utföra åtgärden. 
En förklaring till detta kan vara att eftersom de redan prövat metoden känns den inte 
lika främmande och kan därmed vara beredda att utföra den igen. Slutligen var även 
skogsägare med ett omedelbart röjnings- eller gallringsbehov på fastigheten i större 
utsträckning positivt inställda till klenträdsgallring. I Kuuluvainen et al. (2014) stu-
die tenderar ägare till större fastigheter att sälja mer virke från sina fastigheter vilket 
skulle kunna medföra mindre omedelbart skötselbehov och därmed ge skäl för den 
lägre andelen positiva skogsägare bland de större skogsägarna. Detta resonemang 
innebär att även Favadas et al. (2009) studie styrker resultatet. Där påvisas att själv-
verksamma skogsägare avverkar mer på sin fastighet jämfört med skogsägare i öv-
rigt. 

Det fanns även ett antal statistiskt signifikanta samband mellan skogsägarnas 
bakgrundsfaktorer och deras inställning till att aktivt skapa områden lämpade för 
klenträdsgallring. Högst andel positiva skogsägare till att skapa dessa områden 
fanns i Svealand och lägst andel i Götaland. Skogsägare boende längre än tre mil 
från sin skogsfastighet var i större utsträckning villiga att skapa dessa områden. 
Nordlund & Westins (2010) studie konstaterar att närbor värderar ekonomisk av-
kastning från skogen högre än utbor. Förutsatt att skapandet av områden lämpade 
för klenträdsgallring genererar en högre ekonomisk avkastning motsäger det studi-
ens högre andel negativt inställda närboende skogsägare. 

 De svarande som prioriterade att bevara och skapa naturvärden högst på sin fas-
tighet var i störst utsträckning positivt inställda till åtgärden. Den kategori skogsä-
gare som prioriterade ekonomisk avkastning främst hade lägst andel positivt in-
ställda individer. Minskande grad av självverksamhet ökade skogsägarnas villighet 
att skapa dessa områden. Kategorin självverksamma skogsägare hade högst andel 
negativt inställda skogsägare till åtgärden av samtliga undersökta kategorier. Detta 
överensstämmer med Jacobssons (2016) studie där delar av skogsägarna har som 
främsta mål att få arbeta med den egna skogen, och därmed sköta den själv. Skogs-
ägare som tidigare utfört en klenträdsgallring på sin fastighet var i högre grad posi-
tiva till att utföra åtgärden. Även skogsägare med ett omedelbart röjnings- eller gall-
ringsbehov var i större utsträckning positivt inställda till att aktivt skapa områden 
lämpade för klenträdsgallring. 

Ní Dhubháin et al. (2007) visar i sin studie att affärsinriktade skogsägare är mer 
benägna att sköta och avverka sina bestånd, än de som inte är det. I Nordlund & 
Westins (2010) studie påvisas att närbor värderar ekonomisk avkastning från skogen 
högre än utbor. Det skulle kunna vara i linje med denna studie förutsatt att skogsä-
gare boende nära sin skogsfastighet och även de som prioriterar ekonomisk avkast-
ning högst på fastigheten är mer benägna att sköta skogen och därmed inte skapa 
områden med omedelbara skötselbehov. Detta kan i sin tur motivera varför dessa 
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skogsägare i mindre utsträckning var intresserade av klenträdsgallring. Detta stöds 
även av Favadas et al. (2009) studie, där det påvisas att ägare som prioriterar rekre-
ation på skogsfastigheten avverkar mindre. Det överensstämmer med att dessa 
skogsägare i högre grad, än de som prioriterade ekonomisk avkastning främst var 
positivt inställda. Favadas et al. (2009) studie påpekar även att självverksamma 
skogsägare avverkar mer än skogsägare i övrigt, vilket är i linje med att denna grupp 
i större utsträckning var negativt inställda till skapandet av områden lämpade för 
klenträdsgallring. 

4.2 Praktisk implementering av resultat 
Flera skogsägare lämnade kommentarer kring att de ville ha mer information angå-
ende klenträdsgallring för att kunna bilda sig en uppfattning kring metoden, exem-
pelvis genom ett informationshäfte eller liknande. Detta samstämmer med Norin & 
Tosteruds (2009) studie där information, både om positiva konsekvenser och risker, 
anges som en metod för att öka intresset för grot. Många skogsägare kunde inte ta 
ställning till hur ett antal hypotetiska konsekvenser skulle påverka deras inställning 
till klenträdsgallring. Detta kan tyda på att de inte kände sig tillräckligt insatta i 
ämnet. Som Kronholm (2016) påvisar i sin studie har en höjd kunskapsnivå bland 
skogsägarföreningarnas medlemmar en positiv effekt på deras inställning till ökad 
aktivitet och produktion i skogen. Information och utbildning för privata skogsägare 
skulle därmed kunna vara en möjlighet för att öka intresset för klenträdsgallring. 
Detta skulle kunna ske genom att olika företag och myndigheter anordnar demoda-
gar för att informera om metoden och visa på dess fördelar. Förutsatt att dessa stöd-
jer och står bakom metoden, kan informationen föras vidare via virkesköpare/skogs-
inspektorer, vilka kan nå ut direkt till många skogsägare. Det skall dock poängteras 
att det i denna studie inte fanns någon statistiskt säkerställd skillnad i skogsägarnas 
inställning till klenträdsgallring beroende på om de kände till metoden sedan tidi-
gare, eller inte. Dock påverkades skogsägare med tidigare kännedom kring klent-
rädsgallring i mindre utsträckning negativt av de undersökta hypotetiska konsekven-
serna, än de nya inför metoden. 

På grund av att skogsägarnas inställning till metoden skilde mellan olika slags 
skogsägare går det vid marknadsföring av metoden att inrikta sig mot grupper med 
hög andel positiva skogsägare, vilka dessutom generellt upplevde en mindre negativ 
påverkan av de hypotetiska konsekvenserna. När väl övriga skogsägare ser att me-
toden utförs i allt större utsträckning kan det i sin tur även ge effekt på de som in-
ledningsvis var skeptiska till metoden. Genom att exempelvis söka ut och kontakta 
mindre skogsägare med ett omedelbart röjnings- eller gallringsbehov, vilka i större 
utsträckning var positivt inställda, skulle det vara möjligt att få ett större gensvar på 
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marknadsföringen. Detta skulle exempelvis kunna utföras av virkesköpare och 
skogsinspektorer som en del i deras respektive företags bioenergianskaffning. Om 
de inte använder skogsbränslet själva skulle det kunna bytas med eller säljas till 
andra företag som gör det. Förutsatt att de skogliga rådgivarna har en god kontakt 
med, och kännedom om, de lokala skogsägarna skulle det även vara möjligt att kon-
takta skogsägare utifrån mindre offentliga bakgrundsfaktorer som påverkade deras 
inställning till klenträdsgallring, exempelvis grad av självverksamhet. I och med att 
ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och 
klimatmål skulle även statliga subventioner till metoden kunna vara en möjlighet 
för att påskynda implementeringen. Subventioner används i flera länder, bland annat 
inom det finländska skogsbruket (Routa et al. 2013). 

Trots att studien gäller Sverige specifikt, och Götaland i synnerhet, kan resulta-
ten vara av intresse även utanför landet, då även andra länder har liknade skogar och 
eftersträvar en ökad produktion av biobränsle. Inom ramen för EU-projektet 
Smallwood görs dessutom likande enkätundersökningar i Finland, Slovenien och 
Spanien. 

Klenträdsgallring kan vara gynnsam ur ett hållbarhetsperspektiv och vara en vik-
tig del i att nå Sveriges uppsatta energi- och klimatmål, då metoden innebär att mer 
av den producerade biomassan kan tillvaratas. På grund av den rådande bristen på 
röjare och efterfrågan av mekanisering inom skogsvården (Johansson 2019), kan 
klenträdsgallring även minska personalbristen i den framtida ungskogsskötseln och 
vara en möjlig väg för att komma till bukt med detta problem. 

4.3 Metodval 
För att identifiera eventuella skillnader i inställning till klenträdsgallring mellan 
olika typer av skogsägare utformades enkätfrågorna med stöd av de samband mellan 
skogliga handlingsmönster och skogsägarnas bakgrundsfaktorer som påvisats. 

Då enkäter möjliggör att ställa frågor till en större grupp individer gjordes data-
insamlingen i enkätform istället för intervjuform. Enkät valdes även till förmån för 
intervju på grund av följande: respondenten påverkas inte av tonläge eller eventuellt 
kroppsspråk, den svarande kan besvara enkäten i sin egen takt när det passar denne 
bäst, respondenten behöver inte formulera sig muntligt och standardiserade fråge-
formuleringar innebär förhållandevis lättolkade resultat (Ejlertsson 2005). 

Studiens OSU garanterar inte ett representativt urval av individer från olika grup-
per inom skogsägarkåren. För att få ett proportionellt urval mot populationen i öv-
rigt, exempelvis mellan män och kvinnor, yngre och äldre och mellan olika lands-
delar hade ett stratifierade urval kunnat göras (Brewerton & Millward 2001). Stra-
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tifierat urval möjliggör även att fokusera på grupper av intresse och göra noggrann-
nare analyser av dessa. Det måste dock vara bevisat att de valda grupperna (strata) 
påverkar resultatet, grupperna måste därmed kunna rättfärdigas. I och med att in-
ställningen till klenträdsgallring undersöktes för första gången bland privata skogs-
ägare är det inte att möjligt att veta hur olika typer av skogsägare ställer sig till detta. 
Dessutom var studiens syfte att identifiera generella skillnader mellan skogsägarnas 
bakgrundsfaktorer och deras inställningar till klenträdsgallring. När urvalet delas 
upp i många undergrupper krävs ett stort urval, vilket riskerar att göra studien stor, 
dyr och svårhanterlig (Fink 1995b). På grund av nämnda anledningar gjordes inget 
stratifierat urval. Proportionalitet mot skogsägarkåren i stort uppnåddes ändå för 
samtliga testade faktorer förutom avseende skogsinnehavets geografiska placering, 
skogsinnehavets storlek och eventuellt även medelålder. Endast den förstnämnda 
faktorn hade en stor avvikelse. 

Sammanslagningen av tre av enkätfrågornas (fråga 13, 14 och 15) svar motive-
rades av följande: Att använda flera frågor med olika förutsättningar kan ge en mer 
sanningsenlig mätning av attityden (Persson 2016). Dessutom var studiens syfte att 
identifiera generella skillnader i inställningen mellan olika slags skogsägare, inte 
hur inställningen förändrades mellan olika ekonomiska förutsättningar. Därtill upp-
visade en del respondenter ett inte fullt naturligt svarsmönster (se Svagheter). Ge-
nom att tre frågor sammanfördes till ett enda värde dämpas effekten av dessa avvi-
kande värden. 

4.4 Bortfall & urval 
Sammantaget var det mestadels marginella skillnader mellan de som besvarande 
enkäten och de som inte gjorde det. Av de testade faktorerna var enbart medelåldern 
signifikant skild mellan dessa grupper. Skogsägarnas ålder hade dock ingen signifi-
kant påverkan på deras inställning till klenträdsgallring. Därmed hade ingen av de 
testade faktorerna ett systematiskt bortfall som även signifikant påverkade resulta-
tet. 

Av de testade faktorerna var det tillhandahålla urvalet från Lantmäteriet signifi-
kant skilt från Sveriges skogsägarkår i stort avseende medelålder, skogsinnehavets 
storlek och skogsinnehavets geografiska placering. Endast de två sistnämnda fak-
torerna gav även en signifikant skillnad på studiens resultat. I urvalet var personer 
med ett skogsinnehav ≤50 ha underrepresenterade medan de större skogsägarna var 
överrepresenterade. Eftersom mindre skogsägare i högre utsträckning än större 
skogsägare var positivt inställda till utförandet av klenträdsgallring innebär detta att 
en större andel av skogsägarna förmodligen skulle ha varit positivt inställda till det 
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om urvalet varit representativt för den undersökta populationen skogsägare. Avvi-
kelserna mot skogsägarkåren var dock relativt måttliga. Skogsägare med ett innehav 
≤50 ha skulle ha uppgått till cirka 74 % av urvalet om det varit representativt för 
skogsägarkåren i stort. I själva verket utgjorde denna grupp 65 %. Personer med ett 
skogsinnehav på 51–200 ha borde ha uppgått till cirka 23 %, men stod för 30 % av 
skogsägarna. Skogsägare över 200 ha borde ha utgjort cirka 4 % av urvalet, men 
utgjorde 5 %. 

Den största avvikelsen mellan studiens urval och populationen var avseende 
skogsägarfördelningen i Sverige. Skogsägare från Götaland var överrepresenterade 
i urvalet, medan de från Svealand och framförallt Norrland var underrepresenterade. 
Skogsägare med huvuddelen av sitt innehav i Götaland utgör 41 % av landets skogs-
ägare. I studiens urval utgjorde de 79 % av de tilltänkta respondenterna. Motsva-
rande siffror för Sveland är 32 % för Sverige i stort och 16 % i urvalet. Skogsägare 
i Norrland utgör 27 % av Sveriges skogsägare, men i urvalet utgjorde de knappt 5 
% av skogsägarna. Dessa avvikelser har med största sannolikhet inte orsakats av 
slumpen. Skogsägarna i Svealand och Norrland var i större utsträckning än skogsä-
gare i Götaland positivt inställda till skapandet av områden lämpade för klenträds-
gallring. Därmed kan det antas att en större andel av skogsägarna förmodligen varit 
positivt inställda om urvalet skett representativt. Det skall även poängteras att urva-
let jämfördes med skogsägarfördelningen av samtliga Sveriges skogsägare då sta-
tistik inte fanns tillgänglig för de ≤18 år med ett skogsinnehav om minst 6 ha. I och 
med att skogsfastigheterna är större i Norrland än i Götaland (Christiansen 2018), 
kan det antas att urvalet hade varit än mer skevt om det jämförts mot hur fördel-
ningen ser ut bland de som minst äger 6 ha produktiv skogsmark. 

Skogsägarna i Västra Götalands län och Jönköpings län var klart överrepresen-
terade i studiens urval. Skogsägarna i Västra Götalands län, utgjorde 50 % av urva-
let, men utgör enbart 14 % Sveriges skogsägare. 25 % av urvalet utgjordes av indi-
vider som ägde skog i Jönköpings län, men skogsägarna i länet uppgår endast till 5 
% av Sveriges skogsägare (Christiansen 2018). Denna skevhet har med största san-
nolikhet påverkat resultatet då urvalet till 75 % utgjordes av skogsägare från 2 av 
21 svenska län. 

Då Lantmäteriet tog fram urvalet till studien, var urvalsprocessen avhängigt ett 
korrekt utförande av tredje part. Avsikten var att skicka ut enkäten till fler än de 842 
personer som gjordes. På grund av att 158 utländska skogsägare återfanns i utdraget 
från Lantmäteriet var dock inte detta möjligt. Vid antagandet att andelen utländska 
skogsägare följer de svenska skogsägarnas skogsinnehavsfördelning, borde enbart 
runt 20 stycken funnits med i urvalet om det skett slumpmässigt (Christiansen 
2018). Därmed skulle utskickets omfång även varit betydligt större, vilket förmod-
ligen resulterat i fler besvarade enkäter. På grund av antalet svar i studien ändå var 
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relativt många behöver dock inte ytterligare svar haft någon avgörande effekt på 
resultatet (se Styrkor). 

Delfrågorna avseende fråga 18, där de svarande skulle ange i vilken omfattning 
ett antal hypotetiska konsekvenser påverkade deras inställning till klenträdsgallring 
besvarades i stor utsträckning med svarsalternativet ”kan inte ta ställning”. Bero-
ende på delfråga svarade 16–49 % av respondenterna med det svarsalternativet och 
uppgav därmed inte sin uppfattning i frågan. Andelen hade eventuellt kunnat mins-
kas genom att be respondenterna att försöka ha en åsikt även om de inte kände sig 
säkra inom ämnet. Samtidigt kan det vara bättre att de inte tar ställning än att de ger 
ett svar som egentligen inte motsvarar deras inställning, vilket kan leda till ett miss-
visande resultat. Frågan gällande hur respondenternas inställning skulle påverkas 
vid antagandet att klenträdsgallring är en obeprövad metod var den fråga som oftast 
besvarades med "kan inte ta ställning”. 49 % av respondenterna besvarade frågan 
med detta alternativ, vilket var mer än dubbelt så ofta som samtliga övriga delfrågor. 

4.5 Styrkor 
Studiens provstorlek får anses vara god då antalet uppfyllde lägsta rekommenderade 
svarsantal (384 stycken) för vald säkerhet och populationsstorlek. Även svarsfre-
kvensen var över förväntan då den förväntades hamna kring 40 %, men istället blev 
drygt 50 %.  

I 14 fall har de tilltänkta respondenterna meddelat att de av olika anledningar 
inte besvarat enkäten. De vanligaste skälen var att fastigheten var såld eller att per-
sonerna i fråga inte var i stånd att besvara enkäten. Dessa individer var alltså inte 
längre skogsägare, eller kommer mest troligt inte vara det inom en snar framtid. 
Svarsfrekvensen bland de fortsatta skogsägarna var därmed högre. 

I och med att det saknades bevis för interaktionseffekter mellan de testade vari-
ablerna innebar det att variablernas effekt på responsvariabeln inte påverkades sig-
nifikant av andra testade variabler. 

Multikollinearitet i regressionsmodeller innebär att två eller flera av de obero-
ende variablerna i hög utsträckning är korrelerade med varandra. Detta gör det svårt 
att avgöra de enskilda variablernas effekt på skogsägarnas inställning till klenträds-
gallring. Variance Inflation Factor (VIF) är ett mått på detta. VIF = 1 innebär att det 
inte finns någon multikollinearitet och VIF-värden över 5 tyder på en hög multikol-
linearitet (Minitab 2019). VIF-värdet var som högst 1,41 i regressionsmodellerna 
och majoriteten av variablerna hade VIF-värden under 1,1. Detta får anses vara nära 
1 och därmed tyda på att effekten av multikollinearitet bland de signifikanta variab-
lerna var begränsad. Däremot fanns en antydan till att avstånd från skogsfastigheten 
korrelerade med graden av självverksamhet avseende skogsägarnas inställning till 
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att aktivt skapa lämpliga områden för klenträdsgallring, då dessa VIF-värden var 
högst. Dessutom var inte variabeln avstånd till skogsfastigheten signifikant tillsam-
mans med övriga variabler i regressionsanalysen. När den uteslöts ur modellen blev 
även p-värdet för självverksamhet lägre. Detta indikerar att avstånd till skogsfastig-
hetens effekt på responsvariabeln påverkades av självverksamheten, och att graden 
av självverksamhet var den variabel som egentligen påverkade inställningen. 

Huvuddelen av studiens källor är vetenskapligt granskade. I de fall detta inte 
varit möjligt har påståendena försökts styrkas med flera källor. Relevanta och aktu-
ella referenser har alltid eftersträvats i studien. 

4.6 Svagheter 
En svaghet med studien var att det förekom ofullständigt besvarade enkäter vilket 
resulterade i ett partiellt bortfall. Beträffande frågan hur skogsägarna rangordnar 
värdena på sin fastighet förekom det att de svarande prioriterade samtliga paramet-
rar högst, utan inbördes ordning. Därmed kunde inte dessa svar användas. Detta är 
en svaghet med postenkäter jämfört med digitala enkäter, eftersom att det i den sist-
nämnda enkätformen kan säkerställas att rangordning verkligen görs. Frågan kunde 
ha förtydligats för att verkligen få skogsägarna att rangordna parametrarna även i 
postenkäten. Även frågan rörande vilka skogliga åtgärder som skogsägarna utför 
själva hade kunnat förtydligas genom att se till att ett svarsalternativ fanns för de 
skogsägare där övriga delägare utför de skogliga åtgärderna. Det fanns respondenter 
som påpekade detta. 

Det förekom att respondenter svarade positivare på fråga 13, om de skulle utföra 
en klenträdsgallring som genererar ett negativt ekonomiskt nettoresultat, än fråga 
15, då frågan var identisk frånsett det faktum att åtgärden genererar ett positivt eko-
nomiskt nettoresultat. Detta känns ologiskt med tanke på att det skulle innebära att 
dessa respondenter anser att en högre intäkt skulle göra dem mindre benägna att 
utföra en klenträdsgallring. Flera av dessa individer angav dessutom att den ekono-
miska avkastningen prioriteras högst på skogsfastigheten. Det påträffades även en-
käter där svaret på frågan angående om skogsägarna skulle utföra en klenträdsgall-
ring om åtgärden resulterar i ett negativt ekonomiskt nettoresultat ändrats (en annan 
ruta har först kryssats i och sedan strukits över eller suddats). En möjlig förklaring 
skulle kunna vara att svaret ändrades efter att respondenterna sett efterföljande frå-
gor, vilka fanns först på nästkommande sida, där åtgärden resulterar i ett högre net-
toresultat. Utan de efterföljande frågorna hade eventuellt inställningen till klenträds-
gallring som ger ett negativt ekonomiskt nettoresultat varit positivare. Även ord-
ningen på svarsalternativen skulle kunna vara en faktor som har påverkat resultatet. 
En undersökning av Trost & Hultåker (2007) visade att svarsalternativens inbördes 
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ordning påverkar svarsresultatet. Ytterligare tveksamma svarsmönster är de respon-
denter som uppgav att de inte känner till metoden klenträdsgallring, men samtidigt 
angav att de har utfört metoden på sin fastighet. Ett antal av dessa skogsägare skriver 
att de själva har utfört klenträdsgallringen motormanuellt för att tillgodose sitt ved-
behov. Därmed har de inte utfört den typ av klenträdsgallring som avsågs med stu-
dien. Exempelvis har en respondent kryssat i att kör- och stamskador inte påverkar 
dennes inställning till klenträdsgallring, personen har kommenterat frågan och skri-
vit: ”eftersom klenträdsgallringen utförs i egen regi blir det inga skador”. Baserat 
på detta kan det antas att delar av enkäterna besvarades utan att respondenterna rik-
tigt förstod innebörden av vissa frågor. 

I flera fall var även de svarande mer negativt inställda till klenträdsgallring efter 
en rekommendation från virkesköpare/skogsinspektor (fråga 17) jämfört utan en så-
dan. En möjlighet vore att en del av skogsägarna misstror skogliga rådgivare. Detta 
skulle i så fall påverka marknadsföringseffekten av rekommendationer från en vir-
kesköpare eller skogsinspektor. Persson (2016) konstaterar att tankar och känslor 
som uppkommer vid en fråga kvarstår och påverkar efterföljande frågor. En därmed 
tänkbart troligare förklaring kan vara att de svararande påverkats av föregående 
fråga som behandlade skogsägarnas inställning till att aktivt skapa bestånd lämpade 
för klenträdsgallring. Den frågan hade en högre andel negativa skogsägare än frågan 
angående inställningen till enbart utförande av metoden, vilket var det som avsågs 
med fråga 17. 

Under inmatningsarbetet i Excel jämfördes informationen tillhandahållen av 
Lantmäteriet med den angiven av respondenten. Där kön och ålder inte motsvarade 
varandra kunde det konstateras att enkäten i ett antal fall blivit besvarad av en annan 
person än den som enkäten var adresserad till. I dessa fall besvarades enkäten ge-
nomgående av en man trots att den var adresserad till en kvinna. På en enkät fanns 
även en kommentar där den tilltänkte respondenten meddelade att hennes man, som 
också är delägare i skogsfastigheten, besvarade enkäten. Denne meddelar också att 
hon har samma inställning till frågorna som sin man. Förutsatt att personen som 
besvarade enkäten även fattar de skogliga besluten behöver dock inte detta vara en 
svaghet i studien. I en studie av Lindroos, Lidestav & Nordfjell (2005) påvisas att 
män i större utsträckning, än kvinnor, tenderar att vara självverksamma. Det skulle 
kunna innebära att männen även fattar mer av de skogliga besluten. 

Tre skogsägare hörde av sig och meddelade att de på grund av otillräcklig skog-
lig kunskap inte kunde besvara enkäten. Gissningsvis kände fler av de tilltänkta re-
spondenterna inom bortfallsgruppen likadant, men utan att meddela det. Ett anta-
gande är därmed att personer insatta i skogsbruk i större utsträckning besvarat en-
käten. Exempelvis skulle andelen självverksamma skogsägare, personer med kän-
nedom kring klenträdsgallring och de med en åsikt i frågorna kunna vara högre 
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bland skogsägarna som besvarade enkäten jämfört med de skogsägare som valt att 
inte göra det. 

Det finns en möjlighet att det nuvarande prisläget på primära skogsbränslen in-
fluerat svaren, då klenträdsgallringens lönsamhet är låg (Energimyndigheten 2019b) 
och metoden endast utförs i begränsad omfattning (Statistiska centralbyrån 2017). 
Att klenträdsgallring haft en högre lönsamhet och vore mer allmänt spridd, hade 
med största sannolikhet lett till att respondenterna, i större utsträckning, varit i kon-
takt med metoden. Ytterligare kännedom kring metoden kan, som tidigare påpekats, 
i sin tur leda till att skogsägarna blir mer intresserade av den (Norin & Tosteruds 
2009). Ett högre skogsbränslepris skulle således eventuellt ha ökat andelen positiva 
skogsägare. 

4.7 Fortsatta studier 
För att få en djupare förståelse kring de bakomliggande motiven till skogsägarnas 
inställningar förordas en kvalitativ intervjustudie (Holme & Solvang 1997). Detta 
skulle även kunna klargöra effekten av skogliga rådgivares rekommendationer. 

Det skulle även vara intressant att basera framtida studier på ett stratifierade ur-
val. Då hade skillnader mellan grupper av skogsägare, som i denna studie var små, 
kunnat undersökas mer specifikt, exempelvis skogsägare med stora skogsinnehav. 

Eventuella negativa konsekvenser kring klenträdsgallring bör även klarläggas 
för att skogsägarna ska ha tillräckligt med beslutsunderlag för att kunna fatta beslut 
om att utföra en klenträdsgallring eller inte. Flera respondenter påtalade vikten av 
mer forskning inom området, speciellt på metodens långtidseffekter. Först därefter 
sade de sig villiga att se klenträdsgallring som en möjlig skogsbruksåtgärd. Det 
skulle vara intressant att göra en ny enkätstudie när mer forskningsresultat angående 
klenträdsgallring har framkommit. Då skulle det vara möjligt att ha tydliga fakta-
resultat och konsekvensbeskrivningar för skogsägarna och därmed ge dem ett bättre 
beslutsunderlag till sina åsikter. 

4.8 Slutsatser 
Under samtliga undersökta ekonomiska förutsättningar var huvuddelen av skogsä-
garna positivt inställda till att utföra en klenträdsgallring i befintligt eftersatta röj-
ningsbestånd. Huvuddelen av skogsägarna skulle även kunna tänka sig att, på delar 
av fastigheten, aktivt minska antalet röjningar och/eller röja svagare för att skapa 
områden lämpade för klenträdsgallring. 

Om klenträdsgallring skulle orsaka mer stamskador, mer körskador eller gene-
rera en mindre mängd framtida timmer än konventionell gallring skulle det ha en 
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negativ eller stor negativ inverkan på inställningen till klenträdsgallring för en ma-
joritet av skogsägarna. 

Skogsägare med mindre skogsinnehav, skogsägare med tidigare erfarenhet av 
klenträdsgallring, skogsägare med omedelbart röjnings- eller gallringsbehov samt 
icke självverksamma skogsägare var i större utsträckning positiva till utförandet av 
metoden. 

Skogsägare med tidigare erfarenhet av klenträdsgallring, skogsägare med ome-
delbart röjnings- eller gallringsbehov, skogsägare som bor längre från skogsfastig-
heten, skogsägare som prioriterar naturvärden, icke självverksamma skogsägare 
samt skogsägare i Svealand var i större utsträckning positiva till att aktivt skapa 
områden lämpade för klenträdsgallring. 

Studien visar på att privata skogsägare inte utgör den begränsande faktorn för 
klenträdsgallring. Skogsägarnas generellt sett positiva inställning är dock avhängig 
av ett bärkraftigt skogsbränslepris och att metoden har begränsade negativa konse-
kvenser på skadefrekvensen och beståndsutvecklingen jämfört med traditionell gall-
ring med förröjning. 
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Hej Skogsägare!   
Mitt namn är David Bengtsson och jag studerar till Jägmästare vid Sveriges lant-
bruksuniversitet. Jag läser sista året på utbildningen och skriver just nu mitt exa-
mensarbete, vilket kommer baseras på data insamlat via en enkätundersökning. Ar-
betet är en del av EU-projektet Smallwood. För mer information se: 
www.smallwood.eu. 
Du är en av 1000 skogsägare som är slumpmässigt utvald för denna enkätundersök-
ning. Syftet är att undersöka skogsägares inställning till uttag av biomassa (hela 
klena träd) i täta ungskogar genom att göra en så kallad klenträdsgallring. Kortfattat 
innebär det att tillvarata mer av volymen i skogsområden som antingen har röjts för 
svagt eller där röjning helt uteblivit. 
Enkäten innehåller 19 frågor och tar cirka 10 minuter att besvara. Ditt deltagande är 
naturligtvis frivilligt, men väljer du att besvara enkäten bidrar Du med värdefull 
information som kan leda till utveckling av nya metoder för skötsel av ungskog. För 
att få ett användbart och tillförlitligt resultat är alla svar lika viktiga. Returnera ifylld 
enkät i det förfrankerade svarskuvertet senast 2019-11-15. En påminnelse kommer 
skickas ut i början av november till de som ännu inte har svarat. 
Alla uppgifter som samlas in via enkäten behandlas konfidentiellt och inga person-
liga uppgifter kommer kunna utläsas i den publicerade rapporten. Svarskuvertet är 
märkt med ett nummer som enbart används för att kunna stämma av inkomna svar 
mot adresslistan, och därmed undvika att onödiga påminnelsebrev skickas ut. Din 
returnerade enkät separeras från svarskuvertet och kan därefter inte kopplas till dig 
som person. Inga adressuppgifter kommer sparas efter att undersökningen avslutats. 
 
 
Har du frågor angående enkäten eller undersökningen får du gärna kontakta mig. 
 
 
 

Bilaga 1 - Följebrev 
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Tack på förhand för din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 

 
David Bengtsson  Thomas Kronholm 
dabn0002@stud.slu.se  thomas.kronholm@slu.se 
Jägmästarstudent  Fil. dr, Handledare för examensarbetet 
Sveriges lantbruksuniversitet  Sveriges lantbruksuniversitet 

 
 
 

Personuppgiftsansvarig 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
dina personuppgifter. 
Din kontaktperson för denna behandling är student David Bengtsson (e-post: 
dabn0002@stud.slu.se) och handledare är Thomas Kronholm (e-post: thomas.kron-
holm@slu.se), institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU. 
Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90. 

Rättslig grund 
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av uppgift av allmänt intresse, nämli-
gen att forska inom skogsvetenskap enligt förordningen om SLU. När vi arkiverar 
forskningsmaterialet och hanterar allmänna handlingar behandlar SLU personupp-
gifterna på det sätt som krävs för att leva upp till kraven på myndigheters hantering 
och arkivering av allmänna handlingar, vilket är en uppgift av allmänt intresse enligt 
svensk lag. 
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Hej Skogsägare!   
För ett par veckor sedan skickade jag ut en enkät till dig. Då jag ännu inte mottagit 
något svar från dig kommer här en påminnelse. Om du redan har skickat in ditt svar 
kan du bortse från denna påminnelse. Inga fler påminnelser kommer att skickas till 
dig. 
Mitt namn är David Bengtsson och jag studerar till Jägmästare vid Sveriges lant-
bruksuniversitet. Jag läser sista året på utbildningen och skriver just nu mitt exa-
mensarbete, vilket kommer baseras på data insamlat via en enkätundersökning. Ar-
betet är en del av EU-projektet Smallwood. För mer information se: 
www.smallwood.eu. 
Du är en av 1000 skogsägare som är slumpmässigt utvald för denna enkätundersök-
ning. Syftet är att undersöka skogsägares inställning till uttag av biomassa (hela 
klena träd) i täta ungskogar genom att göra en så kallad klenträdsgallring. Kortfattat 
innebär det att tillvarata mer av volymen i skogsområden som antingen har röjts för 
svagt eller där röjning helt uteblivit. 
Enkäten innehåller 19 frågor och tar cirka 10 minuter att besvara. Ditt deltagande är 
naturligtvis frivilligt, men väljer du att besvara enkäten bidrar Du med värdefull 
information som kan leda till utveckling av nya metoder för skötsel av ungskog. För 
att få ett användbart och tillförlitligt resultat är alla svar lika viktiga. Returnera ifylld 
enkät i det förfrankerade svarskuvertet senast 2019-11-15. 
Alla uppgifter som samlas in via enkäten behandlas konfidentiellt och inga person-
liga uppgifter kommer kunna utläsas i den publicerade rapporten. Svarskuvertet är 
märkt med ett nummer som enbart används för att kunna stämma av inkomna svar 
mot adresslistan, och därmed undvika att onödiga påminnelsebrev skickas ut. Din 
returnerade enkät separeras från svarskuvertet och kan därefter inte kopplas till dig 
som person. Inga adressuppgifter kommer sparas efter att undersökningen avslutats. 
 
 
Har du frågor angående enkäten eller undersökningen får du gärna kontakta mig. 

Bilaga 2 - Påminnelsebrev 
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Tack på förhand för din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 
 
David Bengtsson  Thomas Kronholm 
dabn0002@stud.slu.se  thomas.kronholm@slu.se 
070-XXXXXXX  072-XXXXXXX 
Jägmästarstudent  Fil. dr, Handledare för examensarbetet 
Sveriges lantbruksuniversitet  Sveriges lantbruksuniversitet 

 
 
 

Personuppgiftsansvarig 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
dina personuppgifter. 
Din kontaktperson för denna behandling är student David Bengtsson (e-post: 
dabn0002@stud.slu.se) och handledare är Thomas Kronholm (e-post: thomas.kron-
holm@slu.se), institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU. 
Dataskyddsombud vid SLU nås via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90. 

Rättslig grund 
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av uppgift av allmänt intresse, nämli-
gen att forska inom skogsvetenskap enligt förordningen om SLU. När vi arkiverar 
forskningsmaterialet och hanterar allmänna handlingar behandlar SLU personupp-
gifterna på det sätt som krävs för att leva upp till kraven på myndigheters hantering 
och arkivering av allmänna handlingar, vilket är en uppgift av allmänt intresse enligt 
svensk lag. 
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Enkät till skogsägare 

– Inställning till klenträdsgallring 
 

Kryssa för de alternativ som stämmer bäst in på dig och din skog 

 

1. Är du 

  Man 

  Kvinna 

 
2. Hur gammal är du? 

   år 
 

3. Hur många hektar produktiv skogsmark består din fastighet av? 
Ange den sammanlagda arealen om du äger flera fastigheter. 

  0–50 ha 

  51–200 ha 

  Över 200 ha 

 
4. I vilken landsdel är huvuddelen av ditt skogsinnehav? 

 Götaland 

 Svealand 

 Södra Norrland 

 Norra Norrland 

 
5. Hur långt från din skogsfastighet bor du huvudsakligen? 

  Mindre än 3 mil från skogsfastigheten 

  3–10 mil från skogsfastigheten 

  Mer än 10 mil från skogsfastigheten 

Bilaga 3 - Enkät 
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6. Hur länge har du varit skogsägare? 

  Mindre än 5 år 

  5–10 år 

  Mer än 10 år 

 
7. Är du medlem i någon skogsägarförening (t.ex. Norra Skogsägarna, 

Skogsägarna Norrskog, Mellanskog eller Södra Skogsägarna)? 

  Ja 

  Nej 

 

8. Rangordna följande parametrar. Ange 1 för det du prioriterar högst 
på din skogsfastighet, sedan 2 och 3 i fallande prioritetsordning. 

        Ekonomisk avkastning 

  Rekreation (t.ex. jakt, fiske, vandring, bär och svamp) 

  Bevara och skapa naturvärden i skogen 

 
9. Hur utför du följande åtgärder på din skogsfastighet? 

Svara med ett kryss (X) för varje åtgärd. 
 

 

Åtgärder 

Gör allt 
arbete 
själv 

Gör delar 
av arbetet 
själv 

Lejer 
bort allt 
arbete 

Åtgärd ej  
utförd under 
min tid som 
skogsägare 

Plantering     

Röjning     

Gallring     

Omhändertagande 
av vindfällen och  
insektsangrepp 

    

Övriga åtgärder 
(t.ex. slutavverkning 
och markberedning) 
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Klenträdsgallring 

Områden som antingen har röjts för klent eller där röjning helt uteblivit är normalt 
mycket stamtäta vid tidpunkt för förstagallring. Detta innebär att området innehål-
ler en stor mängd biomassa. En vanlig gallring som utförs direkt i denna typ av 
skog riskerar att bli kostsam på grund av att det är många klena stammar som ska 
avverkas. På grund av massavedens dimensionskrav (minimått i toppkap och 
längd) kan inte för klena träd eller grenar och toppar användas. Därmed kan delar 
av den totala biomassan inte tas tillvara i denna typ av gallring. För att få en kost-
nadseffektivare gallring av dessa stamtäta och klena skogar kan en förröjning gö-
ras, efterföljt av en förstagallring med uttag av massaved. De stammar som kapas 
vid röjningen lämnas kvar att förmultna i skogen. 
Vid ett uttag av biomassa i gallring, så kallad klenträdsgallring, kan mer av skogs-
markens producerade volym tillvaratas. Detta eftersom både klenare stamdelar 
och toppen av trädet (inklusive grenar) kan utnyttjas, det vill säga hela trädet 
ovan stubbe. Klenträdsgallring utförs med vanliga gallringsmaskiner som arbetar 
i denna typ av skog utan att en förröjning först behöver göras. 

 
 

10. Känner du till metoden klenträdsgallring sedan tidigare? 

  Ja 

  Nej 

 
11. Har du gjort en klenträdsgallring på din fastighet? Om ja, för hur 

många år sedan gjordes det senast? 

  Ja           Antal år sedan 

  Nej 

 
12. Finns det i dagsläget något område på din fastighet med tät 

ungskog som har ett omedelbart röjnings- eller gallringsbehov? 

  Ja 

  Nej 

  Vet ej 
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13. Skulle du utföra en klenträdsgallring om åtgärden ger ett negativt 
nettoresultat (intäkten från biomassan är mindre än kostnaden för 
arbetet), men inte är mer kostsam än vad en traditionell förröjning 
inför gallring hade varit? Utgå från att det ekonomiska utfallet av senare 
åtgärder (gallring & slutavverkning) inte påverkas. 

  Ja, absolut 

  Ja, i vissa fall 

  Nej, troligen inte 

  Nej, absolut inte 
 

14. Skulle du utföra en klenträdsgallring om åtgärden ger ett nollresultat 
(intäkten från biomassan motsvarar arbetskostnaden), men du slipper 
kostnaden för förröjning inför gallring? Utgå från att det ekonomiska  
utfallet av senare åtgärder (gallring & slutavverkning) inte påverkas. 

  Ja, absolut 

  Ja, i vissa fall 

  Nej, troligen inte 

  Nej, absolut inte 

 
15. Skulle du utföra en klenträdsgallring om åtgärden ger ett positivt 

nettoresultat (intäkten från biomassan är större än kostnaden), och 
du slipper kostnaden för förröjning inför gallring? Utgå från att det  
ekonomiska utfallet av senare åtgärder (gallring & slutavverkning) inte  
påverkas. 

  Ja, absolut 

  Ja, i vissa fall 

  Nej, troligen inte 

  Nej, absolut inte 
 

16. Kan du tänka dig att, på delar av din fastighet, aktivt minska antalet 
röjningar och/eller röja svagare (lämna fler stammar efter röjning) 
för att skapa områden som lämpar sig för klenträdsgallring? 

  Ja, absolut 

  Ja, i vissa fall 

  Nej, troligen inte 

  Nej, absolut inte 
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17. Skulle en rekommendation från en virkesköpare/skogsinspektor eller 
motsvarande innebära att du i lämpliga områden väljer klenträdsgallring 
istället för traditionell gallring med förröjning? 

  Ja, absolut 

  Ja, i vissa fall 

  Nej, troligen inte 

  Nej, absolut inte 

 
18. Forskning om klenträdsgallring pågår just nu. Om forskningsresultaten 

skulle påvisa någon av följande konsekvenser, i vilken utsträckning 
skulle det ha en negativ påverkan på din inställning till klenträdsgallring? 
Svara med ett kryss (X) för varje påstående. 
 

 
Påståenden 

Ingen  
påverkan 

Svag  
negativ 
påverkan 

Negativ 
påverkan 

Stor 
negativ 
påverkan 

Kan inte ta 
ställning 

Stickvägar tas upp tidigare än 
vad som görs i traditionell  
gallring. 

     

Klenträdsgallring medför en 
framtida tillfällig tillväxtsänkning 
jämfört med traditionell gallring. 

     

Klenträdsgallring ger en mindre 
mängd framtida timmer jämfört 
med traditionell gallring. 

     

Klenträdsgallring orsakar mer 
körskador än traditionell gallring. 

     

Klenträdsgallring orsakar mer 
skador på kvarvarande  
stammar jämfört med  
traditionell gallring. 

     

Klenträdsgallring efterlämnar 
mer underväxt än traditionell 
gallring med förröjning. 

     

Det är en obeprövad metod.      
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19. Har du ytterligare synpunkter kring klenträdsgallring eller denna 
undersökning? 
Skriv dem här. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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