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Sammanfattning 
 
Den svenska skogen har en potential att bidra med lösningar för framtiden. För att möta framtida 

behov har regeringen beslutat om ett nationellt skogsprogram med fem fokusområden. Ett 

kunskapskliv för hållbart brukande och bevarande av skogen är ett fokusområde där målet är att 

utveckla och bredda kunskapen kring skogen och trakthyggesbruket i svenskt skogsbruk. Men hur 

kunskapsnivå hos allmänheten om skog och det svenska trakthyggesbruket ser ut idag finns det 

begränsad vetskap om, speciellt bland invånare i områden där omfattande skogsbruk bedrivs.  

 

Syftet med kandidatarbetet var att undersöka vilken kunskapsnivå invånare med koppling till 

Skinnskattebergs kommun har gällande svenskt skogsbruk. Ett delsyfte var att skapa och sprida 

information längs en vandringsled i Skinnskattebergs kommun om natur, svenskt skogsbruk och 

trakthyggesbrukets olika skogsbruksåtgärder. 

 

En enkät skapades med en större mängd frågor med främst förutbestämda svarsalternativ. Frågorna 

delades in i tre områden, bakgrundsfrågor, kunskapsfrågor och vidare intresse. Litteraturstudie 

genomfördes om svenskt skogsbruk, litteraturen sammanställdes och simplifierades. Förslag på 

skyltmaterial skapades. Informationsplatser identifierades där skyltmaterialet ämnas distribueras. 

 

Resultatet visade att av de 261 svarande på enkäten fick dessa ett medel på 75 procent antal rätt på 

kunskapsfrågorna. Hos respondenterna kunde det ses en svag trend med stigande kunskap med en 

ökad ålder, dock var denna trend inte signifikant mellan de olika åldersgrupperna. Majoriteten av 

respondenterna angav att de vistas i skogen på fritiden, endast sju av de 261 respondenterna angav 

att de inte vistas i skogen på fritiden. 

 

I studien identifierade vi en potential att informera ytterligare kring skog och trakthyggesbruk i 

svenskt skogsbruk. Målet blev att skapa ett underlag till skyltar om skog och olika åtgärder i 

trakthyggesbruket. Hur skog och skogsbruk uppfattas av personer kan variera från region till 

region och därför ser vi ett behov av ytterligare undersökningar. 

 

Nyckelord: kunskapsnivå, skogsskötsel, ålder 
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Abstract 
 

The Swedish forest has the potential to contribute with many solutions to future problems. To meet 

the future demands, the Swedish government has decided on a national forest program with five 

focus areas. One of these focus areas, Increased knowledge for sustainable use and conservation of 

the forest, has the goal to develop and broaden knowledge about the forest and clearcutting in 

Swedish forestry. There is limited understanding about what level of knowledge there is in the 

general public about forests and clearcutting in Swedish forestry. This is especially true regarding 

residents in areas where extensive forestry is conducted. 

 

The objective of this study was to investigate what level of knowledge the residents in 

Skinnskatteberg municipality have regarding Swedish forestry. A secondary objective was to 

create and disperse information along a hiking trail in Skinnskatteberg municipality about nature, 

the Swedish clearcutting system and the different silvicultural measures. 

 

A survey was created with eleven mainly multiple-choice questions. The questions were split in to 

three categories, background questions, knowledge questions and further interest. A literature 

study was conducted on Swedish forestry. The material was compiled and analyzed. The data was 

used to help formulate signs along a hiking trail. Information places were identified where the sign 

material is intended to be located. 

 

The results showed that of the 261 respondents to the survey, respondents answered on average 75 

percent correctly among the knowledge questions. Among the respondents, a weak trend could be 

seen of increasing knowledge with increasing age. However, this trend was not significant between 

the different age groups in the survey. A majority of the respondents stated that they recreate in 

forests during their leisure time. Only seven of the 261 respondents stated that they do not recreate 

in the forest in their free time. 

 

Using the results from the survey, we identified a potential for further information about forests 

and the clearcutting system in Swedish forestry. The goal became to create baseline knowledge for 

the signs about forests and the Swedish clearcutting system and the different silvicultural measures 

that commonly occur. Because forests and forestry are viewed differently by people in different 

regions of Sweden (eg. urban vs rural Sweden,), we conclude that there is a need for similar 

research elsewhere in Sweden as well. 

 

Keywords: knowledge level, silviculture, age 
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Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Back Tomas Ersson vid Skogsmästarskolan. Back 
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stöttat oss genom hela arbetet. Vi vill även tacka Staffan Stenhag vid 

Skogsmästarskolan som har stöttat oss i kandidatarbetets statistiska delar. 

 

Kandidatarbetet bottnar i fokusområdet Ett kunskapskliv för hållbart brukande 

och bevarande av skogen från det regionala skogsprogrammet i Västmanland. 

Från Länsstyrelsen genom SLU Skogsmästarskolan, Stiftelsen Skog och Trä samt 
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Skinnskatteberg, maj 2022 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

vii 

Innehåll 

1. INLEDNING 1 

1.1 SVENSKA SKOGSBRUKET 1 
1.2 NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET 2 
1.3 NYTTJANDE OCH HÄLSOASPEKTER 2 
1.4 TIDIGARE STUDIER 3 
1.5 SYFTE OCH MÅL 4 

2. MATERIAL OCH METOD 5 

2.1 GEOGRAFISK PLACERING 5 
2.2 ENKÄT 6 
2.3 DATAINSAMLING 7 
2.4 KUNSKAPSHÖJANDE INFORMATION 8 

3. RESULTAT 9 

3.1 ENKÄT 9 
3.2 KUNSKAPSHÖJANDE INFORMATION 13 

4. DISKUSSION 15 

4.1 NY KUNSKAP OCH JÄMFÖRELSE MED BEFINTLIG KUNSKAP 15 
4.2 KONSEKVENSER AV DEN NYA KUNSKAPEN 16 
4.3 STYRKOR OCH SVAGHETER MED STUDIEN 17 
4.4 TILLÄMPNINGAR OCH FORTSATT FORSKNING 18 
4.5 SLUTSATSER 18 

REFERENSER 19 

BILAGA 1. ENKÄT 23 

BILAGA 2. FÖLJEBREV OCH PÅMINNELSER 27 

BILAGA 3. NYCKELORD FRÅN ENKÄTEN 29 

BILAGA 4. KUNSKAPSHÖJANDE INFORMATION 30 

BILAGA 5. INFORMATIONSPLATSER 41 

BILAGA 6. BERÄKNINGAR 1 42 

BILAGA 7. BERÄKNINGAR 2 43 





 

 

 

 

1 

1. Inledning 
 

Den svenska naturen ligger varmt om hjärtat hos det svenska folket då vistelse i 

skog och mark ger ökad livskvalitet. Att vistas i skog och mark inbjuder dessutom 

till ett flertal andra aktiviteter samt att vistas utomhus ger ett flertal positiva 

aspekter, så som ökad fysisk och psykisk hälsa (Naturvårdsverket 2006). 

 

Sverige är ett skogsrikt land och dess yta är till 69 procent klätt med skog 

(Skogsdata 2021). I Sverige finns det goda möjligheter att ta sig ut i naturen tack 

vare allemansrätten. Allemansrätten ger möjligheten att fritt njuta av naturen men 

med denna rättighet följer det också ansvar. Under coronapandemin har det setts 

ett ökat besökstryck i skog och mark (Naturvårdsverket 2020).  

 

Ett ökat besökstryck ställer dock krav på att det finns tillräckligt med kunskap 

runt skog men också kring det svenska skogsbruket. Genom att ha en deltagande 

planering där olika intressenter får vara delaktiga, kan leda till mer samverkan och 

minska risken för konflikter (Nordström 2014). Intressenterna kan dels vara 

allmänheten som nyttjar skogen som rekreation men också skogsnäringen. 

 

Den svenska skogen är en viktig resurs och bidrar med råvara, ekonomisk 

inkomst, ekosystemtjänster och arbetstillfällen. Skogen ses dessutom som en 

möjlighet att möta klimatförändringarna.  

 

1.1 Svenska skogsbruket 
Den svenska skogsbruksmodellen bygger på lika värde mellan produktion och 

miljö. För den svenska skogsnäringen har skogens produktionsmässiga värden 

stor betydelse. 2020 exporterades produkter till ett värde av 145 miljarder svenska 

kronor (Skogsindustrierna 2022). 

 

För allmänheten kan denna modellen, med lika värde mellan produktion och miljö 

anses som accepterad men gällande värderingen av skogens värden kommer 

ekologiska värden först. Därefter rankades rekreationsvärden och kulturmässiga 

värden före den produktionsmässiga (Eriksson et al. 2013). För besökande i 

skogen kan den ekonomiska betydelsen av skogen vara mindre relevant och 

skogsbrukets aktiviteter kan ty sig allt mer avlägsna. Att öka kunskapen kring det 

svenska skogsbruket gör det lättare att få en förståelse och acceptans kring varför 

aktiviteter utförs och vilken nytta de har. 

 

Skötsel av skog brukar delas in i systemen trakthyggesbruk och hyggesfritt 

skogsbruk (Appelqvist et al. 2021). Trakthyggesbruket bygger på enskiktade 

bestånd medan hyggesfritt skogsbruk innebär att marken alltid är trädbevuxen 

utan några större kalhuggna ytor. Den dominerade metoden för att sköta skog i 

Sverige är trakthyggesbruk (Albrektsson et al. 2012).  
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1.2 Nationella skogsprogrammet 
Den svenska skogen har en potential att bidra med lösningar för framtiden. För att 

möta framtida behov har regeringen beslutat om ett nationellt skogsprogram. 

Sedan 2018 är fem fokusområden med mål utarbetade. Dessa fokusområden med 

tillhörande mål ska bidra till att nå visionen där skogen bidrar med jobb, hållbar 

tillväxt samt bidra till utvecklingen av en växande bioekonomi (Regeringskansliet 

2018).  

 

Regeringen har fattat beslut om en nationell skogsstrategi där visionen är: 

 
Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet 

samt till utvecklingen av en växande bioekonomi 

    (Regeringskansliet 2018). 

 

För att nå visionen har fem fokusområden skapats inom det nationella 

skogsprogrammet.  

 

Västmanlands skogsstrategi 2030 innehåller fokusområden där ett är 

Ett kunskapskliv för hållbart brukande och bevarande av skogen (Miljö- och 

klimatrådet 2022). Här har SLU Skogsmästarskolan åtagit sig att samordna detta 

fokusområde som ska fokusera på att utveckla och bredda kunskapen kring 

skogen och skogsbruk. Det ska fokusera dels på verksamma inom näringen men 

också de som nyttjar skogen i olika sammanhang. 

 

1.3 Nyttjande och hälsoaspekter 
Den svenska naturen har nyttjats till ett flertal olika ändamål. Som en källa till 

föda och material men också som en plats för rekreation och annan vistelse. 

 

Även om tillgången på natur inte var en begränsande faktor under 1700- och 

1800-talet fanns det begränsat med tid för den arbetande befolkningen att nyttja 

den (Hannerz et al. 2016). För arbetarklassen gjorde den lagstadgade semestern att 

det fanns tid över. I takt med att fler fick tillgång till bil ökade besöken till platser 

utanför staden (Hannerz et al. 2016). Sedan 1970-talet fram till 1990-talet är 

skillnaden mellan att använda skogen i rekreationssyfte minimal. I båda fallen 

besöktes skogen minst en gång i veckan under sommaren i rekreationssyfte 

(Lindhagen and Hörnsten 2000). Under coronapandemin har det dock setts en 

ökning i antal besökande i Sveriges nationalparker (Naturvårdsverket 2020). 

 

Skogen som miljö bidrar med ett flertal olika positiva egenskaper på vår hälsa. 

I en studie fick slumpmässigt utvalda från nio olika svenska städer svara på frågor 

kring hälsa och nyttjande av miljöer runt städerna. På frågan vad de 

rekommenderade en vän som upplevde stress eller oroligheter rankades att ta en 

promenad i skogen högst (Grahn and Stigsdotter 2003). 

 

Hartig (2003) påvisade att personer som varit ute i naturen återhämtade sig 

snabbare och bedömdes mer positiva. Man såg också bättre 
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koncentrationsförmåga och ett lägre blodtryck jämfört med om personerna hade 

promenerat i ett tätbebyggt område eller suttit inomhus. 

 

1.4 Tidigare studier 
I en studie som genomfördes i British Columbia undersöktes invånarnas 

kunskapsnivå gällande skogsbruk (Peterson St-Laurent et al. 2019). 

Respondenternas svar visade på låg kunskapsnivå men med en stor variation. På 

tio sant eller falskt frågor fick respondenterna ett medel på fyra rätt. Man såg 

också att boende i städer, kvinnor och yngre individer hade något lägre kunskap 

jämfört med högre utbildade och f.d. anställda inom skogssektorn. 

 

Studier på hur allmänheten ser på skogsbruk visade att de nordiska länderna har 

en större koppling till skogsbruk jämfört med andra europeiska länder (Hemström 

et al. 2014). Man såg också att allmänheten i de nordiska länderna hade en mer 

positiv bild av skog och skogsbruk. I en annan studie fick allmänheten i Tyskland 

och Sverige svara på frågor kring skogliga värden och skötsel (Eriksson et al. 

2015). Studien visade att respondenterna från Sverige värderade produktion av 

virke högre än respondenterna från Tyskland.  

 

Kring svenskars syn på skogsbrukets värden rankades ekologiska värden högst 

(Eriksson et al. 2013).  Därefter kom rekreationsvärden och kulturvärden före de 

ekonomiska. Ytterligare studier från Nordamerika visade på samma samband hos 

allmänheten (Manning et al. 1999; Tarrant & Cordell. 2002). I en jämförelse 

mellan privata skogsägare och allmänheten i Sverige såg man vissa skillnader 

vilka värden som ansågs viktigast (Eriksson 2012). För privata skogsägare ansågs 

de ekonomiska vara av större värde medan allmänheteten såg ett större värde i 

biologisk mångfald och utomhusaktiviteter. Den största skillnaden låg i de 

produktionsmässiga och ekonomiska värdena medan skillnaden var något mindre 

i de övriga. Virkesproduktion och de ekonomiska faktorerna anses fortsatt vara 

viktiga för privata skogsägare (Skogsbarometern 2021). Dock sågs att efter 

virkesproduktionen var rekreation och jakt av betydelse för skogsägarna. 

 

Att ta hänsyn till allmänhetens åsikter och tankar innan åtgärder utförs ger en 

större förståelse och en reducerad risk till konflikter (Klapwijk et al. 2016; 

Eriksson et al. 2018). Med ett flertal olika intressenter som påverkar och vistas i 

skogen, så som skogssektorn och allmänheten, finns det risk för konflikter på 

grund av otillräcklig kunskap. Sandström et al. (2013) såg att konflikter inom 

skog inte alltid var lösbara med en standardlösning. Detta på grund av att 

konflikten kunde bestå av flera olika strukturella orsaker, exempelvis emotionella 

och förväntningar. Att ha tillgång till verktyg, exv. kommunikation för att undvika 

konflikter är alltså en lösning. Mårald et al. (2015) såg att dialog gav deltagare en 

möjlighet att samla på sig information av en bredare karaktär. Att få en mer 

nyanserad och djupgående bild av ämnet var andra fördelar som sågs. I det 

regionala Skogsprogrammet ses det ett behov att informera om skog och svenskt 

skogsbruk (Miljö- och klimatrådet 2022). Detta för olika intressenter som verkar i 
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skogen såsom skogsägare och entreprenörer men också för de som nyttjar skogen 

till friluftsliv eller liknande. 

 

Utifrån tidigare studie från Kanada visade det på låg kunskapsnivå hos invånare i 

British Columbia (Peterson St-Laurent et al. 2019). Gällande Sverige finns ett 

flertal kommuner, bland annat Skinnskatteberg där skog och skogsbruk bedrivs i 

närhet till samhällen och där allmänheten rör sig. För hela Sverige under perioden 

2009 till 2020 uppskattar Skogsstyrelsen att cirka 28 000 hektar anmälts till 

föryngring i tätortsnära skogar årligen (Skogsstyrelsen 2022). Skogliga åtgärder 

kan resultera i flera källor till konflikter, exv. emotionella men också 

kunskapsmässiga konflikter. Utifrån detta, hur ser det ut gällande kunskapsnivå 

om skog och trakthyggesbruket i svenskt skogsbruk hos allmänheten i en kommun 

där omfattande skogsbruk bedrivs? 

 

1.5 Syfte och mål 
Syftet med kandidatarbetet är att undersöka vilken kunskapsnivå invånare med 

koppling till Skinnskattebergs kommun har gällande svenskt skogsbruk. Ett 

delsyfte är att skapa och sprida information längs en vandringsled i 

Skinnskattebergs kommun om natur, svenskt skogsbruk och trakthyggesbrukets 

olika skogsbruksåtgärder.  
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2. Material och metod 

2.1 Geografisk placering 
Respondenterna som svarade på enkätundersökningen hade koppling till 

Skinnskattebergs kommun. Skinnskattebergs kommun ligger i Västmanlands län 

(Figur 1).  

 

 
Figur 1. Karta över Västmanlands läns placering inom resten av Sverige (lilla infällda kartan) och 

var Skinnskattebergs kommun är placerat i Västmanlands län (större kartan). Det beige området är 

Skinnskattebergs kommun. 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skinnskatteberg_Municipality_in_V%C3%A4stmanlan

d_County2.PNG ). 

 

Kunskapshöjande information om svenskt skogsbruk sammanställdes för 

distribution längs vandringsleden ” Från koja till slott” (Figur 2). Leden startar 

några kilometer utanför Skinnskattebergs centrum vid Kolarbyn Eco-Lodge och 

slutar vid Färna herrgård (Naturkartan 2022). Leden går genom varierad terräng 

med olika skogstyper, är ca 14 kilometer lång och tar ungefär 5 timmar att gå. 

Leden sträcker sig även över naturreservatet Lappland där det har genomförts 

naturvårdsbränning i EU-projektet Life Taiga.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skinnskatteberg_Municipality_in_V%C3%A4stmanland_County2.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skinnskatteberg_Municipality_in_V%C3%A4stmanland_County2.PNG
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Figur 2. Karta över vandringsleden ”Från koja till slott ” markerat i orange med bland annat 

orterna Skinnskatteberg och Färna markerade. 

(https://www.naturkartan.se/sv/skinnskatteberg/fraan-koja-till-slott) 
 

2.2 Enkät 
Enkäten (Bilaga 1) skapades och utformades med stöd av litteraturstudier. Kylén 

(2004), Ejlertsson (2019) och Trost & Hultåker (2016) beskriver hur enkäter bör 

utformas för att få hög svarsfrekvens och så många avslutade enkäter som möjligt. 

Informationen som framkom i litteraturstudien användes som stöd vid skapande 

av enkäten. Kylén (2004), Ejlertsson (2019) och Trost & Hultåker (2016) 

beskriver hur enkäter ska utformas för att få svar på arbetets syfte. 

Kunskapsfrågorna skapades med stöd av Peterson St-Laurent (2019). 

 

Skapandet av enkäten utgick från syftet, där studiens syfte bröts ner i 

frågeområden som ansågs täcka in och representera de centrala delarna i 

begreppet svenskt skogsbruk (Ejlertsson 2019). De frågeområdena som bestämdes 

var ekonomi, ekologi och rekreation. När frågeområdena var bestämda 

formulerades frågor utifrån dem för att täcka in alla delar inom syftet. Frågornas 

svårighetsgrad syftade till att det skulle finnas frågor som krävde både högre och 

lägre kunskap för att få rätt på dem. Detta för att det i ett senare skede skulle vara 

möjligt att utröna kunskapsnivå för de olika respondenterna om skog och svenskt 

skogsbruk. Frågornas svårighetsgrad bestämdes med hjälp av en pilotstudie där 

personer som ansågs ha genomsnittlig kunskap om skog och svenskt skogsbruk 

svarade på enkäten. Pilotstudiens svar användes för att redigera och fastslå 

kunskapsfrågorna som skulle vara med i enkäten. I frågeområdet ekonomi 

bestämdes att frågornas ämnen skulle vara svenska skogens ägarstruktur, 

skogsskötsel, Sveriges landareal, skogens produkter och arbeten i skogen. I 

frågeområdet ekologi bestämdes att frågornas ämnen skulle vara artkännedom, 

https://www.naturkartan.se/sv/skinnskatteberg/fraan-koja-till-slott
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skogskännedom, skogsskötsel och klimat. I frågeområdet rekreation bestämdes att 

frågornas ämnen skulle vara jakt och allemansrätt. 

 

En pilotstudie gjordes där flertalet personer genomförde enkäten. Pilotstudiens 

syfte var att kontrollera att de svarande uppfattade innebörden i frågorna på 

samma vis som frågekonstruktören hade ämnat. Pilotstudiens syfte var även att få 

en uppfattning om frågorna i enkäten var utformade på ett sådant vis att resultaten 

blev mätbara (Ejlertsson 2019). Pilotstudiens svar användes sedan för att redigera 

och fastslå kunskapsfrågorna som skulle vara med i enkäten. 

 

Enkäten skapades med en större mängd frågor med förutbestämda svarsalternativ 

och en fråga där respondenten själv fick skriva ett svar. Enkäten utformades på 

detta vis för att de förutbestämda svaren gick snabbare att fylla i och är enklare att 

analysera än de svar där respondenten själv fick skriva ett svar (Lindhagen & 

Ahlström 2005). Enkäten innefattade 19 frågor med bundna svar och en fråga där 

respondenten själv fick skriva ett svar. Frågorna delades in i tre områden, 

bakgrundsfrågor (Bilaga 1, fråga 1.1 – 1.7), kunskapsfrågor (Bilaga 1, fråga 2.1 – 

2.11) och vidare intresse (Bilaga 1, fråga 3.1 – 3.2). 

 

Antalet frågor som enkäten innefattar begränsades till 20 för att respondenten 

skulle bibehålla intresset för enkäten och bilder användes vid två frågor för att få 

en koppling till praktiken i det svenska skogsbruket (Trost & Hultåker 2016). 

 

De bundna svaren på frågorna i enkäten utformades med syfte att alla 

svarsalternativ skulle var lika attraktiva och rimliga. Frågorna utformades utan 

negationer för att undvika missförstånd. Målsättningen med både rätt och fel 

svarsalternativ till frågorna var att utforma dem med samma språkliga form 

(Kylén 2004). 

 

2.3 Datainsamling  
Enkäten (Bilaga 1) utformades och distribuerades med hjälp av Netigate, ett 

företag som tillhandahåller en plattform för onlineundersökningar.  

Enkäten (Bilaga 1) och följebrev (Bilaga 2) publicerades i tre Facebookgrupper 

som hade anknytning till Skinnskattebergs kommun. Dessa var ”Värt att veta i 

Skinnskatteberg”, ”Köp Byt Sälj Sök o Informera Skinnskatteberg” och 

”Skinnskattebergs anslagstavla”. En länk till enkäten publicerades även på 

kommunens Facebook sida ”Allaktivitetshuset Sture”. 

 

Enkäten var möjlig att svara på under perioden 20220319 – 20220403. Under 

svarstiden gjordes det två påminnelser (Bilaga 2) för att öka svarsfrekvensen. 

Sammanställning och analys av data från enkäten gjordes med Netigates 

analysplattform och med stöd av Microsoft Excel. 
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2.4 Kunskapshöjande information 
Litteraturstudier gjordes om svenskt skogsbruk. Insamlingen av information 

skedde via sökning på sökmotorn Google Scholar där sökorden: skog, skogsbruk, 

Sverige, skogsskötsel, barrträd, lövträd, föryngring, snytbagge, röjning, gallring, 

föryngringsavverkning, hyggesfritt skogsbruk, ägarstruktur, virkesförråd, 

landareal, anställda och skogens värden användes.  

 

Insamlingen av information fortsatte sedan via studie av den litteraturen som 

framkom vid sökningen. Informationen från litteraturstudien som var relevant för 

arbetet valdes ut, sammanställdes och simplifierades. Målet var att skapa 

skyltmaterial som kan läsas av olika bakgrunder (Ballantyne et al. 2003). Förslag 

på skyltmaterial skapades med hjälp av Microsoft Publisher. Informationsplatser 

identifierades längs en vandringsled där skyltmaterialet ämnas distribueras. 

Informationsplatsernas syfte var att det skulle finnas skog kring skylten som 

representerade ämnet på skylten tanken var att detta skulle göra skylten lättare att 

förstå.  
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3. Resultat 

3.1 Enkät 
Enkätundersökningen svarades av 261 personer. 154 respondenter uppgav att de 

var kvinnor, 104 respondenter uppgav att de var män, och 3 respondenter uppgav 

annat alternativ som könsidentitet. Antal rätt på kunskapsfrågorna om skog och 

svenskt skogsbruk var 75 procent i genomsnitt för alla respondenter. Männen hade 

i genomsnitt 79 procent (medelfel 3,5) rätt på kunskapsfrågorna medan kvinnorna 

i genomsnitt hade 72 procent (medelfel 3,2) rätt (Figur 3). Dock var skillnaden i 

antal rätt mellan könen inte signifikant. 

 

 
Figur 3. Genomsnittliga andelen korrekta svar för kvinnor respektive män på de elva 

kunskapsfrågorna om skog och svenskt skogsbruk i enkäten (procent). De vertikala strecken visar 

medelfelet för respektive grupp.  

 

Respondenterna i åldersgruppen 20–29 år hade i genomsnitt 74 procent (medelfel 

7,5) rätt på kunskapsfrågorna om skog och svenskt skogsbruk medan de som var 

70–79 år i genomsnitt hade 80 procent (medelfel 5,9) rätt på kunskapsfrågorna 

(Figur 4). En svag trend kan ses att antal rätt på kunskapsfrågorna ökade med en 

högre ålder, dock var skillnaden inte signifikant. 
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Figur 4. Genomsnittliga andelen korrekta svar för olika åldersgrupper på de elva 

kunskapsfrågorna om skog och svenskt skogsbruk i enkäten (procent). De vertikala strecken visar 

medelfelet för respektive grupp.  

 

Respondenterna bosatta inom respektive utanför Skinnskattebergs kommun fick i 

genomsnitt 74 procent (medelfel 2,7) och 76 procent (medelfel 5,1) rätt på 

kunskapsfrågorna om skog och svenskt skogsbruk (Figur 5). Respondenternas 

bostadsort påverkade minimalt hur många antal rätt som de fick på 

kunskapsfrågorna, skillnaden var inte signifikant. 

 

 
Figur 5. Genomsnittliga andelen korrekta svar för bosatta i respektive utanför Skinnskattebergs 

kommun på de elva kunskapsfrågorna om skog och svenskt skogsbruk i enkäten (procent). De 

vertikala strecken visar medelfelet för respektive grupp.  
 



 

 

 

 

 

 

11 

Den högsta utbildningen som respondenterna hade slutfört påverkade i begränsad 

utsträckning hur många antal rätt som respondenterna fick på kunskapsfrågorna 

om skog och svenskt skogsbruk (Figur 6a). Ingen signifikant skillnad kunde 

påvisas i hur många antal rätt som respondenterna fick beroende på vilken högsta 

slutförda utbildning som de hade. En svag trend kunde ses att antal rätt på 

kunskapsfrågorna är högre i respondentgruppen män än kvinnor som enbart har 

genomfört grundskolan (Figur 6b). Ingen signifikant skillnad kunde dock påvisas i 

hur många antal rätt som respondenterna fick beroende på kön och vilken högsta 

slutförda utbildning som de hade. 
 

 

 
Figur 6. Genomsnittliga andelen korrekta svar för olika grupper inom högst slutförd utbildning på 

de elva kunskapsfrågorna om skog och svenskt skogsbruk i enkäten (a) (procent) fördelat på kön 

(b) (procent). De vertikala strecken visar medelfelet för respektive grupp.  

 

De respondenter som jobbar i skogssektorn hade i genomsnitt 81 procent 

(medelfel 7,8) rätt på kunskapsfrågorna om skog och svenskt skogsbruk. De som 
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inte hade någon relation till skog och skogsbruk hade i genomsnitt 57 procent 

(medelfel 13,6) rätt på kunskapsfrågorna (Figur 7). Ingen signifikant skillnad 

kunde påvisas i hur många antal rätt som respondenterna fick beroende på vilken 

relation de hade till skog och skogsbruk. 
 

 
Figur 7. Genomsnittliga andelen korrekta svar för olika gruppers relation till skog och skogsbruk 

på de elva kunskapsfrågorna om skog och svenskt skogsbruk i enkäten (procent). De vertikala 

strecken visar medelfelet för respektive grupp.  

 

Majoriteten av respondenterna angav att de vistas i skogen på fritiden, endast sju 

av de 261 respondenterna angav att de inte vistas i skogen på fritiden (Figur 8). En 

signifikant skillnad kunde påvisas (p < 0,05, se bilaga 6) i hur många antal rätt 

respondenterna fick på kunskapsfrågorna mellan grupperna som 

vandrar/promenerar och de som inte vistas i skogen. Med 95 procent säkerhet 

hade de som vandrar/promenerar i skogen fler rätt på kunskapsfrågorna jämfört 

med de som inte vistas i skogen. 

 

 
Figur 8. Genomsnittliga andelen korrekta svar på de elva kunskapsfrågorna om skog och svenskt 

skogsbruk i enkäten fördelat på huvudsakliga aktiviteter respondenterna gör när de vistas i skog på 

fritiden. (procent). De vertikala strecken visar medelfelet för respektive grupp.  
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De respondenterna som arbetade heltid/deltid hade i genomsnitt 75 procent 

(medelfel 3,0) rätt på kunskapsfrågorna medan de som var frivilligt lediga i 

genomsnitt hade 41 procent (medelfel 17,3) rätt på kunskapsfrågorna (Figur 9). En 

signifikant skillnad kunde påvisas (p <0,05, se bilaga 7) i hur många antal rätt 

respondenterna fick på kunskapsfrågorna mellan grupperna som arbetade 

heltid/deltid och de som var frivilligt lediga. Med 95 procent säkerhet hade de 

som arbetade heltid/deltid fler rätt på kunskapsfrågorna jämfört med de som var 

frivilligt lediga. 
 

 
Figur 9. Genomsnittliga andelen korrekta svar för arbetande heltid/deltid respektive frivilligt 

lediga på de elva kunskapsfrågorna om skog och svenskt skogsbruk i enkäten (procent). De 

vertikala strecken visar medelfelet för respektive grupp.  

 

3.2 Kunskapshöjande information 
Utifrån respondenternas kunskapsnivå skapades kunskapshöjande information om 

skog och svenskt skogsbruk (Bilaga 4). Respondenterna hade hög kunskap om 

vissa ämnesområden som till exempel allemansrätten (Bilaga 1, fråga 2.7), 98 

procent av alla respondenterna svarade rätt. Vissa ämnesområden som till exempel 

vilken del i skogssektorn som sysselsätter flest personer hade respondenterna låg 

kunskap om (Bilaga 1, fråga 2.10). På den frågan svarade 44 procent av alla 

respondenterna korrekt.  

 

Med vetskap om vilka ämnesområden som respondenterna hade låg kunskap om 

samt vilka nyckelord som respondenter ville veta mer om (Bilaga 3), viktades 

dessa mot områden med allmännyttig information om skog och trakthyggesbruket 
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i svenskt skogsbruk. Kunskapshöjande information koncentrerades till bred 

allmän information om skog och trakthyggesbruk inom svenskt skogsbruk 

kombinerat med information om mer specifika områden. Den kunskapshöjande 

informationen ämnas att distribueras längs vandringsleden mellan Kolarbyn och 

Färna i Skinnskattebergs kommun, informationsplatser identifierades där det 

ansågs lämpligt (Bilaga 5).  
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4. Diskussion 
 

4.1 Ny kunskap och jämförelse med befintlig kunskap 
Av de 261 svarande på enkäten fick dessa ett medel på 75 procent antal rätt på 

kunskapsfrågorna. Hos respondenterna kunde det ses en svag trend med stigande 

kunskap med en ökad ålder, dock var denna trend inte signifikant mellan de olika 

åldersgrupperna.  

 

När det kommer till kunskapsnivå sågs det i en studie från British Columbia att 

ålder påverkade kunskapsnivån om skogsbruk. Peterson St-Laurent et al. (2019) 

såg att yngre individer hade något lägre antal rätt. I en studie i Kina gällande 

kunskap om vilda växter som användes som näringskälla sågs en signifikant 

skillnad i ålder gällande kunskap (Ghorbani et al. 2012). I studien sågs att yngre 

individer hade en lägre kännedom om lämpliga arter medan äldres lista var längre. 

I detta fall från Kina kan det spekuleras kring betydelsen av erfarenhet. 

Medelålders och äldre personer hade en större kontakt med olika arter i sin 

vardag, dels genom insamlande men också i själva användandet av olika växter.  

 

Gällande kunskap om tjänster som skogen erbjuder (förutom de traditionella så 

som timmer) såg van de Boog et al. (2017) att kunskapen främst inhämtas under 

barndomen och ungdomen. Författarna såg att kunskap om skog och dess tjänster 

framför allt ökar kraftigt fram till 20 års åldern. Vidare togs det upp att kunskap 

inhämtas genom olika aktiviteter. Dessa aktiviteter kan vara lek, 

skogspromenader, berättelser och praktisk användning. Genom att spekulera kring 

urbanisering kan avsaknaden av kontakten med skog och skogsbruk delvis 

förklara en trend med ökat antal rätt på frågorna med ökad ålder.  

 

I denna studie uppgav en stor andel av respondenterna att de vistas i skogen. Av 

de 261 respondenterna uppgav endast sju att de inte vistades i skogen. Att vistas i 

skog verkar vara viktigt men hur åldersfördelningen såg ut var inget som 

undersöktes. Gällande svenskars syn på skogsbrukets värden rankades ekologiska 

och rekreationsvärden före det ekonomiska (Eriksson et al. 2013). Attityden mot 

skogsbrukets värden undersöktes inte i detta arbete men genom att de flesta 

respondenter vistades i skog kan man anta att rekreationsvärdet är viktigt för 

respondenterna.  

 

Att vistas i skog och mark är fortfarande något som många sysslar med (Hannerz 

et al. 2016) men det finns också tendenser som visar på förändringar. Dessa 

tendenser visar på minskad vistelse i skog samt att barn gör färre spontana besök 

till skogar. För många är de stadsnära skogarna viktiga och studier där jämförelse 

har gjorts mellan olika år gällande besök visade på förändringar. En studie i 

Uppsala mellan åren 1988 och 2007 visade på färre besök. Besöken minskade 

med cirka 20 procent och där barnens besök stod för den största minskningen 

(Kardell 2008). Att vistelse i skog och mark minskar i kombination med att barns 
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kunskapsuppbyggande är viktigt upp till 20 års ålder kan vara en anledning till 

varför det ses en trend mellan antal rätt och ålder.  

4.2 Konsekvenser av den nya kunskapen 
Utifrån resultatet identifierades en potential att informera ytterligare kring skog 

och svenskt skogsbruk med trakthyggesbrukets olika åtgärder. Målet blev därför 

att skapa ett underlag till skyltar som kan läsas av olika bakgrunder, oavsett nivå 

av kunskap eller intresse. Enligt Ballantyne et al. (2003) är användandet av olika 

lager och nivåer ett sätt att få människor med olika intresse och kunskap att kunna 

tillgodogöra sig av informationen. Informationen utgår från en mer generell 

information kombinerat med mer specifik information för att fånga in dem som 

önskar mer.  

 

I jämförelse med den faktiska åldersfördelningen i Skinnskattebergs kommun 

(SCB 2021) kunde det ses att respondenternas åldersfördelning speglade 

sammansättningen ganska väl (Figur 10). Som en konsekvens skulle man kunna 

anta att resultatet från undersökningen speglar kunskapsnivån för hela kommunen. 

Dock finns det underrepresentation i åldersgrupperna 19 år eller yngre och 80 år 

eller äldre. I åldersgrupperna 40–49, 50–59 och 60–69 är det däremot en 

överrepresentation. 

 

 
Figur 10. Åldersfördelningen i Skinnskattebergs kommun dels enligt svarande på enkäten om 

skog och svenskt skogsbruk samt fördelningen enligt statistik från SCB år 2021.  

 

Genom att jämföra åldersfördelningen för respondenterna i enkäten med de som 

bor i Skinnskattebergs kommun är det möjligt att se eventuella skillnader. Om inte 

skillnaderna i åldersfördelningen är allt för stora finns det möjligheter att dra 

slutsatser. Dock skriver Trost och Hultåker (2016) att man ska vara försiktig med 

att dra alltför stora slutsatser. Detta då det bara påvisats likheter i själva 

åldersfördelningen men kanske inte för andra variabler, exv. högsta utbildning.  
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4.3 Styrkor och svagheter med studien 
En styrka med studien var att respondenter har tagit sig tid att svara på enkäten. 

Gällande frågan om allemansrätten (Bilaga 1, fråga 2.7) sågs en hög andel 

korrekta svar. Detta trots att frågan låg i slutet av enkäten. En hög andel korrekta 

svar kan visa att respondenterna inte bara klickat sig igenom enkäten utan faktiskt 

tagit sig tid att svara så pass korrekt som möjligt.  

 

Vid enkätfrågor som är digitala finns det alltid en risk att respondenterna kan söka 

fram de rätta svaren själva. Utöver det faktum med en hög andel korrekt svar på 

frågan om allemansrätt så spelar svarstiden roll. För de 261 svarande på enkäten 

hade de en genomsnittlig svarstid på 4 minuter och 39 sekunder. Utifrån detta 

skulle det kunna argumenteras att tiden inte gav respondenterna en möjlighet att 

söka upp svaren utan fick lita på sina kunskaper. 

 

En svaghet är urvalet och svårighetsgraden på kunskapsfrågorna. För att 

bestämma kunskapsfrågorna användes en pilotstudie med personer som vi ansåg 

ha genomsnittlig kunskap om skog och trakthyggesbruket i svenskt skogsbruk. 

Dock är det väldigt svårt att bedöma vilka personer som har genomsnittlig 

kunskap om skog och svenskt skogsbruk och som är lämpliga för att representera 

genomsnittet.    

 

Frågornas svårighetsgrad syftade till att det skulle finnas frågor som krävde både 

högre och lägre kunskap för att klara av dem. Att skapa kunskapsfrågor som 

kräver både hög och låg kunskap är svårt då det inte finns någon standardnivå 

eller något att jämföra dem med. Det är även svårt att veta om frågorna var 

utformade så att respondenterna upplevde dem som ”svåra” eller ”lätta”.  

 

Studiens syfte bröts ner i frågeområden som ansågs täcka in och representera de 

centrala delarna i begreppet svenskt skogsbruk (Ejlertsson 2019). De 

frågeområdena som bestämdes var ekonomi, ekologi och rekreation där frågor 

utformades utifrån dessa frågeområden. Dock vilka frågor som var relevanta för 

varje frågeområde är svårt att bedöma då det inte finns någon standard eller något 

liknande att jämföra med. 

 

En svaghet var den huvudsakliga spridningsmetoden där sociala kanaler användes. 

Trost et al. (2016) nämner själva utformningen av enkäten som en källa till låg 

svarsfrekvens. Genom användandet av sociala medier ger detta en uteslutning av 

individer som inte kan använda eller aktivt väljer bort dessa medier. Detta leder 

till att dessa grupper inte fångas upp och ger därför en låg svarsfrekvens bland 

dessa.  

 

Urvalet blev inte riktat utan alla medlemmar på de digitala medierna kunde delta. 

En svaghet kan vara att svarsfrekvensen blev större hos dem som var intresserade 

av ämnet. Om man finner ämnet intressant finns det ett egenintresse att svara på 

enkäten. Detta medan en ointresserad kanske inte ens kommer att gå vidare med 

undersökningen.  
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4.4 Tillämpningar och fortsatt forskning 
I ett större sammanhang är det lämpligt att veta kunskapsnivå kring skog och 

trakthyggesbruk i svenskt skogsbruk. Trakthyggesbrukets olika skogliga åtgärder 

kan leda till konflikter. Genom att ta del av kunskap kring skog och svenskt 

skogsbruk kan det uppnås en ökad acceptans för skogliga aktiviteter (Klapwijk et 

al. 2016; Eriksson et al. 2018). 

 

Trenden med stigande antal rätt med ökad ålder är något som är värt att undersöka 

vidare. Är detta något som kan ses på andra orter och kommuner runt om i 

Sverige? Dock finns det en vansklighet att jämföra tidigare studier på hur 

skogsbruk uppfattas med varandra (Ribe et al. 2013). Hur skog och skogsbruk 

uppfattas av respondenter kan variera från region till region och därför sågs ett 

behov av fler undersökningar för att få fram jämförbara data. Kanske skulle våra 

frågor kunna återanvändas för att mäta kunskapsnivån bland invånare i andra 

kommuner/landsändor? Våra frågor var tämligen allmänt utformade och bör vara 

relevanta för att mäta kunskapsnivån hos personer även i framtiden samt i andra 

delar av Sverige.   

 

Framtida uppdatering kring skyltarna är en ytterligare del. Dels att underhålla 

informationen så att den är uppdaterad. Dels att fortsätta att informera om skog 

och svenskt skogsbruk. I detta finns en möjlighet där ny och digital teknik 

används. QR koder är en möjlig väg framåt för att på ett enkelt sätt få ut 

information. Det finns då stora möjligheter hur informationen kan vara utformad. 

Den kan ha en utformning som ljudfiler eller filmsekvenser. Med ett mer 

interaktivt material kan besökaren till leden aktiveras, exv. få vetskap om vad som 

finns i omgivningen och mer aktivt söka upp dessa. Utifrån att uppdatera 

skyltarna ses fortsatt samarbete mellan SLU Skogsmästarskolan och 

Skinnskattebergs kommun som lämpligt.  

 

4.5 Slutsatser 
 En svag trend kunde ses att kunskapsnivån om skog och trakthyggesbruk i 

svenskt skogsbruk ökade med högre ålder hos respondenterna i enkäten. 

Dock var trenden ej signifikant.  

 Majoriteten av respondenterna angav att de vistas i skogen på fritiden, 

endast sju av de 261 respondenterna angav att de inte vistas i skogen på 

fritiden. 

 Med vetskap om vilka ämnesområden som respondenterna hade låg 

kunskap om viktades dessa mot områden med allmännyttig information 

om skog och trakthyggesbruk i svenskt skogsbruk. 
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Bilaga 1. Enkät 
Hej! 

 

Vi är två studenter från SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg som gör vårt 

examensarbete under våren. Vårt examensarbete undersöker svenskt skogsbruk i 

Skinnskatteberg via en enkät. Enkäten riktar sig till allmänheten, tar ca 10 min och 

är anonym. 

 

Ditt svar på enkäten bidrar med kunskap och förståelse till vårt examensarbete. 

Ditt svar kommer även att bidra till Skinnskattebergs fortsätta utveckling. 

 

Tack på förhand! 

 

/ Viktor och Gustav 

 

1.1 Vilket kön har du? (könsidentitet) 

o Kvinna 

o Man 

o Annat alternativ 

 

1.2 Hur gammal är du? 

o 19 eller yngre 

o 20-29 år 

o 30-39 år 

o 40-49 år 

o 50-59 år 

o 60-69 år 

o 70-79 år 

o 80 eller äldre 

 

1.3 Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

o Arbetar heltid/deltid 

o Student/elev 

o Föräldraledig 

o Pensionär 

o Arbetslös 

o Frivilligt ledig 

o Inget av ovanstående 

 

1.4 Vilken är din högsta slutförda utbildning? 

o Grundskola 

o Gymnasieexamen 

o Eftergymnasial examen (t ex folkhögskola) 

o Högskoleexamen 

o Ingen slutförd utbildning av ovanstående 
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1.5 Var är du huvudsakligen bosatt? 

o I Skinnskattebergs kommun 

o Utanför Skinnskattebergs kommun 

 

1.6 Hur är din relation till skog och skogsbruk? (flera svarsalternativ är möjliga) 

□ Jag äger skog 

□ Jag har förälder/partner som äger skog 

□ Jag jobbar i skogssektorn (företag inom trä- och pappersindustrin samt 

skogsbruk) 

□ Jag jobbar med naturturism 

□ Jag vistas i skog på fritiden 

□ Jag vistas inte i skog men skog har betydelse för mig 

□ Jag har ingen relation till skog och skogsbruk 

 

1.7 Vad är dina huvudsakliga aktiviteter när du vistas i skog på fritiden? (flera 

svarsalternativ är möjliga) 

□ Jakt och/eller fiske 

□ Träningsaktiviteter (t ex löpning, mountainbike etc) 

□ Arbete i skog, (t ex skogsskötsel, naturturism) 

□ Svampplockning och/eller bärplockning 

□ Vandring och/eller promenad 

□ Jag vistas inte i skog på fritiden 

 

2.1 Vad är det för typ av maskin som visas på bilden ovan? 

o Skördare 

o Markberedare 

o Skotare 

o Bandtraktor 

 

2.2 Hur stor andel av den produktiva skogsarealen i Sverige ägdes 2020 av 

enskilda ägare? (enskilda ägare = fysiska personer, dödsbon och enkla bolag) 

o 16% (ca en sjättedel) 

o 48% (ca hälften) 

o 73% (ca tre fjärdedelar) 

o 83% (ca fem sjättedelar) 

 

2.3 Vilket är det vanligaste trädslaget i Sverige? 

o Björk 

o Ek 

o Asp 

o Gran 

 

2.4 Hur stor del av Sveriges landareal består av skog? 

o 32% (ca en tredjedel) 

o 54% (ca hälften) 

o 69% (ca tre fjärdedelar) 

o 91% (ca nio tiondelar) 
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2.5 Vad är det för typ av insekt som visas på bilden ovan? (insekten på bilden är 

ca 4 mm) 

o Granbarkborre 

o Randig vedborre 

o Ekoxe 

o Snytbagge 

 

2.6 När en skog slutavverkas så kapas trädet upp i olika delar, dessa kallas 

sortiment. Vilket av följande är det vanligaste sortimentet? 

o Bränsleved 

o Sågtimmer 

o Energived 

o Fanertimmer 

 

2.7 I Sverige har vi möjlighet att röra oss fritt i naturen, men vi har både 

rättigheter och skyldigheter när vi gör det. Vad kallas denna rätten? 

o Folkrätten 

o Skogsrätten 

o Naturrätten 

o Allemansrätten 

 

2.8 I Sverige så finns det många personer som jagar. Vilket av följande djur skjuts 

flest av i Sverige? 

o Bäver 

o Hare 

o Älg 

o Räv 

 

2.9 Vilken är den vanligaste metoden för att återbeskoga skogsmark i Sverige? 

o Sådd 

o Plantering 

o Naturlig föryngring 

o Ympning 

 

2.10 I Sverige sysselsätts ca 115 000 personer i skogssektorn (företag inom trä- 

och pappersindustrin samt skogsbruk). Vilken del inom skogssektorn sysselsätter 

flest personer? 

o Sågade trävaror 

o Skogsbruk 

o Massa-, papper- och kartongproduktion 

o Energiproduktion 
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2.11   Skogen förändras när det brinner. Vilket av följande påståenden är sant? 

o Alla arter som lever i skogen dör när skogen brinner. 

o Ingen art kan någonsin växa eller leva i en skog som har brunnit. 

o Det finns arter som är beroende av att det är kontinuerligt återkommande 

bränder i skogen. 

o Det brinner inte i skogar. 

 

3.1 Målet med vårt examensarbete är att skapa information om svenskt skogsbruk. 

Vi är intresserade av din åsikt och vad du vill veta mer om! Vill du dela med dig 

av din åsikt? (Om ja ges du möjligheten att ange ett eller flera nyckelord) 

o Ja 

o Nej 

 

3.2 Skriv ett eller flera nyckelord du skulle vilja veta mer om kring svenskt 

skogsbruk. (t ex gallring, djur i skogen, träslag, vatten) 

____________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

Din medverkan är viktig för vårt examensarbete och Skinnskattebergs fortsatta 

utveckling! 
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Bilaga 2. Följebrev och påminnelser 
 

Följebrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg som gör vårt 

examensarbete under våren. Vårt examensarbete undersöker svenskt skogsbruk i 

Skinnskatteberg via en enkät. Enkäten riktar sig till allmänheten, tar ca 10 min och 

är anonym. 

 

Ditt svar på enkäten bidrar med kunskap och förståelse till vårt examensarbete. 

Ditt svar kommer även att bidra till Skinnskattebergs fortsätta utveckling. Vi 

önskar svar på enkäten senast 3:e april 2022. 

 

Länk till enkäten: 

 

Tack på förhand! 

 

/ Viktor och Gustav 

 

Följebrev första påminnelsen 
 

Tack till alla er som redan har svarat på vår enkät!  

För er som har missat vår enkät eller inte hunnit svara tidigare kommer den här 

igen.   

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg som gör vårt 

examensarbete under våren. Vårt examensarbete undersöker svenskt skogsbruk i 

Skinnskatteberg via en enkät. Enkäten riktar sig till allmänheten, tar ca 10 min och 

är anonym. 

 

Ditt svar på enkäten bidrar med kunskap och förståelse till vårt examensarbete. 

Ditt svar kommer även att bidra till Skinnskattebergs fortsätta utveckling. Vi 

önskar svar på enkäten senast 3:e april 2022. 

 

Länk till enkäten:  

 

Tack på förhand! 

 

/ Viktor och Gustav 
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Följebrev andra påminnelsen 
 

Tack till alla er som redan har svarat på vår enkät!  

Nu är det sista chansen för er som har missat vår enkät eller inte hunnit svara 

tidigare, enkäten stänger på söndag vid midnatt.  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg som gör vårt 

examensarbete under våren. Vårt examensarbete undersöker svenskt skogsbruk i 

Skinnskatteberg via en enkät. Enkäten riktar sig till allmänheten, tar ca 10 min och 

är anonym. 

 

Ditt svar på enkäten bidrar med kunskap och förståelse till vårt examensarbete. 

Ditt svar kommer även att bidra till Skinnskattebergs fortsätta utveckling. Vi 

önskar svar på enkäten senast 3:e april 2022. 

 

Länk till enkäten:  

 

Tack på förhand! 

 

/ Viktor och Gustav 
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Bilaga 3. Nyckelord från enkäten 
 

  

Urval av nyckelord från enkäten, fråga 3.2 

 

Skogen 

Vatten 

Djur 

Gallring 

Skogsbruk 

Trädslag 

Kalhyggen 

Avverkning 

Biologi 

Naturturism 

Hållbart 

Hyggesfritt 

Urskog 

Plantering 

Historia 

Markberedning 

Gran 

Lövskog 
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Bilaga 4. Kunskapshöjande information 
1.  
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2. 
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3. 
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4. 
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5. 
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6. 
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7. 
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8. 
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9. 
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10.  

 
 



 

 

 

 

40 

11. 
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Bilaga 5. Informationsplatser 
      

Skylt   Läge 

(nr)   (SWEREF99) 

1. Föryngring 59.793496N, 15.815823E 

2. Röjning 59.787950N, 15.849313E 

3. Gallring 59.791131N, 15.833364E 

4. Föryngringsavverkning 59.789653N, 15.844036E 

5. Skogsbruk i Sverige 59.805642N, 15.741052E 

6. Sveriges skogar 59.786563N, 15.848726E 

7. Barrträd 59.797577N, 15.755935E 

8. Lövträd 59.791619N, 15.792849E 

9. Lövträd 59.791619N, 15.792849E 

10. Tätortsnära skogsbruk 59.804470N, 15.730880E 

11.  Skogens värden  59.788633N, 15.763133E 
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Bilaga 6. Beräkningar 1 
 

{
ℎ0 ∶  𝜇𝑉 =   𝜇𝑉𝐼  ↔  𝜇𝑉 −  𝜇𝑉𝐼 = 0
ℎ1 ∶ 𝜇𝑉 >   𝜇𝑉𝐼  ↔  𝜇𝑉 −  𝜇𝑉𝐼  > 0

  

 

V: Vandring/promenad:   �̅� = 0,74  s = 0,3496  n= 205 

VI: Vistas inte i skogen:   �̅� = 0,47  s = 0,3800  n= 7 

 

Enkelsidigt test, antas vara normalfördelat. 

Formel: 6.2.2 

 

𝑆𝑝
2 =  

204 ∗ 0,34962 + 6 ∗ 0,3802

210
 ≈ 0,1228 

 

 

𝑡 =
(�̅�𝑉 − �̅�𝑉𝐼) − (𝜇𝑉 − 𝜇𝑉𝐼)

√𝑆𝑃
2 ∗ (

1
𝑛𝑉

+
1

𝑛𝑉𝐼
)

= 𝑂𝑚 𝐻0 𝑠𝑎𝑛𝑛 =
(0,74 − 0,47) − (0)

√0,1228 ∗ (
1

205
+

1
7)

= 2,034  

 

Antalet frihetsgrader = 205 + 7 – 2 = 210 

 

5 % nivå enkelsidigt test,  ∞ - frihetsgrader → t = 1,645 

1 % nivå enkelsidigt test,  ∞ - frihetsgrader → t = 2,326 

 

Slutsats: Vårt värde klarar inte av att slå tabellvärde på 1 procent nivå och h1 

gäller med 95 procent säkerhet. Med 95 procent säkerhet har de som vandrar eller 

promenerar i skogen fler rätt på kunskapsfrågorna jämfört med de som inte vistas i 

skogen. 
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Bilaga 7. Beräkningar 2 
 

{
ℎ0 ∶  𝜇𝐴 =   𝜇𝐹  ↔  𝜇𝐴 − 𝜇𝐹 = 0
ℎ1 ∶ 𝜇𝐴 >   𝜇𝐹  ↔  𝜇𝐴 −  𝜇𝐹  > 0

  

 

A: Arbetar heltid/deltid:   �̅� = 0,75  s = 0,3863  n= 164 

F: Frivilligt lediga:   �̅� = 0,41  s = 0,4248  n= 6 

 

Enkelsidigt test, antas vara normalfördelat. 

Formel: 6.2.2 

 

𝑆𝑝
2 =  

163 ∗ 0,38632 + 5 ∗ 0,42482

168
 ≈ 0,1501 

 

 

𝑡 =
(�̅�𝐴 − �̅�𝐹) − (𝜇𝐴 − 𝜇𝐹)

√𝑆𝑃
2 ∗ (

1
𝑛𝐴

+
1

𝑛𝐹
)

= 𝑂𝑚 𝐻0 𝑠𝑎𝑛𝑛 =
(0,75 − 0,41) − (0)

√0,1501 ∗ (
1

164 +
1
6)

= 2,11  

 

Antalet frihetsgrader = 164 + 6 – 2 = 168 

 

5 % nivå enkelsidigt test, ∞ - frihetsgrader → t = 1,645 

1 % nivå enkelsidigt test, ∞ - frihetsgrader → t = 2,326 

 

Slutsats: Vårt värde klarar inte av att slå tabellvärde på 1 procent nivå och h1 

gäller med 95 procent säkerhet. Med 95 procent säkerhet har de som arbetar 

heltid/deltid fler rätt på kunskapsfrågorna jämfört med de som är frivilligt lediga.  
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Publicering och arkivering  
Godkända självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU publiceras 

elektroniskt. Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete och behöver 

godkänna publiceringen. Om du kryssar i JA, så kommer fulltexten (pdf-filen) 

och metadata bli synliga och sökbara på internet. Om du kryssar i NEJ, kommer 

endast metadata och sammanfattning bli synliga och sökbara. Fulltexten kommer 

dock i samband med att dokumentet laddas upp arkiveras digitalt.   

 

Om ni är fler än en person som skrivit arbetet så gäller krysset för alla författare, 

ni behöver alltså vara överens. Läs om SLU:s publiceringsavtal här: 

https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-

publicera/avtal-for-publicering/.  

 

☒ JA, jag/vi ger härmed min/vår tillåtelse till att föreliggande arbete publiceras 

enligt SLU:s avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk.  

 

https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-publicera/avtal-for-publicering/
https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-publicera/avtal-for-publicering/

