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Sammanfattning  
Det nationella skogsprogrammet betonar att skogen kan bli mer mångfunktionell 

där skogens sociala värden kan användas för besöksnäring och friluftsliv, för att 

bidra till hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling. För att utveckla skogarna för 

friluftsliv och besöksnäring så är de privata skogsägarnas drivkrafter 
betydelsefulla. Vid landskapsplanering är det viktigt att beakta skogsägarens 

platsanknytning eftersom tidigare studier har visat att det påverkar hur skogen 

förvaltas. Området för undersökningen är riksintresset för friluftsliv på 

Hallandsås. För att utveckla områdets värden för friluftsliv så kan fler ledsystem 

och naturturism utvecklas. Allemansrätten ligger till grund för att allmänheten ska 

ha tillgång till naturen, men det förekommer utmaningar och därför är det viktigt 

att undersöka hur situationen ser ut i förhållande till friluftslivsutveckling. Syftet 

med uppsatsen är att skapa kunskap om vilken potential det finns för friluftslivet 

att utvecklas i skogarna på Hallandsås. Det skickades ut en enkät via post som 

innehöll frågor om sociala värden, perspektiv på allemansrätten, utveckling av 

friluftsliv och platsanknytning. En platsanknytningsskala avsåg att mäta den 

privata skogsägarens platsanknytning. Resultatet visade att det sociala värdet 

hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö var det som värderades högst av privata 

skogsägare. Det förekom flera utmaningar på grund av allemansrätten som skapar 

oro hos skogsägaren, men samtidigt ansåg 69% att allemansrätten var ganska 

viktigt och mycket viktigt för allmänheten. En korrelationsanalys visade även att 

ju starkare platsanknytning den privata skogsägaren har desto mindre benägenhet 

har de att utveckla friluftslivet.    
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Abstract  
The Swedish national forest program emphasizes that the forest can be more 

multifunctional where the social values can be used for tourism and outdoor 

recreation, which can lead to rural development and sustainable growth. To 

develop the forests for this aim the private forest owners' driving forces to 

development are important in rural development. For example, the place 

attachment of the private forest owners affects how the forests are managed. 

Therefore, it is crucial to consider this when planning landscapes. The area for the 
survey is the national interest in outdoor recreation on Hallandsås. More trail 

systems and nature tourism can be developed to develop the area's values for 

outdoor recreation. The right of public access is the basis for the public to access 

nature, but there are challenges. The thesis aims to create knowledge about what 

potential there is for outdoor recreation to develop in the forests on Hallandsås. A 

questionnaire was sent out by post, which contained questions about social values, 

perspectives on the right of public access, development of outdoor life and place 

attachment. A place attachment scale intended to measure the private forest 

owners place attachment. The results showed that private forest owners 

considered health, well-being and a good living environment most important. 

There were several concerns due to the right of public access, but at the same 

time, 69% considered the right of public access to be quite significant and very 

important to the public. Correlation analysis also showed that the stronger the 

place attachment of the private forest owner, the less inclined they are to develop 

outdoor recreation. 
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Förord 

Hallandsås är ett område jag varit aktiv i under en stor del av min uppväxt men 

även nu när jag är vuxen, genom både vandring och ridning. Mitt intresse för 

skogen har alltid funnits men det är först under min utbildning på 

Landskapsvetarprogrammet vid högskolan Kristianstad som mitt intresse för hur 

skogen förvaltas utvecklats.  

Under min VFU HT 2021 sökte jag mig därför till Region Halland för att få en 

inblick i arbetet med mångbruk i skogen. Under arbetet där fick jag kartlägga 

natur- och kulturvärden i deras skogsallmänning på Hallandsås, men också 

undersöka hur vandringsleder skulle kunna utvecklas. I det arbetet växte mitt 

intresse för att undersöka hur privata skogsägare ser på utvecklingen av friluftsliv 

i deras skogar på Hallandsås. 

Jag vill tacka alla som bidragit i arbetsprocessen med min kandidatuppsats. Först 

vill jag rikta ett stort tack till min handledare Thomas H Beery, som varit ett stort 

stöd i mitt arbete och bidragit med kunskap och goda råd under hela arbetets gång. 

Jag vill också ge ett stort tack till Mattias Sandberg, Skogsstyrelsen, specialist på 

skogens sociala värden, som bidragit med 

kunskap som fört arbetet framåt. Sist av 

allt vill jag tacka alla privata skogsägare 

på Hallandsås som visat engagemang och 

intresse genom att besvara enkäten. 

Tack! 

Frida Johnsson  

Mars 2022 
 

 

 
Vy mot Västersjön från Hallandsåsens 

sydsluttning. Fotograf: Frida Johnsson 
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1. Inledning 
Det finns en önskan från politiken att svenska skogar ska utvecklas till att bli mer 

mångfunktionella där skogens sociala värden tas till vara på och utvecklas. Vilket 

skulle leda till att landsbygden stärks ekonomiskt (Näringsdepartementet 2018). 

Skogens sociala värden är värden som människan skapar från upplevelser av 

skogen (Skogsstyrelsen 2013). Att skogen ska utvecklas till att bli mer 

mångfunktionell innebär att skogen används för flera olika syften som, 

virkesproduktion, bärplockning, jakt samt som en plats för friluftsliv och 

rekreation (SOU 1992:76). 

På Hallandsås behöver samverkan förbättras mellan aktiva aktörer för att möta det 

växande intresset för friluftsliv och naturturism (Naturvårdsverket 2021). Det 

finns ett område som är riksintresse för friluftsliv på Hallandsås och ett exempel 

för att stärka värdena inom området är genom utveckling av fler leder och 

naturturism (Länsstyrelsen 2014). Det skulle bidra till arbetet med friluftsmålet 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling (Naturvårdsverket 2019).  

För att utveckla mångfunktionella skogar och skogarnas sociala värden för 

friluftsliv så är den privata skogs- och markägarens drivkraft viktig (Nationella 

skogsprogrammet 2018). Det har visat sig att vid landskapsplanering är det viktigt 

att undersöka privata skogsägares platsanknytning eftersom det styr hur skogen 

förvaltas (Bergsten, Stjernström & Petterson 2018; Leahy & Lyons 2021). Men 

den privata skogsägarens perspektiv på allemansrätten är också en viktig del att 

undersöka eftersom det förekommer utmaningar som kan påverka inställningen 

till friluftslivet. Samtidigt som utmaningarna finns så anser privata markägare att 

allemansrätten är viktig för allmänhetens tillgång till naturen (Campion & 

Stephenson 2013; Bergstén, Stjernström & Pettersson 2018). 

Genom att undersöka hur situationen ser ut inom riksintresset för friluftsliv på 

Hallandsås med en enkätundersökning så kan det skapa en bild för hur värden för 

friluftslivet kan utvecklas. 
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2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa kunskap om vilken potential det finns för att 

utveckla friluftsliv i skogarna på Hallandsås.  

2.1 Frågeställningar 

~ Vilka sociala värden ser den privata skogsägaren med skogsmarkerna på 

Hallandsås?  

~ Vilka perspektiv har den privata skogsägaren till allemansrätten på 

Hallandsås?  

~ Vilken relation finns mellan platsanknytning och friluftslivsutveckling hos 

den privata skogsägaren på Hallandsås? 
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras undersökningsområdet samt bakgrund och tidigare 

forskning. Avsnittet har för avsikt att skapa en god kunskap om bakgrunden till 

syftet och frågeställningarna i denna uppsats.  

3.1 Hallandsås  

På Hallandsås finns ett område som är indelat enligt riksintresse för friluftsliv 

(figur 1) enligt miljöbalken kap 3 6 § (SFS 1998:808). Ett riksintresse för 

friluftsliv kan vara stora sammanhängande områden med plats för avskildhet. 

Områdena innehåller även natur- och kulturvärden och utflyktsmål, vilka kan 

upplevas som attraktiva för människor både lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt. Det finns även goda förutsättningar för friluftsaktiviteter, genom 

att det finns variationsrik topografi som inbjuder till en omväxlande 

naturupplevelse (Naturvårdsverket 2005).  

Undersökningsområdet för denna studie är området på Hallandsås som motsvarar 

riksintresset för friluftsliv, vilket berör Laholms kommun, Ängelholms kommun, 

Figur 1. Karta som visar undersökningsområdet på Hallandsås. Kartan skapad av Frida Johnsson i 

SWEREF99 TM. Källa: GSD-Översiktskarta, vektor (2021), Lantmäteriet ©, Sverigekarta 1:5 

miljon, vektor (2021), Lantmäteriet ©, shape-lager över riksintresset för friluftsliv, 

miljödataportalen © naturvårdsverket (2020), GSD-Fastighetskarta, vektor (2021), Lantmäteriet ©.   
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Båstad kommun och Örkelljunga kommun (figur 1). Det finns intresseväckande 

natur- och kulturvärden och storslagen natur med variationsrik topografi. 

Hallandsås är en urbergshorst som sträcker sig upp till 226 m över havet. 

Vidsträckta vyer mot Kullaberg i Skåne och Laholmsbukten i Hallands län kan 

upplevas från höjderna (Länsstyrelsen 2014). Stora delar av sluttningarna är 

lövskogsklädda, längs sluttningarna finns även raviner och rasbranter. På 

högplatån och på nord- och västsluttningen finns ett omväxlande natur- och 

kulturlandskap. I landskapet finns även flera stora myrar med höga naturvärden. 

Det finns en rik förekomst av fornlämningar som vittnar om ett brukat landskap 

tillbaka till bronsåldern (Länsstyrelsen 2014; Carlie, Larsson, Simonsson & 

Connelid 2003).  

Hallandsås läge och tillgänglighet i landskapet med dess natur- och kulturvärden 

är betydelsefull för friluftslivet.  Det finns sammanhängande gröna stråk och 

lämplig terräng för att utöva friluftsaktiviteter. På Hallandsås finns det ett nät av 

skogsvägar, enskilda bilvägar och vandringsleder, eldstäder, parkeringar, 

vindskydd och informationsskyltar i anslutning till Hallandsleden, Skåneleden 

samt till naturreservaten och Natura-2000 områdena. I området finns flera 

naturreservat, ett urval är Osbecks bokskogar, Matkroksmossen, Ekered, 

Axelstorp och Lya Ljunghed. Det finns även ett flertal Natura 2000 områden, ett 

urval är Djurholmamossen, Lyabäcken, Älemossen och Korup (Länsstyrelsen 

2014; Länsstyrelsen 2017). Friluftsaktiveter som förekommer i området är 

cykling, ridning, skidåkning, natur och kulturupplevelser, jakt och vandring 

(Länsstyrelsen 2014). 

För att bevara områdets värden är det betydelsefullt att säkerställa tillgängligheten 

för friluftslivet samt utveckla området. Stigar och leder behöver underhållas för att 

bibehålla områdets värden. Men stigsystemen behöver även förbättras och 

utvecklas genom att nya leder utvecklas. Naturturism skulle även bidra till att 

området utvecklas. Hot mot friluftslivet och landskapsbilden är omföring av 

lövskog till barrskog och exploatering av vägar eller bebyggelse (Länsstyrelsen 

2014). I Laholms kommuns översiktsplan ”Framtidsplan 2030” har kommunen 

gjort ett ställningstagande att det ska göras åtgärder för att öka tillgängligheten till 



 11 (86) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Hallandsås (Laholms kommun 2014). Hallandsåsen var ett ämne i 

Naturvårdsverkets tankesmedja för friluftsliv år 2021 där syftet vara att utvidga 

samarbetet och samverkan för friluftslivet på Hallandsåsen. Hallandsås är ett 

område som blir mer och mer viktigt för friluftsliv, naturturism och naturbaserad 

idrott. Det är därför viktigt att stärka samarbetet mellan aktörer som är aktiva i 

området, vilka är markägare, kommuner, regioner och organisationer, för att värna 

om Hallandsås ekologiska, ekonomiska och sociala värden (Naturvårdsverket 

2021a).  

3.2 Teori 

För att undersöka vad som styr skogsägare i deras beslut ur ett 

landskapsvetenskapligt perspektiv så kan platsanknytning användas. 

Platsanknytning beskrivs i en artikel (Westin et al. 2017) där de tar upp att 

människor kan skapa platsspecifika band till skogshushållning vilket påverkar 

förvaltning av skogen (Westin et al. 2017; Leahy & Lyons 2021).  

3.2.1 Platsanknytning 

En plats kan vara något mer än en fysisk plats, det är något som skapas 

tillsammans med en människas erfarenheter. Platser kan ha olika betydelse för 

olika grupper. En grupp eller en individs erfarenheter har skapats genom 

aktiviteter, objekt och betydelser. För att undersöka vilken betydelse en individ 

har till olika naturmiljöer så har plats använts, men vilken betydelse en plats har 

för en privat markägare har inte studerats i samma utsträckning (Leahy & Lyons 

2021).  

 

Plats ingår i begreppet platsanknytning, tillsammans skapar det en betydelse av att 

människor skapar känslomässiga erfarenheter och band till en plats, i utbytet 

formas kunskap, tro, beteende och handlingar som är kopplade till en plats. 

Skogsägares beteenden i förhållande till platsanknytning är intressant att studera 

eftersom banden till en plats kan påverka deras känsla av identitet och hur de 

uppfattar att resurser bör användas (Leahy & Lyons 2021). I världen och i 

samhällen påverkas människors band till olika platser på grund av globalisering, 
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miljöproblem och ökad rörlighet. Genom att undersöka platsanknytning kan det 

bidra till att lösa konflikter i landskapet för att landskapet ska förvaltas på ett 

lämpligt sätt (Scanell & Gifford 2010). 

 

Scanell & Gifford (2010) har arbetat fram en teoretisk modell, ”The tripatite model 

for place attachment” för att beskriva vilka dimensioner som ingår i processen 

platsanknytning. Den teoretiska modellen (figur 2) förklarar att platsanknytning är 

ett flerdimensionellt koncept med tre dimensioner, plats, person och process. 

Modellen (figur 2) belyser de huvudsakliga dimensionerna om platsanknytning 

som finns i litteratur och tidigare forskning (Scanell & Gifford 2010). De tre 

dimensionerna syns som olika delar i modellen, som i sin tur har underkategorier.  

 

Figur 2. The tripatite model for place attachment visar de tre dimensionerna i processen 

platsanknytning. Källa: Scanell & Gifford (2010). 
 

Inom platsanknytning finns delen plats som delas in i två delar, social och fysisk. 

Det sociala representerar platsanknytning till platser genom sociala interaktioner 

mellan individer och grupper som bor i ett område. Den sociala gruppen 

representeras av en plats och på så sätt blir platsen en symbol för socialt värde. 

För den fysiska underkategorin så innefattar det den fysiska platsen med dess 

karaktärer, vilken kan ha viktiga resurser för att en individ eller en grupp ska 

kunna uppfylla sina mål. Det kan vara byggnader, gator, sjöar, skogar och leder 

(Scanell & Gifford 2010). 
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Bandet mellan en individ eller grupp till en plats kan skilja sig beroende på 

platsens fysiska eller sociala karaktär och om det är kopplat till tid eller rum. 

Uttrycket för platsanknytningen kan bli synligt genom psykiska processer som 

känslor, kognition och handlingar. Människors emotionella band till platser 

grundar sig i funktioner som är viktiga för en individ. En funktion eller värde av 

platsanknytning är överlevnad, trygghet och säkerhet som skapas utifrån de 

resurser som finns, i form av vatten, mat, skydd och andra resurser. Men 

platsanknytning skapas också till en plats genom att individer upplever att de kan 

uppfylla sina mål utifrån de resurser som finns på platsen. Genom detta perspektiv 

kan favoritplatser skapas där det även finns utrymme för återhämtning och att 

kunna planera för sina framtida mål. En plats kan även ha en betydelse i form av 

kontinuitet då platsen påminner om det som varit förr, därav kan en plats 

återspegla en individs värderingar, personliga historia och arv (Scanell & Gifford 

2010). 

 

Person är en del i modellen som innefattar både gruppens och individens 

anknytning till en plats. En plats kan fungera som ett minne för personlig 

utveckling eller en milstolpe för en individ. Denna typ av platsanknytning 

medverkar till en starkare självkänsla. Det behöver inte vara platsen i sig själv 

som det finns en stark anknytning till, utan det kan vara minnena. Det kan även 

finnas historiska och kulturella kopplingar till en plats. En grupps anknytning till 

en plats kan handla om att bevara sin kultur (Scanell & Gifford 2010).  

 

Delen process inom modellen beskriver de psykiska interaktionerna som uppstår 

hos en individ och en grupp på en viktig plats. Till process hör tre underkategorier 

vilka är, känslor, beteende och kognition. Dessa tre aspekter kan även förklaras 

som sense of place, vilket kommer beskrivas längre fram (Scanell & Gifford 

2010). Känslor står för både positiva och negativa emotionella band som är 

kopplade till en plats. Dessa känslomässiga band till en plats kan göra att en 

individ vill vara nära en plats eftersom det gör det möjligt att framkalla särskilda 

känslor. Människor kan sörja en förlust av en viktig plats om de blivit förflyttade 

på grund av krig eller naturkatastrof. Kognition står för kognitiva processer som 



 14 (86) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

minnen, kunskap, mening och tro, som kopplats till en plats genom upplevelser. 

Minnen skapar därigenom en platsanknytning som kopplas till jaget. Beteende står 

för den delen där anknytningen till en plats blir synlig genom handlingar. Dessa 

handlingar kan uttryckas på olika sätt, genom hemlängtan och återskapande av 

platser (Scanell & Gifford 2010).  

3.2.2 Abbreviated place attachment scale 

Abbreviated Place Attachment scale (APAS) är en platsanknytningsskala som 

undersökts i en studie av (Boley et al. 2021). Platsanknytningsskalan utgår från 

place dependence och place identity, som jag översatt till platsberoende och 

platsidentitet. Platsidentitet ingår i den kognitiva processen i Scanell och Giffords 

(2010) ”The tripatite model for place attachment”, eftersom platsidentitet utvecklas 

när en individ skapar ett band till en plats genom att identifiera sig själv med platsen 

utifrån värderingar. Platsberoende ingår i dimensionen plats i samma modell, och 

motsvarar platsens funktionella roll i form av rekreation eller att platsens resurser 

uppfyller individuella mål (Boley et al. 2021).  

Den tvådimensionella modellen med platsidentitet och platsberoende är en modell 

som är framtagen och utvecklad av andra forskare som menar att platsidentitet och 

platsberoende är två viktiga dimensioner som platsanknytning är kopplat till. Men 

Boyle et al. (2021) har försökt förfina skalan med tre frågor (tabell 1 i metod) 

under varje dimension samt att den ska kunna användas i olika sammanhang och 

kulturer.  

3.2.3 Privata skogsägares platsanknytning till skogen 

I en studie (Leahy & Lyons 2021) har det bland annat undersökts hur markägares 

beteende påverkas av platsanknytning. I studien skickades det ut en 

enkätundersökning i Maine, USA, i den mättes platsanknytning och markägares 

oro angående sociala och biofysiska förhållande på deras skogsmark. I resultatet 

visades det att en majoritet av skogsägare upplevde en stark platsanknytning och 

en måttlig oro.  
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Två grupper, markägare som arbetade på sin mark och som fick delar av sin 

inkomst från marken hade högst värden i platsanknytning och oro. På deras mark 

värderade de biologisk diversitet, rekreationsmöjligheter och estetik. Men även 

uttag av naturresurser som ved och timmer. Grupperna hade störst interaktion till 

sin mark vilket skapade en starkare platsanknytning än de andra två grupperna i 

studien. Den tredje gruppen värderade estetiken och det privata på deras mark i 

stället för att se sin mark som ett sätt att investera i rekreation eller 

virkesproduktion. Den fjärde gruppen värderade endast virkesproduktion på deras 

mark, men lågt, och mindre än hälften av markägarna i denna grupp bodde på sin 

mark. De två sistnämnda hade lägst platsanknytning. Studien visar att 

platsanknytning är en teori som borde användas för att få nya perspektiv på vilka 

faktorer som påverkar skogsägares beslut (Leahy & Lyons 2021).  

3.2.4 Privat skogsägarskap och allmänna intressen 

Det förekommer utmaningar med att planera hur landskapet ska användas, 

eftersom det finns både allmänna intressen och privata intressen som behöver 

tillgodoses. Privata skogsägare behöver ta hänsyn till allmänna intressen som 

kulturvärden, biologisk mångfald och rekreation. Eftersom dessa intressen finns 

så kan det komma i konflikt med det privata ägandet. Vid förlust av mark, i syfte 

att skydda skog eller öka den allmänna tillgängligheten, så är ägare oroliga 

eftersom de vill skydda sin äganderätt, få ekonomisk ersättning samt skydda sina 

emotionella band till marken. Forskning har visat att de emotionella banden är 

centrala vid markanvändningsplanering, vilket är en aspekt som den statliga 

planeringen inte alltid tar hänsyn till (Bergsten, Stjernström & Petterson 2018). 

 

Emotionell anknytning till en plats, vilket i litteraturen även benämns platskänsla 

(sense of place), har tidigare i texten förklarats som att det är processer i Scannel 

och Giffords ”The tripatite model for place attachment” (2010) vilket då även 

ingår i platsidentitet i Abbreviated place attachment scale (APAS). Sense of place 

kommer fortsättningsvis översättas till platskänsla. Platskänsla förklaras som att 

subjektiva känslor skapas till platser genom individuella och kollektiva 

värderingar vid interaktionen till en miljö. Värderingarna skapas genom fysiska 
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karaktärer från miljön som landskap och mångfald, samt genom kognitiva 

erfarenheter som tankegångar om traditioner, historia och kultur som kan kopplas 

till människans mening. Olika känslor skapas beroende på motivation, 

intellektuell bakgrund och fysiska karaktärer i miljön. Platskänsla påverkar i sin 

tur beteende, sociala värderingar och attityder (Hashemnezhad, Heidari, 

Mohammad Hoseini 2012). 

När inte dessa emotionella band tas hänsyn till, eller om de missbrukas, så kan det 

uppstå konflikter mellan markägare och andra intressenter. Därför är det viktigt att 

känslorna till skogen synliggörs och att orsakerna till konflikterna framgår, vilket 

skapar förståelse för grunderna till konflikterna eller vad som gör att en 

skogsägare vill tillgängliggöra offentliga värden eller inte (Bergsten, Stjernström 

& Petterson 2018).     

I en studie av Bergsten, Stjernström & Petterson (2018) har de studerat privata 

skogsägares känslor och erfarenheter i förhållanden till offentlig användning och 

offentlig planering för rekreation och biologisk mångfald på deras mark. En av 

frågorna i studien var hur privata skogsägare ställde sig till om myndigheter ville 

köpa eller byta deras skogsmark för att använda för rekreation eller skydd av 

biologisk mångfald. Utifrån svaren så visade resultatet tre grupper, vilka 

presenteras i följande stycken.  

I den ambivalenta gruppen ville privata skogsägare hellre skydda mark för 

biologisk mångfald, än att se en ökning av människor och rekreativa aktiviteter 

nära deras fastigheter. En markägare förklarade det såhär: ”I don’t like when there 

is exploitation and there are more buildings. Instead, I like the forest to be forest” 

(Bergsten, Stjernström & Petterson 2018). Markägare svarade även att de inte 

ville sälja sin mark, i stället ville de ha kvar rätten och ansvaret för sin mark, de 

kände att marken tillhörde dem, men de ansåg att det var acceptabelt att 

människor befann sig på deras mark (Bergsten, Stjernström & Petterson 2018).  

Den andra gruppen visade en positiv inställning till att myndigheter använde deras 

mark för rekreation och naturskydd. En stor del av de svarande i denna grupp 
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bodde inte på skogsmarken. Skogsägare i södra Sverige föredrog att Länsstyrelsen 

tog över marken i syfte för naturskydd, än att kommunen tog över marken för att 

utveckla rekreativa områden eftersom de var oroliga för att det skulle bli mer folk 

och exploatering på deras mark. I området kring Stockholm svarade de 

intervjuade att de inte vara ekonomiskt beroende eller emotionellt anknutna till sin 

mark, och därför fick myndigheterna gärna använda, köpa eller byta deras mark 

för rekreation eller naturskydd (Bergsten, Stjernström & Petterson 2018).  

Den tredje gruppen var inte positiva till att sälja, byta eller låta myndigheter 

använda deras mark. De intervjuade bodde i närheten eller på sin skogsmark. I 

söder var de mer oroliga för exploatering och ökat antal besökare som orsakade 

slitage på deras mark. De upplevde att deras platskänsla, i form av den privata, 

tysta, lugna och harmoniska atmosfären, skulle riskeras om myndigheter använde 

deras mark för rekreation. De var även kritiska till att sälja sin mark eftersom de 

hade starka anknytningar till delar av markerna. De menade att ingen annan mark 

kunde få dem att uppleva det de upplevde på sin mark, meningen med att de hade 

skog skulle i så fall försvinna (Bergsten, Stjernström & Petterson 2018).     

 

De sociala och geografiska skillnaderna visar på vilken mångfald av motiv det 

finns bland skogsägare. Det är därför viktigt att det skapas förståelse om 

skogsägares oro för landskapsplanering och användning av landskapet, inkluderas 

skogsägares sociala och subjektiva uppfattningar om skog, så kan 

planeringsprocessen uppfattas mer legitim för skogsägaren (Bergsten, Stjernström 

& Petterson 2018).   
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3.3 Mångbruk i skogen 

I Sverige beskrivs mångbruk, eller mångfunktionalitet, att skogen används för 

flera olika syften i både kommersiella, och icke kommersiella syften. Syftena kan 

vara rekreation, virkesproduktion, naturturism, jakt, folkhälsa, naturvård och 

träförädling (Nordström, Bjärstig & Zhang 2020). I huvudbetänkandet från 1990 

års skogspolitiska kommitté, Skogspolitiken inför 2000-talet, definieras mångbruk 

enligt följande: ”Mångbruk innebär att skogens alla funktioner som leverantör av 

förnybar råvara, som livsmiljö för växter och djur, som källa för friluftsliv, som 

bärare av estetiska och kulturella värden, som näringsmässig bas för renskötseln 

samt som producent av bär, svamp och jaktbart vilt skall beaktas vid hanteringen 

av skogsresursen på all skogsmark och på alla skogliga impediment. Hur stor vikt 

som i det enskilda fallet läggs vid de olika funktionerna beror på de naturliga 

förutsättningarna i landskapet samt på de befolknings- och näringsmässiga 

förhållandena”. (SOU 1992:76).  

I Sverige finns det två typer av markanvändning som mångbruk kan utgå ifrån. 

När virkesproduktion kombineras med flera andra funktioner på ett avgränsat 

område så kallas det integrerad markanvändning. När skogsområden är uppdelade 

för att producera nyttor i olika områden, exempelvis skogsproduktion och 

naturvård är fördelat till frånskilda områden är det differentierad markanvändning. 

Inom svensk skogspolitik så är det främst integrerad markanvändning som 

kopplas samman med ett mångfunktionellt skogsbruk. Markanvändningen kan 

variera genom att områden lämnats för fri utveckling eller att virkesproduktion 

dominerar och andra nyttor produceras om det är möjligt (Nordström, Bjärstig & 

Zhang 2020). 

Begreppet mångbruk har rötter i både USA och Tyskland men med en tydligare 

definition än det svenska mångbruks-begreppet. I USA skrevs multiple-use 

forestry in i amerikansk lagstiftning på 1960-talet. Begreppet presenterades för 

svenskt skogsbruk under en internationell skogskonferens år 1960. Men eftersom 

den statliga administrationen och skogsbruket var eniga om att skogsmarkens 

främsta syfte var att producera virke så tog inte Sverige till sig begreppet. 
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Allmänheten hade även redan tillgång till skogen för rekreation utifrån 

allemansrätten. I uppsatsen kommer begreppet allemansrätt att återkomma för att 

förtydliga dess innebörd och betydelse för allmänheten. I USA var det statens 

förvaltning av statskogarna som gjorde att medborgare kunde vistas i de skogarna. 

Begreppet i USA innebär att en eller flera mål kombineras, exempelvis bete, 

rekreation, produktion av virke, vilt- och fiskevård. Den resurs som ger störst 

nytta för människor ska gynnas även om det inte ger högst avkastning (Kardell & 

Bishop 2014).  

Rötterna i Tyskland går tillbaka till 1800-talet och modellen som används idag 

bygger på skogens funktioner. Funktionerna i skogen delas upp i tre kategorier: 

rekreation för befolkningen, skydd för att upprätthålla ekosystemen, samt skogens 

funktion för produktion och infrastruktur (Kindler 2016). Skogsbruket är tänkt att 

styra och optimera skogens funktioner samt att människors välfärd ska stärkas av 

skogen (Nordström, Bjärstig & Zhang 2020).  

3.4 Sveriges nationella skogsprogram 

Ett nationellt skogsprogram utgörs av kriterier från Forest Europe, där 45 

europeiska länder undertecknat sitt deltagande för att utveckla strategier för skydd 

och skötsel av skogar (Forest Europe u.å). Kriterierna består av att programmet 

ska fungera som en tvärsektoriell process för policyplanering, implementering och 

utvärdering av skogsbruket på nationell och regional nivå. Programmet ska även 

lyfta fram nyttorna som samhället får från skogsbruket för att öka förståelsen och 

synliggöra skogsbruket. Det nationella skogsprogrammet har även som syfte att 

stödja skogens ekosystem på ett hållbart sätt, ta hänsyn till allmänna intressen och 

stödja avvägningar mellan skogens alla värden (Näringsdepartementet 2018). 

I det nationella skogsprogrammet har det tagits fram fem fokusområden 

(Näringsdepartementet 2018). Ett av dem är fokusområde två, mångbruk av skog 

för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Målet för fokusområdet innebär att 

skogligt mångbruk med fokus på sociala värden ska skapa fler jobb, hållbar 

tillväxt och landsbygdsutveckling (Näringsdepartementet 2018).   
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För att öka aktiviteten i skogarna med fokus på mångbruk har genomförandet 

inriktats mot att synliggöra och utveckla skogens alla värden. Det finns en 

outnyttjad potential i de svenska skogarna enligt regeringen, som skulle kunna 

effektiviseras där skogens sociala värden gynnas. Skogen skulle kunna utvecklas 

mer som bas för besöksnäring, utvinning av råvaror, rekreation och friluftsliv, 

vilket skulle leda till att mångfunktionaliteten i skogen förbättras och stärks. Men 

för att det ska finnas ett mångbruk i skogarna så är markägarens drivkraft och vilja 

att utveckla nya verksamheter i den egna skogen avgörande 

(Näringsdepartementet 2018).  

3.5 Skogens sociala värden  

I regleringsbrevet år 2013 fick Skogsstyrelsen i uppdrag att sammanställa 

kunskapsläget om skog och sociala värden. I utredningen redovisade myndigheten 

definitionen av skogens sociala värden enligt följande: ”Skogens sociala värden 

är de värden som skapas av människans upplevelser av skogen”. (Skogsstyrelsen 

2013).  

Det finns flera värden som tagits fram i Skogsstyrelsens definition. Ett socialt 

värde som har stor betydelse för människors hälsa och livskvalitet är friluftsliv 

och rekreation. Andra sociala värden är;  

• hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö, 

• fritidsupplevelser, friluftsliv och turism, 

• upplevelsevärden eller sociala naturkvalitéer, 

• estetiska värden, 

• pedagogik och kunskap om skog och miljö, 

• lek, samvaro och sociala relationer, 

• intellektuell och andlig inspiration, 

• identitet och kulturarv. 

(Skogsstyrelsen 2013) 

För skogsägaren och den som arbetar i skogen så kan skogen vara ett arbetets 

landskap, i litteraturen beskrivs det som taskscape. I skogen finns det därför 
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värden för den fysiska arbetsprocessen, vilket innebär att den som äger brukad 

skog har en vision om hur en fin skog ska se ut. Skogen blir en reflektering av 

ägarens kunskap, värden och arbetsetik (Linné & Sellerberg 2018). I en studie 

(Linné & Sellerberg 2018) framgick det att inom gruppen av de intervjuade 

skogsägarna så var värdet med skogen hela arbetsprocessen. Vilket inkluderade 

att sköta skogen, plantera nya träd samt följa utvecklingen av bestånd från olika år 

(Linné & Sellerberg 2018).     

I landskapet skapas det upplevelsevärden utifrån natur- och kulturvärden och 

utifrån vilka förutsättningar det finns för friluftsliv. Miljöer i landskapet har olika 

upplevelsevärde beroende på människors individuella perspektiv på vad som är 

attraktivt och oattraktivt. Därav kan en plats ha olika sociala värden eftersom det 

skapas genom människors olika uppfattning och relation till miljön 

(Skogsstyrelsen 2013).  

I mångbruk av skog ingår flera värden som har betydelse för tillväxt och 

utveckling. Inför utformningen av den nationella skogsstrategin togs det fram en 

underlagsrapport (arbetsgrupp 1 2016), i den framgår det hur skogens värden 

behöver bli mer kända. Det är framförallt kunskapen om skogens sociala värden 

som är begränsad. För att vårda och utveckla skogens värden är ägande-, 

brukande- och allemansrätten centrala delar att ta med i arbetet. Natur- och 

kulturlandskapet är viktig för en god folkhälsa samt är en viktig tillgång för 

besöksnäringen vilket framgår i det nationella skogsprogrammet. Genom att 

arbeta med skogens sociala värden så kan det förbättra folkhälsan 

(Näringsdepartementet 2018).  

3.5.1 Sociala värden för skogsägare 

För att nå en hållbar utveckling så är ekonomisk, social och ekologisk dimension 

viktiga att utgå ifrån (Bjärstig & Sténs 2017). Inom skogsbruket så kan en 

mångfunktionell skötsel främja flera funktioner och riskerna på grund av 

klimatförändringar minimeras. Utifrån skogens sociala värden som Skogsstyrelsen 

tagit fram så finns det en möjlighet att utveckla nya tjänster för rekreation- och 
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skogsbaserade turism-aktiviteter, för att utveckla mångfunktionella skogar samt 

skapa ekonomiskt hållbar landsbygd (Bjärstig & Sténs 2017).  

Skogen har präglats av monokulturer under 1900-talet men nu börjar skogsbruket 

utvecklas mer mångfunktionellt. Skogsbruket har präglats av att vara en funktion 

för produktion av virke och fiber runt om i världen vilket har motverkat en 

mångfunktionell skog, samt begränsat estetisk och biologisk mångfald. Men oron 

som utvecklades för biologiska- och estetiska värden samt folkhälsan under senare 

delen av 1900-talet ledde till politiska förändringar för markanvändningen 

(Bjärstig & Sténs 2017). I Regeringens proposition om en ny skogspolitik blev 

miljömål och produktionsmål jämställda, samt att andra allmänna intressen ska 

värnas (Näringsdepartementet 1992). I skogsvårdslagen definieras inte allmänna 

intressen men i plan- och bygglagen 2 kap tas allmänna intressen upp vilka kan 

vara riksintressen, kulturmiljövård och rekreations- och friluftsintresse 

(Skogsstyrelsen 2013).  

I en artikel av Therese Bjärstig och Anna Sténs (2017) har det undersökts hur 

privata skogsägare uppfattar skogens sociala värden och hur de ser på att skapa 

nya tjänster och nyttor i sin skog för att utveckla en mångfunktionell skog. Det 

intervjuades 57 privata skogsägare inom LRF med skogsinnehav i Västerbotten, 

Jämtland, Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Kronoberg. Studien har 

genomförts i stora delar av Sverige men Halland och Skåne är två län som inte 

undersökts (Bjärstig & Sténs 2017).  

I studien visades det att majoriteten av privata skogsägare förknippade sociala 

värden i deras skog med rekreation och friluftsliv (figur 3). Men även 

bärplockning, fågelskådning och hälsa förknippades med sociala värden. I likhet 

med andra studier (Sténs et al. 2016) visar resultaten från intervjustudien med 

skogsägare att rekreation och turism förknippas med skogens sociala värden. I 

studien av Bjärstig & Sténs (2017) såg privata skogsägare med stort innehav av 

skogsmark, ca 100 ha eller mer, även en potential att utgå från de sociala värdena 

för att utveckla nya varor och tjänster inom sitt skogsbruk. Men markägarna ville 

inte själva ansvara för det. Turism och friluftslivsaktiviteter, ansågs vara det 
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sociala värdet med störst potential att utvecklas kommersiellt. Många av 

skogsägarna som såg rekreation och turism som skogens sociala värden såg även 

en möjlighet att utveckla nya tjänster (Bjärstig & Sténs 2017).  

 

Figur 3. Diagram av privata skogsägares uppfattning om sociala värden i deras skog. Källa: 

Bjärstig & Sténs 2017. 

 

53 av 57 intervjuade privata skogsägare ansåg att de sociala värdena i deras 

skogar var viktiga eftersom de kunde uppleva en avskildhet och tystnad. 

Skogsägare upplevde att det var i skogen tystnad kunde upplevas eftersom inga 

bilar hördes, samt även avskildhet eftersom det inte fanns så många människor 

där. Skogen var en del av deras livsstil medan de upplevde att människor som 

besöker skogen är där för rekreation (Bjärstig & Sténs 2017). 

I studien (Bjärstig & Sténs 2017) visades det att män och kvinnor värderade 

skogens sociala värden olika. Kvinnor värderade rekreation, hälsa och bevarande 

av orörd natur högre än vad männen gjorde. I stället såg en del av männen skogen 

som en ekonomisk tillgång för virkesproduktion. Men i studiens resultat så 

framgår det att det finns en mångfunktionell syn på skogarna eftersom ingen av de 

intervjuade markägarna endast drivs av ekonomisk vinst. De privata skogsägarna 

upplever att rekreation, kulturarv, biologisk mångfald är viktiga värden som finns 

i skogen, samt att skogen är en plats att leva på (Bjärstig & Sténs 2017).    
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Resultatet visade även att män var mer positiva till att utveckla tjänster utifrån de 

sociala värden än vad kvinnor var. Ca 35 % av kvinnorna var positiva medan av 

männen var det 55 % som var positiva (Bjärstig & Sténs 2017). Det framgick 

även att det fanns dem som kunde erbjuda icke-kommersiella tjänster för dem 

själva eller för närboende genom att exempelvis göra bänkar av stockar. Men 

några skogsägare såg också en möjlighet att erbjuda kommersiella tjänster så som 

jakt och ridning (Bjärstig & Sténs 2017).       

3.6 Vad är allemansrätt? 

För att det ska finnas ett fritt friluftsliv och turism så har allemansrätten en viktig 

betydelse. Allemansrätten ger människor tillgång till, samt gör det möjligt att 

uppleva naturen. För regional utveckling, lokala turistföretag, landsbygd och stad 

är allemansrätten viktig. Det behöver skapas en uppfattning om 

intressemotsättningar, vilka behöver förebyggas för att tillgången till naturen ska 

värnas (Regeringens skrivelse 2012). 

Allemansrätten innebär frihet under ansvar där det ska visas hänsyn, inte störa 

eller förstöra. Allemansrätten är förankrad i regeringsformen 2 kap 15 § men det 

är ingen lag, istället finns det lagar som anger vilka skyldigheter besökaren i 

naturen har. I miljöbalken 7 kap 1§ regleras det att vid vistelse i naturen så ska det 

visas hänsyn och varsamhet till naturen. Det finns även andra lagar som anger att 

du inte får gå över någon annans tomt, hemfridszonen, vilket står i brottsbalken 12 

kap 4§, likaså är nedskräpning förbjudet vilket regleras i miljöbalken 15 kap 30§ 

(Naturvårdsverket 2018). För att avgöra om det är möjligt för eldning eller hur 

nära man får gå ett bostadshus så är det viktigt att kunna läsa landskapet för att se 

vilka möjligheter och begränsningar det finns (Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen 

& Sandell 2010). 

Allemansrätten har ett starkt försvar hos befolkningen då 96 % anser att 

allemansrätten ska värnas, vilket blev tydligt i en undersökning 2005. Det starka 

stödet visade sig även i en uppföljande enkät då 94 % var helt eller delvis eniga 

om att allemansrätten bör värnas (Emmelin et al. 2010).  
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3.6.1 Allemansrättens frirum 

En stor del av friluftslivet sker i skyddade områden, men en ännu större del av 

friluftsliv sker utanför skyddade områden. Därav behöver markanvändningen ta 

hänsyn till friluftslivet för att skapa attraktiva miljöer (Naturvårdsverket 2019).  

Allemansrätten kan förklaras som ett frirum som uppstår mellan ekonomiska 

intressen, hemfrid, naturskydd och landskapets nyttjande. Så länge inte gränserna 

mot ekonomiska intressen eller hemfridszonen överträds så får markägaren 

acceptera att deras mark tillfälligt beträds (Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen & 

Sandell 2010). Naturskyddet begränsar tillgången genom fridlysningar och 

tillträdesförbud. Allemansrätten kan inte hävda en särskild användning av 

landskapet, vilket gör att markägare, lagstiftning och myndigheter kan besluta om 

planer som tar mark i anspråk. Detta kan i sin tur innebära att värdet för friluftsliv 

kan minska eftersom jord- och skogsbruk, byggnation av vägar och 

bostadsområden kan försämra friluftslandskapets kvalitet (Emmelin, Fredman, 

Lisberg Jensen & Sandell 2010).  

 

För olika typer av friluftsliv och naturturism är allemansrätten viktig då den gör 

det möjligt att utöva aktiviteter på privat mark. Men när det går över markägarens 

toleransnivå eller lagar som styr vilka skyldigheter som finns så orsakar det 

konflikter. Kommersiella och icke kommersiella verksamheter får nyttja naturen 

med allemansrätten som grund, men den organiserade verksamheten har krav på 

hänsyn och förkunskaper enligt miljöbalken kap 2. Det finns diskussioner idag 

som berör huruvida allemansrätten kan användas som grund för att utöva 

organiserad och kommersiellt friluftsliv. De mest problematiska är när friluftslivet 

på en plats är organiserat och kommersiellt medan det icke-kommersiella och 

icke-organiserade är mindre problematiskt (Emmelin et al. 2010). 

3.6.2 Ekostrategisk begreppsram  

Landskapets nyttjande i förhållande till allemansrätten kan förklaras med 

ekostrategisk begreppsram. Figur 4 visar olika förhållningssätt i 

rekreationslandskapet. Den vågräta pilen visar om det är funktionen i ett landskap 

som är utgångspunkten eller om det är landskapets särskilda karaktärsdrag som är 
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utgångspunkten. Den lodräta pilen förklarar skillnaden mellan att aktivt nyttja och 

förändra landskapet motsatt till att passivt avnjuta landskapet (Sandell & 

Svenning 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ekostrategisk 

begreppsram med olika 

förhållningssätt i naturen. 

Källa: Sandell & Svenning 

2011. 
 

 

I hörnen (figur 4) finns fyra förhållningssätt till landskapet. Hembygdens 

avnjutande motsvarar den vardagliga kontakten med det lokala landskapet och 

avsikten är inte att förändra eller påverka landskapet. Kontakten med landskapet 

kan ske genom exempelvis skidåkning och promenader. Terrängcykling, ridning 

och motionsjogging kan upplevas som störande i form av buller och slitage. 

Vilket kan leda till att inrikta området till fabriksperspektivet (figur 4, övre 

vänstra hörn) genom att anlägga motionsslingor eller inrikta området mot det 

museala perspektivet och utforma krav genom särskilda bestämmelser (Sandell & 

Svenning 2011).  

 

Förhållningssättet hembygdens nyttjande innebär att landskapet nyttjas utifrån 

natur- och kulturlandskapets karaktärsdrag, antingen genom svamp- och 

bärplockning eller genom fiske och jakt utifrån särskilda bestämmelser.  

 

Det tredje förhållningssättet är fabrik för produktion av aktiviteter som innebär att 

landskapet förändras för att tillmötesgå särskilda aktiviteter. Det fjärde och sista 
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förhållningssättet är museum för fjärrstyrd konsumtion vilket innebär att områden 

skyddas eller bevaras för att kommunicera biodiversitet eller kulturvärden 

(Sandell & Svenning 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Allemansrättens position i 

ekostrategisk begreppsram. Källa: 

Sandell & Svenning 2011. 

 

Den ekostrategiska begreppsrammen har kompletterats med allemansrätten (figur 

5). Den kan beskriva allemansrättens position i förhållande till de fyra 

huvudsakliga förhållningssättet. Figur 5 beskriver allemansrättens ytterområde 

och kärnområde. Kärnområdet motsvarar ett passivt avnjutande av hembygden där 

landskapet inte förändras eller påverkas (Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen & 

Sandell 2010). Ytterområdena motsvarar hembygdens nyttjande i form av att 

plocka bär, svamp och ved. Det finns även en gränslinje från allemansrätten till 

när landskapet blir en fabrik för kommersiella intressen, exempelvis inträden och 

avgifter för skidleder. Men även att aktiviteten som utförs inom ett område 

utestänger annan användning av området, som exempelvis skidanläggningar och 

golfbanor. Den sista gränsen vid allemansrättens ytterområden är gränsen till 

museala aktiviteter, vilket kan vara kommersiella anläggningar men även reservat 

med tillträdesförbud under vissa delar av året (Emmelin et al. 2010).  

 

Allemansrätt, organiserat friluftsliv och naturturism skapar diskussioner om hur 

landskapet ska användas och av vem det bör användas. Företrädare för 
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naturturism anser att det behöver finnas en grad av ensamrätt i områden som 

används för naturturism. Men det skulle exkludera andra besökare som vill vistas i 

ett område med allemansrätten som grund. Om ett område skulle upplåtas för 

tältning för en naturturismaktör men exkludera tältning för andra så skulle det 

troligtvis medföra att negativa reaktioner från enskilda och friluftsorganisationer 

(Emmelin et al. 2010). I en rapport, Allemansrätten och kommersen (Emmelin et 

al. 2010), framgår det att allemansrätten inte får urholkas på grund av 

naturturismen och naturturism får inte skada markägarens intressen eller begränsa 

andra friluftsutövares upplevelse av naturen. Men avgifter får tas ut om det finns 

tjänster eller om det tillhandahålls särskilda anläggningar. För att skapa utrymme 

för naturturismen utan att exkludera allmänheten så kan gränsen mellan 

kommersiellt och icke-kommersiellt göra det möjligt att etablera naturturism. 

Aktörer får tillgång till särskilda områden, men de kan inte göra så att allmänheten 

utestängs (Emmelin et al. 2010). 

3.6.3 Utmaningar vid nyttjande av allemansrätten 

Vid användning av allemansrätten finns det en del utmaningar som uppstår när 

allemansrätten inte följs. I attraktiva områden kan enskilda personers påverkan 

vara liten, men vid ett ökat besökstryck kan det bli ett högt slitage i området och 

andra negativa effekter kan uppstå som inte är accepterade av markägaren 

(Emmelin et. al. 2010).  

Områdena kan vara populära för fiske, cykling, vandring och ridning vilket kan 

skapa olika negativa effekter på naturen. Det kan förekomma slitage på marker 

vilka kan vara olika beroende på vegetation (Emmelin et al. 2010). Ridning, 

cykling och tältning har en förmåga att skapa ett högt slitage på marker som är 

känsliga, men även på anlagda stigar (Campion & Stephenson 2014).  

Nedskräpning är ett annat problem som medför negativa effekter på upplevelsen 

av naturen, djurlivet samt att markägare anser att det är en negativ bieffekt av 

allemansrätten (Emmelin et al. 2010). Markägare och lokal befolkning upplever 

att allemansrätten missbrukas. De anser att turister inte visar samma respekt till ett 

område som den lokala befolkningen gör. De negativa effekterna uppkommer i 

form av skadade träd och att lägereldar inte sköts (Mortazavi 1997). Andra 
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negativa effekter är buller och användning av motordrivna fordon, vilket stör 

naturupplevelsen, där upplevelsen av tystnad är något som värderas högt 

(Emmelin, Fredman, Lisberg Jensen & Sandell 2010). 

Det finns även en oro hos markägare med att allemansrätten används i 

kommersiellt syfte. Markägare med produktionsinriktning inom skogsbruk, 

renskötsel, fiske samt djurhållning av hästar, kor och får anser att allemansrätten 

ska begränsas i kommersiellt syfte (Sandell 2006). Kommersiella aktiviteter och 

intresse för nya aktiviteter riskerar att påverka ekonomiska intressen utanför 

allemansrättens frirum (Sandell 2006).  

3.6.4 Privata skogsägares perspektiv på allemansrätten 

I två artiklar (Campion & Stephenson 2013; Bergstén, Stjernström & Pettersson 

2018) framgår det dock att de flesta markägarna i studien visade en positiv 

inställning till allemansrätten. De flesta svarande i intervjun hade inte haft stora 

utmaningar och de hade en uppfattning om att allmänheten förstod att de inte 

kunde gå på växande gröda eller trädplantor.  

Men utmaningar existerade med allemansrätten. Det hade förekommit tillfällen då 

allmänheten kommit för nära hemfridszonen genom att ha parkerat bilar vid 

infarten till gården eller vandrat genom gården. Det hade även skett vandring över 

växande gröda och i skogarna hade grenar knäckts och använts för att göra upp 

eld. Nedskräpning förekom men de var mindre oroliga för det (Campion & 

Stephenson 2013). I studien av Bergstén, Stjernström & Pettersson (2018) 

förekom det fler utmaningar för skogsägarna i södra Sverige som låg närmre tätt 

befolkade områden än det undersökta området i norra Sverige, där hade de upplevt 

mer skador på sin mark i form av nedskräpning och bränder. 

Utmaningarna med allemansrätten ökade när det blev mer regelbunden 

användning av samma område, samt när motorfordon användes. Ett citat från 

artikeln som förklarar hur de upplever allemansrätten är följande ”allemansrätten 

är någonting som är lugnt” (Campion & Stephenson 2013). Markägarna upplevde 
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att stora grupper som ägnade sig åt mountainbikekörning och ridning orsakade 

högt slitage.  

Grusvägarna ansågs vara viktiga för att begränsa påverkan av allemansrätten men 

även de mindre skogsstigarna var viktiga för tillgängligheten. Markägarna ansåg 

att grusvägarna spelade en viktig roll för ryttare och cyklister eftersom det 

minimerade att känslig mark skadades (Campion & Stephenson 2013). I en annan 

studie framgick det att markägarna ansåg att det var bra att allmänheten använde 

stigar i skogen eftersom det höll stigarna öppna (Bergstén, Stjernström & 

Pettersson 2018). Markägare visade en positiv inställning till ideellt planerade 

leder som Sörmlandsleden, de upplevde att det inte påverkade den nuvarande 

markanvändningen. De var positiva till att allmänheten koncentrerades till leden, 

samt att markägarna själva inte behövde stå för underhållet (Campion & 

Stephenson 2013).  

Alla 12 markägare ansåg att allemansrätten kunde balanseras med ekonomiska 

intressen och de ansåg att systemet ska behållas. Det framgick även att det är 

staten som bör minimera mängden problem med allemansrätten. Många betonade 

också att utbildning borde förbättras. Det uttrycktes ett stort positivt stöd för 

allemansrätten där det syftade på att allemansrätten ger en enkel till gång till 

friluftsliv för samhället (Campion & Stephenson 2013). Enligt Bergstén, 

Stjernström, Pettersson (2018) ansåg privata skogsägare att det är viktigt att 

skogen är tillgänglig för allmänhetens användning. De privata skogsägarna 

uttryckte även att allemansrätten var viktig för dem. De använde andras 

skogsmark för rekreation och friluftsaktiviteter både om de bodde nära sin egen 

skog eller långt ifrån (Bergstén, Stjernström, Pettersson 2018).   

3.7 Friluftsliv 

I förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer (SFS 2010:2008) framgår det 

att friluftsliv definieras enligt följande: ”vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. 

(SFS 2010:2008). 
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Friluftsliv kan utövas i olika sammanhang, på olika platser och med olika mål och 

syften. Några av syftena kan vara fysisk aktivitet, rekreation, utforska nya platser 

och miljöombyte. Det sker då ett utbyte av välbefinnande som fungerar som ett 

värde för individen och samhället i stort (Lundmark, Brouder, Fredman & Müller 

2013). 

Idag växer allt fler upp i storstäder vilket gör att människor lever längre ifrån 

naturen. Men trots det så har det visat sig att människor får en allt större koppling 

till naturen genom friluftsliv och naturturism, vilket samtidigt skapar en ökad 

förståelse för naturen i det urbana växande samhället (Fredman, Stenseke, Sandell 

& Emmelin 2014). Friluftslivets betydelse för folkhälsan, utveckling av 

landsbygden i form av stärkt lokal ekonomi samt utveckling av miljöengagemang 

är viktiga aspekter. Individen ökar sina kunskaper om natur- och kulturvärden, 

ökar sitt välbefinnande samt deltar i en social gemenskap (Petersson, Sandell & 

Emmelin 2014). Inom naturvården är friluftslivet en viktig grundpelare eftersom 

friluftslivet ska bidra till att skapa god förståelse av värdet av miljön. För att 

människor ska kunna bedriva friluftsliv så är grunden av allemansrätten, rik 

tillgång på natur, individens intresse och friluftsorganisationers engagemang 

mycket viktiga (Regeringens skrivelse 2012).  

3.7.1 Friluftsmålen 

Det övergripande målet för friluftspolitiken antogs år 2010 av riksdagen, och är 

följande;”[…] att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva 

friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha 

möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad 

kunskap om natur och miljö” (Regeringen skrivelse 2012). År 2012 beslutades det 

om 10 friluftsmål som har i syfte att specificera det övergripande målet samt 

fungera som mätbara mål:  

• Tillgänglig natur för alla 

• Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 

• Allemansrätten 

• Tillgång till natur för friluftsliv 
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• Attraktiv tätortsnära natur 

• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

• Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

• Ett rikt friluftsliv i skolan 

• Friluftsliv för god folkhälsa 

• God kunskap om friluftslivet 

Nedan beskrivs de friluftsmål som är mest aktuella för denna undersökning, 

tillgänglig natur för alla, allemansrätten och hållbar regional tillväxt och 

landsbygdsutveckling. 

Tillgänglig natur för alla 

Människor ska ha möjlighet att vistas i natur- och kulturlandskapet och det ska 

finnas tydlig information om var platserna med god tillgänglighet finns. Det ska 

tillgodoses genom långsiktig samhällsplanering och fysiska åtgärder. 

Tillgänglighet har en stor betydelse för friluftslivet och arbetet med 

naturvägledning ska kontinuerligt öka i arbetet inom kommuner och länsstyrelser. 

Utvecklingen av friluftsmålet är positivt men det krävs långsiktig förvaltning och 

nya åtgärder för att tillgängliggöra naturområden (Naturvårdsverket 2019). 

Allemansrätten 

Allemansrätten bör värnas samt att det ska finnas en god kunskap om 

allemansrätten hos aktörer i landskapet, som exempelvis markägare, allmänhet 

och föreningar. Inom målet bör det även ske dialoger mellan aktörerna för att 

belysa intressekonflikter som berörs av allemansrätten samt skapa en förståelse 

för de motsättningar som finns. Utvecklingen av målet är neutralt. En god 

tillgänglighet för alla till naturen krävs för att allemansrätten ska vara fortsatt 

stark. Allemansrätten är föremål för olika intressen och därför krävs det att det 

sker en samverkan och dialog mellan dessa intressenter för att sträva mot en 

hållbar utveckling för friluftslivet (Naturvårdsverket 2019). 
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Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Natur- och kulturmiljön i landskapet är en viktig del för friluftslivet som 

tillsammans har en viktig betydelse för landsbygdsutveckling och regional 

tillväxt. Majoriteten av befolkningen bor i tätorter men trots det så har 

landsbygden en viktig betydelse i form av historiska platser, landskap, natur- och 

kulturmiljöer. Utvecklingspotentialen på landsbygden är en del som kan leda till 

tillväxt i hela landet (Regeringens skrivelse 2012/13:51). Målets preciseringar 

innefattar bland annat att naturturismföretag utvecklas och har ett nära samarbete 

med markägare och att det finns infrastruktur och kommunikation som underlättar 

tillgängligheten. Utvecklingen av målet visar att preciseringarna behöver 

tydliggöras. Men det visar att det finns ytterligare behov av att utveckla 

vandringsleder där bland annat markägarfrågor behöver klargöras 

(Naturvårdsverket 2019).  

3.7.2 Naturturism och friluftsliv 

Turism omfattar vistelser på destinationer utanför den vanliga hem- och 

arbetsmiljön under fritiden. Det omfattar även den aktiviteten som utövas under 

vistelsen. Turister som vistas i naturpräglade miljöer skulle kunna kallas 

naturturister eftersom människor kallas turister som besöker platser utanför sin 

vanliga omgivning (Lundmark, Brouder, Fredman & Müller 2013).  

För att göra det tydligare vad som skiljer friluftsliv och naturturism åt så kan det 

förklaras enligt följande. Friluftsliv innebär ofta inte förflyttning från den 

vardagliga miljön, men det kan göra det, medan naturturism alltid innebär 

förflyttning från hemmiljön. Friluftsliv kan vara kommersiellt men inte särskilt 

påtagligt, när i stället naturturism är en kommersiell aktivitet. Friluftsliv bygger 

ofta på naturintresse, men för naturturism är naturintresse inte det största fokuset, i 

stället är det endast ett typiskt kännetecken (Lundmark et al. 2013).  

Naturturism leder ofta till ekonomiska effekter inom den region som vistelsen 

sker. Utanför den vanliga hemmiljön efterfrågar ofta människan produkter som 

exempelvis mat, transport och övernattning. Det leder till ekonomiska effekter i 

den region det sker i.  Aktörer som normalt inte räknas till turismnäringen blir 



 34 (86) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

även en del av det naturturistiska utbudet, vilka exempelvis är markägare, 

myndigheter och intresseorganisationer, eftersom de är aktörer som påverkar 

natur- och kulturlandskapet. Påverkan på landskapet kan vara genom förvaltning 

av naturreservat, vandringsleder, skogskötselmetoder och natur- och viltvård 

(Lundmark et al. 2013.  

3.7.3 Naturturism på annans mark 

Naturturistföretag äger väldigt sällan egen mark där aktiviteterna kan bedrivas. I 

stället är de i behov av privat eller statligt ägd mark. Men markägaren i sin tur är i 

behov av sin mark för att bedriva sitt jord- eller skogsbruk. Turistföretagare 

behöver därför teckna överenskommelser med markägare för att turismen ska 

utvecklas hållbart och att båda aktörernas intressen tillgodoses. Det har 

sammanställts en handledning, Turism på annans mark, som ska fungera som en 

rådgivande handledning för naturturism och avtal mellan parterna (LRF, 

Naturturistföretagen, Visit Dalarna & Jordägarförbundet 2020).  

Skogsägare och naturturismföretag har olika avkastningsperioder och olika syften 

med en skog. En skogsägares intäkter från gallring och avverkning är 

huvudintäkter, vilket det planerats för under en lång tid, medan ett 

naturturismföretag vill planera för hur ett skogsområde ska brukas under en 5-10 

års period. I detta fall kan naturturismföretag ersätta utebliven virkesintäkt genom 

en överenskommelse om en särskild skogsskötsel. Aktiviteterna i skogen kan 

skapa naturskador och underhållskostnader för markägaren. Därför är det viktigt 

att markägare och naturturismföretagare skapar en förståelse för varandras 

ekonomiska intressen, kostnader och brukande av marken. Genom det så kan det 

skapas en samsyn där långsiktigt brukande av mark kan förenas med 

naturturismens korta och föränderliga aktivitet (LRF et al. 2020). 

3.7.4 Svenska folkets friluftsvanor 

I en nationell enkätundersökning år 2007 (Sandel & Fredman 2013) undersöktes 

det bland annat vilka utomhusaktiviteter som kopplades till friluftsliv. Resultatet 

visade att 88 % ansåg att fjällvandring var friluftslivs och 87 % ansåg att vandring 

i skog och mark var friluftsliv (Sandel & Fredman 2013). I en friluftslivsenkät 
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från 2018 visade resultatet att skogsmiljöer var populära. I Halland och Skåne var 

det oftare att människor vistades vid havet, av svarsalternativet ganska ofta och 

oftare så uppgav ca 48 % att de vistades i skog och ca 56% att de vistades vid 

havet. För Skåne visade resultatet ca 44% i skog, och ca 46% vid havet 

(Naturvårdsverket 2021b).  

I en undersökning från år 2007 (Sandell & Fredman 2013) visades en positiv 

inställning till tillrättaläggning och information genom leder och 

informationsskyltar, samt långa sträckor i områden som upplevs orörda. 81 % 

svarade att det är viktigt att samhället satsar resurser på det. Hälften ansåg att 

vandrings- och skidleder, parkering vid friluftsområden, skyltning och 

utställningar ska finansieras av statliga medel (Sandel & Fredman 2013).  

Friluftslivets betydelse undersöktes i en nationell enkätundersökning från 2018. 

90 % ansåg att friluftslivet är positivt för hälsan och 77 % ansåg att det gjorde 

vardagen mer värdefull (Fredman, Ankre & Chekalina 2019). Tidigare hade det 

undersökt varför man vill vistas i naturen (Sandel & Fredman 2013). Det 

viktigaste var fysisk aktivitet, vara nära naturen samt uppleva avkoppling. 

Från den nationella enkätundersökningen om svenskars friluftsvanor år 2018 

uppgav 89,9 % av befolkningen att man tagit en nöjes- eller motionspromenad i 

genomsnitt minst en gång i månaden och 87,9 % uppger att de varit ute i skog och 

mark i genomsnitt en gång i månaden.  På frågan hur ofta olika naturmiljöer 

besökts under 12 månader så låg naturmiljön i bebyggda miljöer högst, därefter 

skogar och därefter följde sjöar och vattendrag (Fredman, Ankre & Chekalina 

2019).  

4. Metod – enkätundersökning 
I följande avsnitt beskrivs metoden för hur enkätundersökningen utformats och 

genomförts. Det redogörs också för hur urvalet gjorts i val av 

undersökningsområde men också hur enkätens reliabilitet och validitet har 

undersökts och säkerställts. I avsnittet finns det även beskrivet hur analysen av 

den insamlade data har genomförts. 
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4.1 Enkätens utformning 

Med syfte att samla in data om den breda mångfalden av privata skogsägares 

platsanknytning till skog, vilka sociala värden de ser med skogen, deras 

perspektiv på allemansrätten samt intresse till utveckling av både kommersiellt 

och icke-kommersiellt friluftsliv så skapades en enkätundersökning. Den 

skickades ut till privata skogsägare inom riksintresset för friluftsliv på Hallandsås. 

Enkätundersökningen skapades i det digitala verktyget Evasys. Denna digitala 

tjänst distribuerar enkäten samt samlar in svaren. Enkäten var tillgänglig att svara 

på genom post och digitalt. I enkäten (bilaga 1) fanns en informationstext med 

information om syftet, vad resultatet bidrog till och att de svarandens deltagande 

var viktigt. Det fanns även information om att det var frivilligt deltagande samt att 

deltagandet var anonymt. Kontaktuppgifter till avsändaren och till handledaren 

fanns också med. I texten hänvisades deltagaren till ett informationsbrev (bilaga 

3) som följde med utskicket där det fanns en länk och QR-kod för att ges 

möjlighet att besvara enkäten digitalt. Deltagarna har inte kodats så att de endast 

kunde svara per post eller digitalt. 

Enkäten var utformad i fem olika delar som följde frågeställningarna. Del ett 

innehöll informations- och välkomsttexten. Del två innehöll demografiska frågor 

och frågor om skogsinnehavet. Frågorna har utformats med inspiration från 

intervjufrågor från artikeln av Bjärstig och Sténs (2017). Del tre innehöll frågor 

om sociala värden och friluftsliv. Begreppet sociala värden används inte i enkäten 

eftersom det inte är ett allmänt känt begrepp. I stället beskrivs sociala värden som 

värden som är viktiga för livskvalitet och god folkhälsa. De sociala värdena har 

skapats utifrån kategorier från Skogsstyrelsens definition (Skogsstyrelsen 2013). 

Frågorna om utveckling av friluftsliv och naturturism har utformats för att 

undersöka både intresset för friluftslivliv för allmännyttan men också för 

kommersiellt friluftsliv och naturturism.  

Del fyra innehöll frågor om privata skogsägarens perspektiv på allemansrätten. 

Frågorna utformades med hjälp av tidigare forskning (Bergsten, Stjernström & 
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Petterson 2018; Campion & Stephenson 2013) för att jämföra om perspektiven är 

liknande eller om de skiljer sig. 

Del fem innehöll en platsanknytningsskala, Abbreviated Place Attachment Scale 

(APAS) (Boley et al. 2021). Skalan har koppling till Scannell & Gifford (2010) 

teoretiska modell, ”The tripatite model for place attachment” vilket tidigare 

beskrivits i avsnitt 2.1.2. I platsanknytningsskalan finns det med tre frågor för 

platsidentitet och tre frågor för platsberoende (se tabell 1). Svarsskalan till 

platsanknytningsskalan är utformad med hjälp av ett befintligt frågeformulär 

(Woosnam et al. 2018). 

Tabell 1. Abbreviated place attachment scale (APAS) med de engelska frågorna översatta till 

svenska. Källa: Boley et al. (2021). 

 

 

De totalt sex frågorna hade i syfte att undersöka vilken grad av platsanknytning 

skogsägaren har till sin skog. Genom att ha tre frågor för varje dimension så 

lämnas utrymme för fler frågor om skogsägares attityd till hur de vill att skogen 

används, som i undersökningen är sociala värden i skogen, allemansrätt och 

ledutveckling (Boley et al. 2021). En fråga (tabell 2) har lagts till i 

platsanknytningsskalan för att undersöka hur viktig platsen skulle kunna vara för 

social samvaro. Denna fråga har formulerats utifrån dimensionen plats och dess 

underkategori social (Scanell & Gifford 2010), vilket representerar 

platsanknytning till platser genom sociala interaktioner mellan individer och 

grupper. Den sociala gruppen representeras av en plats och på så sätt blir platsen 

en symbol för socialt värde (Scanell & Gifford 2010). 

 

Platsidentitet  

I am very attached to… Jag har en stark anknytning till… 

…is very special to me. …är väldigt speciell för mig. 

I identify strongly with … Jag identifierar mig starkt till… 

   Platsberoende  

…the best place for what i like to do. …den bästa platsen för vad jag tycker om att göra 

No other place can compare… Ingen annan plats kan jämföras med… 

I would not substitute any other area… Jag skulle inte kunna ersätta denna plats med något annat område… 
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Tabell 2. Fråga för att mäta hur viktig platsen är för social samvaro.  

Plats för social samvaro 

Min skog är viktig för andra 

 

Frågorna i enkäten har formulerats på ett sådant sätt så att de skulle vara enkla att 

förstå, vara motiverande och intresserande för deltagarna, samt ge en minimerad 

arbetsbörda (Dillman, Smyth & Christian 2014). Det har gjorts genom att 

landskapsvetenskapliga begrepp inte använts i enkäten, i stället har det funnits en 

tydlig förklaring för att undvika missförstånd. Antalet frågor har även begränsats 

för att inte enkäten skulle bli för lång. Enkäten har byggts upp genom fasta frågor 

(ja/nej), flervalsfrågor, skalfrågor samt öppna frågor. 

4.2 Genomförande av enkätundersökning 

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt så har enkäten skickats ut per post. 

Deltagaren har kunnat besvara enkäten antingen genom post, eller digitalt genom 

QR-kod eller länk. Tidigare studier har visat på hög svarsfrekvens när kontakt 

tagits både per epost och per post samt att det getts möjlighet att besvara enkäten 

digitalt men även per post (Dillman, Smyth & Christian 2014). Det fanns ingen 

möjlighet att skicka ut sms eller epost. I stället har det skickats ut ett 

påminnelsebrev (bilaga 3) per post med länk och QR-kod. Enkäten var tillgänglig 

i två veckor. Ett informationsbrev med enkät skickades ut per post. Brevet 

innehöll ett informationsbrev (bilaga 3), en enkät (bilaga 1) per deltagare och ett 

frankerat kuvert med adress för att återsända enkäten. Efter halva tiden fick 

deltagaren ett påminnelsebrev (bilaga 3) per post.  

4.3 Pilotstudie 

Vid utformningen av enkäten fanns det ett stort fokus på användarvänligheten och 

hur frågorna uppfattades. Därför diskuterades frågorna med handledare och med 

familj och vänner för att undersöka om frågorna och svarsalternativen tolkades på 

samma sätt som författaren. Utifrån det arbetet så omformulerades frågor och 

svarsalternativ justerades.  
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Innan enkäten var slutgiltig för denna undersökning så skickades den ut för en 

pilotstudie. Enkäten skickades ut till tre skogsägare, två lärare på högskolan 

Kristianstad, samt Mattias Sandberg Skogsstyrelsen, specialist skogens sociala 

värden. Enkäten skickades ut via epost med en web länk och QR-kod. I enkäten 

kunde försökspersonerna ge feedback i enkäten under alternativet 6.1 Vänligen 

skriv hur lång tid det tog att genomföra enkäten, 6.2 Om det var svårt att förstå 

någon fråga eller svarsalternativ vänligen skriv numret på frågan nedan och vad 

som var svårt att förstå, 6.3 Har du någon annan feedback du vill lämna, vänligen 

skriv det här. Pilotstudien resulterade i feedback där försökspersonerna fyllde i 

frågorna. Mattias Sandberg gav även feedback via epost. Det ledde till att frågor 

och svarsalternativ justerades och togs bort. Det lades till fler svarsalternativ med 

hektar under avsnittet demografiska frågor och skogsinnehav, skalan för 

friluftslivsutveckling justerades för att ha med en konsekvent fördelning av frågor 

för både kommersiella aktiviteter och allmännyttiga aktiviteter, icke-kommersiella 

aktiviteter. Även avsnittet privat skogsägares perspektiv på allemansrätten 

förstärktes med frågor som berörde det positiva med allemansrätten.   

4.4 Begränsning och urval 

4.4.1 Urval 

Urvalet av undersökningsområde (UO) har geografiskt avgränsats till området för 

riksintresset för friluftsliv på Hallandsås till privata lagfarna skogsägare som berör 

Ängelholms kommun, Båstad kommun, Laholms kommun samt Örkelljunga 

kommun. Avgränsningen har gjorts till området eftersom värdena inom 

riksintresset behöver bevaras samt utvecklas. Målgruppen har valts ut eftersom 

det är deras drivkrafter som är viktiga i frågor om friluftslivsutveckling på 

skogsmark.  Lantmäteriet har tillhandahållit kontaktuppgifter till privata lagfarna 

skogsägare till denna undersökning utifrån en shapefil som författaren till denna 

uppsats skapat. En shape-fil är ett lager som ritas i ett dataprogram, ArcGIS Pro, 

som är ett geografiskt informationssystem. Lagret kan då illustrera ett avgränsat 

område på en karta. Författaren gjorde en ny shape-fil utifrån den befintliga 

shape-filen för riksintresse för friluftsliv för Skåne respektive Halland på 
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Hallandsås. Den nya shapefilen gjordes för att undvika att ta med skogsmark som 

fanns utanför riksintresset för friluftsliv vid Lantmäteriets utsökning av 

fastighetsägare. När Lantmäteriet gör utsökningen så kommer fastigheter med 

som överlappas av den befintliga shapefilen och därmed fastigheter som delar 

gräns med andra fastigheter. Vid urvalet av skogsmark togs samtliga taxeringar 

med; produktiv skog, skogsimpediment och ej avverkningsbar skog.  

Materialet med kontaktuppgifter innehöll adresser till privata lagfarna skogsägare. 

Samma ägare förekom flera gånger i materialet vilket innebar att materialet fick 

undersökas och namn och adress lades in i Excel. Det totala antalet privata 

lagfarna skogsägare var 854. För sju ägare fanns det ingen adress eller så var det 

ett dödsbo. Enkäten skickades ut till 847 ägare. Samtliga fastighetsägare till en 

fastighet har tagits med som deltagare för enkätundersökningen. 

4.4.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet av Abbreviatad place attachment scale har undersökts 

och det framgår att APAS, med tre frågor för platsidentitet och tre frågor för 

platsberoende, ger ett lika bra resultat som en enkät med fler frågor för respektive 

dimension, samt att den kan användas för olika kulturella grupper (Boley et al. 

2021). Arbetsbördan för deltagarna minskar med minskat antal frågor för varje 

dimension av platsidentitet och platsberoende, vilket ökar motivationen till att 

svara på enkäter (Boyle et al. 2021). Vid användning av APAS har det därför getts 

möjlighet att ställa fler frågor om exempelvis förvaltning av mark, för att skapa 

förståelse om beteende som är kopplade till platsanknytning. Det kan då visa 

människans platsanknytning och vilka effekter det kan få på exempelvis 

livskvalitén, perspektiv på turism och naturskydd (Boley et al. 2021).  

Det skapades ytterligare två skalor till undersökningen som inte tidigare testats. 

En skala för skogens sociala värden (frågorna 3.1-3.9) och en skala för 

friluftslivsutveckling (frågorna 3.13-3.18). Cronbach´s Alpha användes för att 

testa skalornas inbördes reliabilitet, för att undersöka hur nära besläktade en 

uppsättning objekt är som en grupp. Skalan för platsanknytning, Abbreviated 

Place Attachment Scale, inbördes reliabilitet har testats i tidigare studie (Boyle et 
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al. 2021), men eftersom det lades till en sjunde fråga i denna undersökning så har 

Cronbach´s Alpha även använts för att testa den nya skalans reliabilitet.   

4.4.3 Etik 

Enkäten är utformad på ett sätt så att den inte varit stötande eller utsatt deltagarna 

för några risker. Deltagarnas intressen har skyddats i undersökningen genom att 

frågorna i enkäten utformats på ett sådant sätt så att de inte upplevts inkräktande 

eller berört känsliga personuppgifter. Deltagandet i enkäten var anonymt vilket 

innebär att svaren inte kunnat kopplas till den svarande. Det var frivilligt att delta 

i enkäten och avsluta enkäten när som helst, deltagarna har också fått god 

information om syftet med enkäten. Datainsamlingen från enkäten har hanterats 

på ett objektivt och rättvist tillvägagångssätt vid analyseringen (Denscombe 

2018). Kontaktuppgifterna som tillhandahålls av Lantmäteriet har hanterats 

professionellt och konfidentiellt under undersökningsperioden. Efter 

undersökningens slut har listan som gjordes över antalet skogsägare i Excel tagits 

bort, samt att materialet från Lantmäteriet har destruerats.    

4.5 Analys  

Efter att enkäten avslutats så lades resultatet från enkäterna som kommit in per 

post, in manuellt i Evasys. Det kom in 58 svar digitalt och 265 svar per post. 

Datan exporterades från Evasys till Excel och SPSS 27. Datan bearbetades 

därefter i Excel och SPSS. Det gjordes deskriptiva analyser. Det gjordes 

Cronbach´s Alpha test på skalan för sociala värden, skalan för friluftsutveckling 

samt skalan för platsanknytning. För att mäta sambandets statistiska styrka 

gjordes ett korrelationstest mellan den beräknade skalan för platsanknytning 

(frågorna 5.1-5.7) och skalan för friluftslivsutveckling (frågorna 3.13-3.18). Det 

gjordes ett korrelationstest mellan skalan för platsanknytning och skalan för 

skogens sociala värden (frågorna 3.1-3.9). Det skapades diagram med syfte att 

illustrera svarsresponsen på frågorna. Diagrammen har därefter exporterats till 

resultatet. 

Teorin i bakgrunden har använts vid analysen av resultatet genom att 

platsanknytningsskalan (Boyle et al. 2021) har koppling till Scannel och Giffords 
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(2010) teoretiska modell, ”The tripatite model for place attachment”. I analysen har 

det gjorts koppling till platsidentitet som motsvarar den kognitiva delen i process i 

den teoretiska modellen. Men också till platsberoende som motsvarar plats i den 

teoretiska modellen (Scannell & Gifford 2010). I analysen har det också gjorts 

kopplingar till tidigare studiers resultat som undersökt skogsägares platskänsla 

(Bergsten, Stjernström & Petterson 2018) vilken också motsvarar dimensionen 

processer i den teoretiska modellen (Scannel & Gifford 2010).  

Svaren på de öppna frågorna har analyserats kvalitativt och systematiskt för en 

djupare förståelse för privata skogsägares perspektiv. Svaren har analyserats 

objektivt. Svaren på de öppna frågorna presenterades i diagram och i löpande text 

i resultatet. Det har gjorts gruppering av nyckelord som är relevanta för 

forskningsfrågorna, upprepningar av samma nyckelord har slagits ihop, men det 

har noterats antalet gånger ett nyckelord har nämnts, liknande nyckelord eller 

teman som har något gemensamt har grupperats (Hyncer 1985). Nyckelorden är 

identifierade i samband med när analysen gjordes och därefter har dessa 

grupperats i olika teman. Nyckelord och teman är redovisade i avsnittet med 

undersökningens resultat.    

5. Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet från enkätundersökningen. Det redogörs för 

deskriptiv statistik och statistiska analyser. Underrubrikerna är indelade på så vis 

att det första avsnittet presenterar demografi och skogsinnehav, de efterföljande 

avsnitten redovisar resultat med koppling till frågeställningarna. 

5.1 Demografi 

Efter att datainsamlingen slutförts hade 323 svarande deltagit i 

enkätundersökningen. Nio enkäter fick kastas då de återsänts på grund av att de 

inte levererats eller att de ej var ifyllda, vilket ledde till att 838 enkäter sannolikt 

nått deltagare. Svarsfrekvensen blev 38 %. I resultatet redovisas resultatet från 

enkäten och vid samtliga diagram visas antalet svarande för varje svarsalternativ.  
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Av de svarande i enkätundersökningen var majoriteten män med 62 % (figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Åldersgruppen 66–75 år dominerade med 28% av de svarande (figur 7). 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Fråga 2.1 Ålder. n=322 
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Majoriteten av hur stort skogsinnehav den privata skogsägaren har var mellan 0–

49 hektar (ha), 83% (figur 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De flesta deltagarna som besvarade enkäten hade skogsinnehav i Ängelholms 

kommun (figur 9). 
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Figur 8. Fråga 2.3 Hur stort är ditt skogsinnehav i hektar? n=315. 

Figur 9. Fråga 2.4 I vilken kommun finns ditt 

skogsinnehav? n=319. 
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Av de svarande deltagarna bor 74% nära eller i sitt skogsinnehav (figur 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att majoriteten av de svarande äger skogen tillsammans med 

någon annan 58% (figur 11). 
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Figur 10. Fråga 2.5 Bor du nära eller i ditt skogsinnehav? n=320. 
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Den huvudsakliga bakgrunden till skogsinnehavet är identitet/arv med 50% (figur 

12). För alternativet annat i fråga 2.7 registrerades svar i fråga 2.8. Svaren 

grupperades med liknande svar. Av dem som svarade annat så framkom det av 22 

personer att skogsmarken följde 

med vid köp av gård och för 10 

personer var bakgrunden 

rekreation och skogsintresse 

(bilaga 2). 

 

 

 

 

 

Av de svarande framgick det att det är till största del skogsägaren, med 64%, som 

gör det huvudsakliga skogsarbetet i sin skog (figur 13). 

 

 

 

 

 

 

 Figur 13. Fråga 2.9 Vem gör det huvudsakliga 

praktiska skogsarbetet i din skog? n=319. 

Figur 12. Fråga 2.7 Vilken är din 

huvudsakliga bakgrund till skogsinnehavet? 

n=321.  
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5.2 Sociala värden för privat skogsägare 

Följande frågor 3.1-3.9 inleddes med texten 3. Följande värden skapas av 

människans upplevelser av skogen och är betydande för en god livskvalitet. Tag 

ställning till hur viktigt varje värde är för dig. Frågorna undersökte hur viktigt 

varje socialt värde var för den enskilda privata skogsägaren. Ett Cronbach´s alpha 

test på skalan av skogens sociala värde, frågorna 3.1–3.9, gav ett värde på 0,814 

vilket visar på frågornas inbördes reliabilitet. Värdet hälsa, välbefinnande och en 

god livsmiljö ansågs vara viktigast då 72% valde mycket viktig, och 23% ganska 

viktigt (figur 14). Därefter värdet identitet och kulturarv där 36% ansåg det vara 

mycket viktigt, och 42% ganska viktigt. Värdet arbetsglädjen, 

arbetsprocessen/fysiska arbetet med skogen ansågs också vara ett viktigt värde. 

Värdet fritidsupplevelser, friluftsliv och turism värderades inte lika högt, 23% 

ansåg att värdet var mycket viktigt, 39% ganska viktigt. 
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23%

30%

26%

29%

19%
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36%

35%

3.1 hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö. n=319

3.2 fritidsupplevelser, friluftsliv och turism. n=319

3.3 upplevelsevärden och sociala naturkvalitéer. n=319

3.4 estetiska värden. n=318

3.5 pedagogik och kunskap om skog och miljö. n=319

3.6 lek, samvaro och sociala relationer. n=318

3.7 intellektuell och andlig inspiration. n=317

3.8 identitet och kulturarv. n=320

3.9 arbetsglädjen, arbetsprocessen/fysiska arbetet med skogen. n=320

Ej viktig Mindre viktigt Varken eller Ganska viktigt Mycket viktigt

Figur 14. Fråga 3.1–3.9 Följande värden skapas av människans upplevelser av skogen och är betydande för en god livskvalitet. Tag 

ställning till hur viktigt varje värde är för dig. 
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I fråga 3.10 fick de svarande ge förslag på andra värden med skogen som förhöjer 

livskvaliteten (bilaga 2). Sju personer tyckte att förvaltningen av skogen och att 

föra arvet vidare var viktigt. Aktiviteter som ansågs vara viktiga värden var jakt 

som fyra personer tog upp och hästträning som en person tog upp. Bär och 

svampplockning togs upp av en person. Ett annat värde var även avkoppling som 

nämndes av två personer. Tre personer tyckte det var viktigt med att bevara orörd 

skog.  

5.3 Privata skogsägarens perspektiv på 
allemansrätten 

Av de privata skogsägarna använder sig 9% väldigt ofta, 15% ofta, 31% ibland av 

allemansrätten för friluftsaktiviteter (figur 15). 

 

 

 

 

 

 

 

En stor del av de svarande deltagarna anser att allemansrätten är viktig för att 

allmänheten ska ha till gång till naturen (figur 16). 40% tycker att allemansrätten 

är mycket viktig, 29% ganska viktigt, 7% varken eller, 16% delvis viktig och 8% 

inte alls viktig. 

 

 

 

 

 

Figur 15. Fråga 4.1 Använder du dig av allemansrätten för 

friluftsaktiviteter och rekreation på andra skogsägares mark? 

n=319. 

Figur 16. Fråga 4.2 Anser du att allemansrätten är viktig för att allmänheten ska ha tillgång till 

naturen? n=320. 

 

19% 26% 31% 15% 9%

Aldrig Sällan Ibland Ofta Väldigt ofta

8% 16% 7% 29% 40%

Inte alls viktig Delvis viktig Varken eller Ganska viktig Mycket viktig
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Resultatet visar att det förekommer utmaningar på skogsmarken i olika grad (figur 

17). 4% svarade att det förekom utmaningar i mycket hög grad, 15% i hög grad, 

52% låg grad och 29% ingen grad.  

 

 

 
 

 

 

 

Svaren på fråga 4.4 har beräknats kvantitativt genom att antal gånger en utmaning 

nämnts så har det noterats (figur 18). Har ett problem nämnts en gång så har det 

sorterats bort. Kategorierna förtydligas med kvalitativ data från kommentarer från 

öppna frågan 4.4 (se tabell 3), samtliga kommentarer (bilaga 2). Den utmaning 

som förekom flest gånger var nedskräpning.  

29% 52% 15% 4%

Ingen grad Låg grad Hög grad Mycket hög grad

Figur 17. Fråga 4.3 I vilken grad förekommer det problem på er skogsmark på grund av 

allemansrätten? n=318. 

. 

 

Figur 18. Öppen fråga 4.4 Om det förekommer problem på grund av allemansrätten på er skogsmark vänligen 

fyll i vilka det är här. Totalt 128 kommentarer.  
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23
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16

12

9

8

5

Nedskräpning

Dålig kunskap om allemansrätten (eldning olämplig plats, tagit mossa,
stöld julgran, skadat stängsel, stänger ej grindar, toalettbehov nära stig)

Ridning, slitage stigar och utanför stig

Cykling, slitage stigar och utanför stig

Motordrivna fordon/olämpliga parkeringar

Skadegörelse träd, byggnader

Stör hemfridzonen

Slitage väg och stig

Lösa hundar utan uppsyn

Problem jakt, tjuvfiske
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Tabell 3. Kategorier med utdrag från kommentarer från öppen fråga 4.4 Om det förekommer 

problem på grund av allemansrätten på er skogsmark vänligen fyll i vilka det är här.   

 

Nedskräpning 

Skräp. 

Skåneleden går på vår mark och här sker nedskräpning.  

Dålig kunskap om allemansrätten (eldning olämplig plats, tagit mossa, stöld 

av julgran, skadat stängsel, stänger ej grindar, toalettbehov nära stig) 

Människor som inte stänger grindar efter sig. Trycker ner uppsatt trådstängsel. 

Lösspringande hundar. 

[...]eldning på olämpligt ställe[...]  

Ridning, slitage på stig och utanför stig 

Ridning inne i bestånd. 

Mycket hästridning som förstör marken.  

Cykling, slitage på stig och utanför stig 

Aktiviteter t. ex cykling i plantering. 

Ridning o cykling, förstör stigar för vandrare.  

Motordrivna fordon/olämpliga parkeringar 

[...] parkering av bilar, blockering av vägbommar […]. 

Bilparkering på ängarna.  

[…] moped och motorcross åkande på både stigar i skog och åkermark […].  

Skadegörelse träd, byggnader 

Klipper grenar från växande träd. 

[…] förstörda buskar och träd för att folk tycker där ska vara en stig just där 

[…].  

Stör hemfridzonen 

Tyvärr visar man ingen hänsyn. Rör sig nära bebyggelse, går igenom grinder till 

'trädgården'[…].  

Behöver finnas tydligare regler om folks avstånd till boningshus.  

Slitage väg och stig 

[...] förslitning av mark […]. 

[…] förstörd mark […].  

Lösa hundar utan uppsyn 

  […] låg respekt för koppeltvång på hundar som på detta viss stör det vilda som 

vi förvaltar med en varsam hand [...].  

[…] lösa hundar i beteshagar […].  

Problem jakt, tjuvfiske 

Svampplockare är störande vid jakt. Trots skyltar om jakt visar många ingen 

hänsyn till den risk de utsätter sig för och den störning de åstadkommer. 

[...] tjuvfiske […]. 

[...] ryttare som stör jakt […]. 
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På fråga 4.5 (figur 19) fick skogsägarna välja ett eller flera alternativ för att 

besvara var de helst ser att besökare rör sig i deras skog. 130 av de privata 

skogsägarna ser gärna att människor använder skogsstigar, 99 ser gärna att 

skogsbilväg används, 91 stycken valde spelar ingen roll, 58 valde anlagd led och 

39 valde fritt i skogen. 

 
Figur 19. Fråga 4.5 Om du har besökare i din skog, var ser du helst att de rör sig? (välj ett eller 

flera alternativ). Antal svar. 
 

Av de privata skogsägarna ansåg 6 % att ja, markerade leder skulle kunna minska 

negativa effekter som uppstår på grund av allemansrätten, 18% svarade troligen 

ja, 26% kanske, 28% troligen inte och 22% nej (figur 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

99

91

58

39

Skogsstig

Skogsbilväg

Spelar ingen roll

Anlagd led

Fritt i skogen

22% 28% 26% 18% 6%

Nej Troligen inte Kanske Troligen ja Ja

Figur 20. Fråga 4.6 Det kan förekomma problem med allemansrätten genom 

skadegörelse, slitage och nedskräpning i naturen. Tror du att markerade leder 

skulle kunna naturen minska sådana problem i naturen? n=313. 
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5.4 Privata skogsägares platsanknytning och 
utveckling av friluftsliv 

Följande frågor 5.1-5.7 inleddes med texten ”Följande avsnitt handlar om din 

platsanknytning till din skog. Tag ställning till nedanstående påståenden”. 

Frågorna hade för avseende att undersöka den privata skogsägarens 

platsanknytning (figur 21). Ett Cronbach´s alpha test på skalan för 

platsanknytning, frågorna 5.1-5.7, gav ett värde på 0,830 vilket visar på frågornas 

inbördes reliabilitet. 

 

 

På fråga 5.8 Om du svarade instämmer på 5.7 beskriv gärna varför, fick svarande 

beskriva varför de tyckte att skogen var viktig för andra. I kommentarerna skrev 

31 svarande att skogen var viktig för allmänheten och 28 svarande skrev att den 

var viktig för familj och vänner (figur 22), samtliga kommentarer (bilaga 2).  
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22%

24%
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33%

23%

20%

25%

62%

58%

46%

29%

11%

18%

13%

5.1 Jag har en stark anknytning till min skog. n=319

5.2 Min skog är mycket speciell för mig. n=318

5.3 Jag identifierar mig starkt till min skog. n=317

5.4 Min skog är den bästa platsen för de aktiviteter jag tycker om att
göra. n=316

5.5 Ingen annan plats/skog kan jämföras med min skog. n=318

5.6 Jag skulle inte kunna ersätta min skog med någon annan skog
för de aktiviteterna jag gör här. n=319

5.7 Min skog är viktig för andra. n=318

Instämmer inte alls Delvis ej instämmer Varken eller Instämmer delvis Instämmer helt

Figur 21. Visar resultatet från fråga 5.1-5.7, fördelningen av privata skogsägares platsanknytning. 



 53 (86) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor del av de svarande svarade nej med 81% till att utveckla kommersiella 

tjänster för allmänheten i sin skog (figur 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. 3.11 Är du intresserad av att 

utveckla kommersiella tjänster för 

allmänheten i din skog utifrån värdena 

3.1–3.9? n=323. 

81%

7%

11%

Nej Ja Vet ej

31

28

13

11

9

Allmänhet/Naturreservat/Svamp- och
bärplockning/Ridning

Släkt/Famil/Vänner

Organiserad vandringsled

Jakt

Natur och mångfald

Figur 22. Fråga 5.8 Om du svarade instämmer på 5.7 beskriv gärna varför. Totalt 84 

kommentarer. 
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Av de svarande svarade 70% nej till att utveckla icke-kommersiella tjänster för 

allmänheten i sin skog (figur 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På fråga 3.13-3.18 om du svarade Ja på fråga 3.11 eller 3.12, tag ställning till 

vilken typ av tjänst du vill erbjuda i din skog var det många svarande som besvarat 

3.13-3.18 men svarat Vet ej på 3.11 eller 3.12.  

 

Ett Cronbach´s alpha test på skalan för friluftslivsutveckling, frågorna 3.13-3.18, 

tillsammans gav ett värde på 0,831 vilket visar på frågornas inbördes reliabilitet.  

På fråga 3.13 var 6% av deltagarna absolut positiva till att entreprenörer fick driva 

kommersiell ekoturism, 20% var Ja, troligen positiva, 37% svarade att de troligen 

inte var positiva, 38% svarade att de absolut inte var positiva (figur 25). På fråga 

3.15 var det 49% som svarade att de absolut inte var positiva till anläggning av 

parkeringsytor mot ekonomisk ersättning, det var även 31% som troligen inte 

skulle vara positiva till det. På fråga 3.16 svarade deltagarna med 19% att de 

absolut var positiva till utveckling eller drift av organiserad gruppaktivitet utan  

70%

12%

18%

Nej Ja Vet ej

Figur 24. 3.12 Är du intresserad av att 

utveckla icke-kommersiella tjänster för 

allmänheten i din skog utifrån värden 3.1-

3.9? n=323. 
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vinst, 38% var Ja, troligen positiva, 23% var troligen inte positiva och 21% 

svarade att de absolut inte var positiva till det. 

 

 

 

 

Den statistiska analysen visade en svag men signifikant negativ korrelation mellan 

skalan för platsanknytning (M = 3,64, SD = 0,81) och skalan för 

friluftslivsutveckling (M = 2,16, SD = 0,72), r (85) = -0,22, p=0,046.  

 

Den statistiska analysen visade en svag men signifikant positiv korrelation mellan 

skalan för platsanknytning (M=3,64, SD = 0,81) och skalan för skogens sociala 

värden (M =3,82, SD = 0,68), r(319)=0,30, p=<0,001. 
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14%
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3.13 Positiv till att entreprenörer får driva kommersiell
ekoturism mot ekonomisk ersättning och kontrakt. n=82

3.14 Positiv till att du som skogsägare själv utvecklar
ekoturism i din skog. n=85

3.15 Positiv till anläggning av parkeringsytor mot
ekonomisk ersättning och kontrakt. n=85

3.16 Positiv till utveckling eller drift av organiserad
gruppaktivitet utan vinst (ex. orienteringstävling). n=84

3.17 Positiv till utveckling av ledsystem genom kontrakt
utan vinst. n=84

3.18 Positiv till utveckling och drift av oorganiserat
friluftsliv utan vinst (ex. sätta upp en bänk). n=85

Absolut inte Troligen inte Ja, troligen Absolut

Figur 25. Frågor 3.13-3.18 hade för avseende att undersöka vilken tjänst den privata 

skogsägaren ville erbjuda i sin skog. 
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6. Analys och Diskussion 
I följande avsnitt redovisas de felkällor som identifierats under arbetets gång, samt 

diskussion och analys av resultatet. Diskussion och analys är indelat utifrån 

frågeställningarnas ordning. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning 

och slutsatser.  

6.1 Felkällor 

Möjligheten att besvara enkäten kan ha begränsats på grund av den skrevs på 

svenska och svarande kan ha tillhört olika folkgrupper i samhället med olika 

förutsättningar med förståelse av svenska språket. Möjligheten att besvara enkäten 

kan också begränsats på grund av ålder. En enkät återsändes med information om 

att svarande inte kunde besvara enkäten på grund av ålder. Enkäten kan också 

fyllts i felaktigt, både medvetet och omedvetet vilket gett felaktiga resultat. I den 

digitala enkäten kan samma person deltagit i undersökningen mer än en gång, 

vilket inte går att kontrollera eftersom deltagandet var anonymt. 

På fråga 3.13-3.18 om du svarade Ja på fråga 3.11 eller 3.12, tag ställning till 

vilken typ av tjänst du vill erbjuda i din skog var det många svarande som besvarat 

3.13-3.18 men svarat Vet ej på 3.11 eller 3.12. Under arbetets gång upptäcktes 

detta och att frågan skulle formulerats annorlunda. Men det togs ett beslut att ta 

med dem som svarat Vet ej och även besvarat 3.13-3.18, eftersom det var viktiga 

svar att ta med i undersökningen, även om instruktionen var Ja.    

Resultatet påverkades av att endast 7% svarade Ja och 11% svarade vet ej, på 

fråga 3.11 ”Är du intresserad av att utveckla kommersiella tjänster för 

allmänheten i din skog utifrån värdena 3.1–3.9?”. Men även att 12% svarade ja 

och 18% svarade vet ej på fråga 3.12 ”Är du intresserad av att utveckla icke-

kommersiella tjänster för allmänheten i din skogs utifrån värdena 3.1–3.9?”. Det 

påverkade resultatet på frågorna 3.13-3.18 eftersom det var endast mellan 82 och 

85 deltagare som besvarade de frågorna. För att förbättra det så skulle frågorna 

3.11 och 3.12 eventuellt tagits bort och i stället skulle det lagts till ett 

svarsalternativ till frågorna 3.1–3.9 där deltagare kunde svarat vet ej. 
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På fråga 2.3 ”Hur stort är ditt skogsinnehav i hektar?” skulle svarsalternativet 0–

49 varit uppdelat i fler svarsalternativ, eftersom det framkom att flera skogsägare 

endast hade 2 hektar skog. Svarsalternativen som kunde lagts till är 0-2, 3-10, 11-

25, 26-50, 51-100, 100+. I enkäten kunde det även lagts till en text-box efter 

frågorna för friluftslivsutveckling, där svarande kunde lämnat kontaktuppgifter 

om de var intresserade av att utveckla friluftsliv.   

6.2 Sociala värden för privat skogsägare 

I denna undersökning så var de flesta deltagarna män med 62%. Andel kvinnor 

som besvarat enkäten var 38%. Resultatet visade också att de flesta deltagarna är 

fördelade inom ålderskategorierna 46-55 år med 21%, 56-65 år med 26% samt 66-

75 år med 28 %. 

Resultatet visade att värdet hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö ansågs vara 

viktigast då 72% valde mycket viktigt, och 23% ganska viktigt (figur 14). I denna 

undersökning skiljer sig därför resultatet från Bjärstig och Sténs (2017) (figur 3) 

eftersom i den studien förknippades sociala värden främst med värdet rekreation 

och friluftsliv. Vilket denna undersökning skiljde sig ifrån eftersom privata 

skogsägare ansåg att värdet fritidsupplevelser, friluftsliv och turism var mycket 

viktigt med 23% och ganska viktigt med 39% (figur 14). Rangordnar man värdena 

utifrån procenten i kategorierna mycket viktigt och ganska viktigt, hamnar 

fritidsupplevelser, friluftsliv och turism på en sjunde plats av totalt nio värden. 

Utifrån de grunderna så värderas friluftslivet som mindre viktigt, men samtidigt 

visar resultatet att majoriteten av privata skogsägare tycker att det är viktigt värde 

med skogen.  

 

Skillnaden mellan Bjärstig och Sténs studie (2017) och genomförd undersökning 

var att deltagare fick välja utifrån en skala i enkätundersökningen, och i Bjärstig 

och Sténs (2017) fick de välja vilket värde de förknippade med skogens sociala 

värden. Skillnaden i resultaten kan bero på att deras studie gjordes i län i mellan- 

och norra Sverige med större områden av skogsmark. Riksintresset för friluftsliv 

på Hallandsås ligger nära tätbebyggda områden, vilket kan skapa ett högre tryck 



 58 (86) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

på skogsmarken än vad det gör i mellan och norra Sverige. Ett högre tryck på 

skogsmarken kan skapa många problem med att skogen används för friluftsliv 

idag. Det uttrycks av kommentarerna om vilka problem som följer med 

allemansrätten på deras skogsmark fråga 4.4 (figur 18), ”Ridning, 

söndertrampning av stigar och vägar. Bilar som parkeras på olämpliga ställen” 

(bilaga 2). Men det kan också bero på att skogsägaren själv inte ägnar sig åt 

friluftsliv eller anser att skogen inte är till för friluftsliv eller turism, ”Skog och 

mark är mycket viktigt för mig. Turism är mycket skadligt här, ni har blandat ihop 

tingen” (bilaga 2).   

 

Andra värden som värderas högt är identitet och kulturarv, som placerades på en 

andra plats av de nio värdena, (figur 14), där 36% av svaranden ansåg det vara 

mycket viktigt, och 42% ganska viktigt. Men i studien av Bjärstig och Sténs (2017) 

ansågs detta värde inte förknippas lika högt med skogens sociala värden. Av nio 

värden placerades det på en femte plats. Varför detta skiljer sig åt är svårt att säga. 

Men grundat på att medelvärdet för skalan för platsanknytning var 3,6, vilket 

tenderar att visa att privata skogsägare har en hög platsanknytning på Hallandsås, 

så kan det bidra till att de värderar det sociala värdet identitet och kulturarv högre. 

Deras skogsmark kan även vara färre hektar än i andra delar av Sverige, vilket kan 

ha bidragit till att det finns fler direkta minnen till platser i skogen. I studien av 

Bergstén, Stjernström och Pettersson (2018) framgick det att de privata 

skogsägarna som bodde vid eller i närheten av sin skogsmark hade en stark 

platskänsla till delar av markerna med direkta minnen. 

 

Andra värden som framkom av de svarande var förvaltning av skogen och föra 

arvet vidare, bärplockning, jakt och avkoppling. Bärplockning och jakt ansågs 

också vara ett socialt värde i tidigare nämnd studie (Bjärstig & Sténs 2017) där 

också tystnad och avskildhet nämndes. Avkoppling är ett värde som skiljer sig, 

och som framkom i denna enkätundersökning. Avkoppling skulle kunna inkludera 

tystnad, vilket också skulle kunna vara viktigt för skogsägare på Hallandsås.  
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Enkätundersökningen har visat en översiktlig generell bild över hur viktiga 

skogens sociala värden är för den privata skogen. Det har skapat en kunskap om 

skogens sociala värden inom riksintresset för friluftsliv vilket kan visa vilka 

värden som är viktiga att värna om för den privata skogsägaren. Resultatet kan 

bidra i arbetet för att utveckla och vårda skogens värden vilket är något som 

framgår i det Nationella skogsprogrammet (Näringsdepartementet 2018).   

6.3 Privata skogsägarens perspektiv på 
allemansrätten 

En del av de privata skogsägarna på Hallandsås använder sig av allemansrätten för 

friluftsaktiviteter och rekreation på andra skogsägares mark. 55% använder sig av 

allemansrätten i allt från ibland till väldigt ofta, 26% använder sig sällan av det 

och 19% aldrig (figur 15). Utifrån de grunderna så visar det att även 

allemansrätten är viktigt för den privata skogsägaren. Vilket kan jämföras med 

tidigare studier där det visade sig att privata skogsägare använde andra 

skogsägares mark för rekreation både om de bodde nära sin egen skog eller långt 

ifrån (Bergstén, Stjernström, Pettersson 2018). Ett annat resultat i genomförd 

studie visade att 69% av de privata skogsägarna anser att allemansrätten är ganska 

viktigt och mycket viktig för allmänhetens tillgång till naturen (figur 16). Enligt 

Campion och Stephenson (2013) har markägare i deras studie uttryckt ett stort 

positivt stöd för allemansrätten eftersom det ger en enkel tillgång till friluftsliv för 

samhället. Det talar för att allemansrätten är en viktig tillgång för både den privata 

skogsägaren och för allmänheten, både på Hallandsås men också i andra delar av 

Sverige.  

 

Men trots att det finns positiva perspektiv på allemansrätten så finns det också 

utmaningar. Problem där skogsägarna upplever att det saknas respekt och att det 

inte visas hänsyn. Visserligen visar resultatet att det troligen finns ett relativt lågt 

slitage på markerna på Hallandsås, 52% svarade att det var en låg grad av slitage, 

15% hög grad och 4% mycket hög grad (figur 17). Men det finns andra problem 

där allmänhetens närvaro gör sig påmind.  
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Kommentarerna från fråga 4.4 (tabell 3) visar att allemansrätten skapar problem 

för skogsägaren. Nedskräpning förekom 68 gånger av 128 kommentarer, det ger 

en bild av det är ett återkommande problem (figur 18). Nedskräpning har setts 

som ett ökande problem i områden nära tätt befolkade områden (Bergstén, 

Stjernström & Pettersson 2018). Utmaningarna som framkommit i genomförd 

undersökning visar ett liknande resultat i jämförelse med andra studier, där 

problemen varit olämpliga parkeringar, störning av hemfridszonen, skadegörelse 

på träd genom att grenar knäckts, användning av motorfordon samt att 

mountainbike och ridning orsakade högt slitage (Campion & Stephenson 2013).     

 

Problemen som framkommit ger ett resultat om att det finns en okunskap om 

allemansrätten. Kunskapen om allemansrätten behöver förbättras men också 

förtydligas. För att veta vad som är lämpligt och inte lämpligt, exempelvis var det 

är lämpligt att elda så behöver allmänheten kunna läsa landskapet (Emmelin, 

Fredman, Lisberg Jensen & Sandell 2010). Det kan möjligtvis vara en viktig del 

att fokusera på när kunskapen om allemansrätten behöver förbättras. Människors 

förmåga att läsa landskapet kan delvis vara bristfällig och behöver därför stärkas. 

Från genomförd undersökning på Hallandsås så förekom det kommentarer (bilaga 

2) om att kunskapen om allemansrätten hos allmänheten är låg och att 

utbildningen behöver förbättras, vilket även framgått i tidigare studies resultat 

(Campion & Stephenson 2013). 

 

För att minska problem med slitage i skogen så har det visat sig att markägare har 

en positiv inställning till Sörmlandsleden, en ideelt planerad led, eftersom 

allmänheten koncentrerades till leden (Campion & Stephenson 2013). I 

genomförd undersökning framgick det att privata skogsägare anser att besökare i 

deras skog helst ska använda skogsstig eller skogsbilväg (figur 19). I detta 

sammanhang är det viktigt att nämna att enligt allemansrätten så får allmänheten 

gå fritt i skogen utan att störa och förstöra. Privata skogsägares val kan ligga till 

grund till att vid användning av befintliga stigar och vägar så minskas påverkan 

från allmänheten. Ryttare och cyklister kan använda grusvägar för att minska 

påverkan på känslig mark (Campion & Stephenson 2013). Men trots det så 
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framkommer det att det finns problem med att stigar och vägar förstörs av för högt 

användningstryck. För att lösa sådana problem kanske en lösning kan vara att 

ledsystem är mer organiserade, genom exempelvis anlagda leder. Hälften av de 

privata skogsägarna som besvarade enkäten svarade kanske, troligen ja och ja, att 

anlagda leder skulle kunna minska problem med slitage, nedskräpning och 

skadegörelse i naturen (figur 20). Men det var även hälften som ansåg motsatsen, 

att det troligen inte skulle minska sådana problem.  

 

Fler organiserade ledsystem skulle möjligtvis kunna minska slitage på mindre 

stigar och fritt i skogen. I de fall där det finns högt slitage så behövs det möjligtvis 

planeras så att området riktas mer åt fabriksperspektivet, utifrån den 

ekostrategiska begreppsramen (Sandell & Svenning 2011). Områden med högt 

intresse för en specifik aktivitet kan bli mer planerade med leder och avgifter 

(Sandell & Svenning 2011) om en skogsägare skulle vara intresserad av det. Men 

å andra sidan kan problemet i stället förflyttas till andra områden i skogen, och en 

annan skogsägare får problemet. Det är ett komplext problem där både allmänhet 

och markägare kan behöva öka kunskapen om allemansrätten.  

För att kunna utveckla riksintresset för friluftsliv på Hallandsås behövs det 

troligen en djupare förståelse för vilka områden det är problem i. Men också 

sannolikt en kombination av att kunskapen om allemansrätten behöver förbättras 

samt en förståelse för hur landskapet ska läsas (Emmelin, Fredman, Lisberg 

Jensen & Sandell 2010). Problemen som förekommer påverkar möjligheten att 

friluftsmålet Allemansrätten uppfylls, som innebär bland annat att det ska finnas 

en god kunskap om allemansrätten hos markägare och allmänhet 

(Naturvårdsverket 2019). Resultatet ger samtidigt en översiktlig bild av vad som 

behöver arbetas vidare med. Resultatet ger en sannolik bild av att det är viktigt att 

värna om allemansrätten, eftersom en majoritet av de privata skogsägarna anser 

att allemansrätten är ganska viktig och mycket viktig för allmänhetens tillgång till 

naturen. Men också att det framgått i tidigare studier att allmänheten anser att 

allemansrätten är viktig för tillgång till naturen (Emmelin et al. 2010).    
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6.4 Privata skogsägarens platsanknytning och 
utveckling av friluftsliv 

Resultatet som visade en svag men signifikant negativ korrelation mellan skalan 

för platsanknytning och skalan för friluftslivsutveckling, ger en bild av att ju 

högre platsanknytning en skogsägare har desto mindre är de positiva till att 

utveckla friluftsliv. Samtidigt finns det ett fåtal skogsägare som lyfter fram att 

skogen är viktig för allmänheten och deras familj och vänner (figur 22). Trots de 

kommentarerna så visar resultatet att den privata skogsägaren sannolikt inte vill 

utveckla friluftsliv inom riksintresset för friluftsliv. Men platsanknytningen 

behöver inte vara den enda faktorn som påverkar viljan att utveckla friluftsliv.  

Det har framgått från de svarandens kommentarer om problem på grund av 

allemansrätten i fråga 4.4 (bilaga 2), hur viktig skogen är för skogsägaren, i 

ekonomiskt syfte ”[…] vandring på område som förstör produktion […]”. Det 

var även totalt 75% av skogsägarna inom riksintresset som anser att det sociala 

värdet arbetsglädjen, arbetsprocessen/fysiska arbetet med skogen är ganska 

viktigt och mycket viktigt (figur 14). Deras arbete med skogen kan vara 

betydelsefullt eftersom det inte bara är en skog. I stället ser de ett värde med 

skogen som kan inkludera att sköta skogen och se utvecklingen av bestånd från 

olika år (Linné & Sellerberg 2018). Eftersom det sociala värdet arbetsglädjen, 

arbetsprocessen/fysiska arbetet med skogen värderades högre än 

fritidsupplevelser, friluftsliv och turism så kan det finnas en hög arbetsmoral med 

skogen inom riksintresset för friluftsliv. Men ser skogsägarna att friluftslivet är ett 

hot mot den processen så minskar troligen viljan att lämna mer plats för 

utveckling av friluftsliv.    

Det framkom också i kommentarerna att skogsägarens egna intressen för 

rekreation kan hindras på grund av allmänhetens användning av skogen, ”[…] 

Trots skyltar om jakt visar många ingen hänsyn till den risk de utsätter sig för och 

den störning de åstadkommer” (bilaga 2).  Därför finns det troligen flera faktorer 

som kan påverka utvecklingen av friluftsliv, där allmänhetens användning av 

marken är en ytterligare faktor.  



 63 (86) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Enkätundersökningen visade vilka problem som fanns på den privata 

skogsägarens mark vilket tidigare tagits upp. Det framkom att det fanns en låg 

grad av slitage (figur 17) men också 132 kommentarer om problem som förekom 

på deras skogsmark på grund av allemansrätten (figur 18) (tabell 3). Eftersom 

84% av de privata skogsägarna svarat instämmer delvis och instämmer helt på 

fråga 5.1 jag har en stark anknytning till min skog, och 82% svarade instämmer 

delvis och instämmer helt på fråga 5.2 min skog är mycket speciell för mig, kan 

det möjligtvis vara så att en skogsägare upplever att det inte finns någon respekt 

för hans eller hennes skogsmark när de ser hur marken missbrukas av allmänheten 

(figur 21). Därigenom blir de mindre positiva till att utveckla friluftslivet, 

eftersom de ser hur slitaget och nedskräpningen ökar. I en tidigare studie 

(Bergstén, Stjernström & Pettersson 2018) var privata skogsägare som hade 

skogsmark i södra Sverige nära en större stad oroliga för exploatering för 

rekreation i sina skogar eftersom det kunde leda till ökat antal besökare och 

slitage på deras mark. Men också att deras platskänsla i form av den privata och 

tysta atmosfären skulle riskeras om myndigheter använde deras mark för 

rekreation (Bergstén, Stjernström & Pettersson 2018).   

Ett annat intressant resultat från en statistisk analys som gjordes är korrelationen 

mellan skalan för platsanknytning och skalan för skogens sociala värden. Den 

statistiska analysen visade en svag men signifikant positiv korrelation. Vid en 

högre platsanknytning så kanske det är tydligare att se värdena i skogen som 

förhöjer livskvaliteten samt bidrar till en god hälsa. De första tre frågorna i 

platsanknytningsskalan motsvarade platsidentitet (Boyle et al. 2021) vilket är det 

samma som den kognitiva processen i modellen för platsanknytning av Scannell 

och Gifford (2010) men också en del av platskänsla (Hashemnezhad, Heidari, 

Mohammad Hoseini 2012). Vilket innebär att en individ skapar ett band till en 

plats genom att identifiera sig själv med platsen utifrån värderingar (Boyle et al. 

2021). I denna undersökning kan det vara så att de sociala värdena som den 

privata skogsägaren själv identifierar sig med och som är viktiga värderas högre 

eftersom han eller hon har en hög platsidentitet. De andra tre frågorna i 

platsanknytningsskalan motsvarade platsberoende (Boyle et al. 2021) vilket 
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motsvarar plats i Scannel och Giffords (2010) modell för platsanknytning. 

Värderar den privata skogsägaren sociala värden som är viktigt för platsens 

fysiska funktion, exempelvis arbetsglädjen, arbetsprocessen/fysiska arbetet så 

kan möjligtvis platsberoendet också värderas högre för platsens funktionella roll, 

för att kunna genomföra arbetet med skogen.  

Resultatet i genomförd undersökning talar för att det är betydelsefullt att 

undersöka den privata skogsägarens platsanknytning eftersom anknytningen till en 

plats kan vara en bidragande faktor till hur resurser används på en plats. Vilket 

stämmer väl med tidigare studier där det framgått att banden till en plats påverkar 

hur marken bör användas (Leahy & Lyons 2021; Bergstén, Stjernström & 

Pettersson 2018). Men även att resultatet har skapat kunskap om hur 

platsanknytningen ser ut inom riksintresset för friluftsliv vilket kan bidra till att 

undvika konflikter vid planering av landskapet (Scannell & Gifford 2010) 

6.5 Förslag till vidare forskning 

För att skapa en djupare förståelse för hur friluftslivet skulle kunna utvecklas i 

skogarna inom riksintresset för friluftsliv på Hallandsås så behöver det göras 

intervjuer med privata skogsägare. Det skulle ge en mer klar bild över konkreta 

tankar, känslor och perspektiv på vad som hindrar att friluftslivet kan utvecklas, 

men också vilka drivkrafter som finns och vad som krävs för att fler skogsägare 

ska bli intresserade av att stärka friluftslivet inom riksintresset. Intervjuer med 

skogsägare skulle kunna undersöka hur deras skogsägarskap skulle kunna 

samexistera med friluftslivet. 

Det skulle också vara intressant att undersöka hur kommunerna arbetar för 

utvecklingen av riksintresset för friluftsliv på Hallandsås. Finns det drivkrafter 

inom kommunerna att utveckla och förvalta fler leder i populära skogar och 

ansvara för ekonomisk drift? 

Den genomförda enkätundersökningen har mer insamlade data än vad som 

redovisas i denna studie. Det finns data för att undersöka om det finns skillnad 

mellan män och kvinnors värdering av sociala värden. Det skulle också vara 
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intressant att undersöka om de som värderat sociala värdet fritidsupplevelser, 

friluftsliv och turism som ganska viktigt och mycket viktigt också är positiva till 

utveckling av friluftsliv. Resultatet från de studierna kan jämföras med resultat 

från forskningen som gjorts av Therese Bjärstig & Anna Sténs (2017) vilket kan 

studeras närmare i bakgrunden av detta examensarbete.   

6.6 Slutsatser 

Resultaten som den genomförda studien visar, har skapat kunskap om att det finns 

en del utmaningar att arbeta med för att föra utvecklingen av friluftslivet framåt 

inom riksintresset för friluftsliv på Hallandsås. Studien visar att den privata 

skogsägaren har en stark anknytning till sin mark och med det så tenderar viljan 

att utveckla friluftsliv minska. Anknytningen är inte den ensamma faktorn som 

påverkar viljan, det som också kan bidra är alla de problem som uppstår av 

allmänhetens användning av skogsmarken och som hindrar den privata 

skogsägarens mål med och värderingar av skogen (figur 18). Det kan skapa en oro 

hos den privata skogsägaren.  

Många av de sociala värdena med skogen (Skogsstyrelsen 2013) är viktiga för 

skogsägaren men de som värderas högst är hälsa, välbefinnande och en god 

livsmiljö, identitet och kulturarv, samt arbetsglädjen, arbetsprocessen/fysiska 

arbetet med skogen. Detta är värden som är viktiga för deras folkhälsa. Hallandsås 

ligger nära tätbebyggda områden vilket kan ge ett ökat tryck eftersom det dels är 

attraktivt på grund av topografi och natur- och kulturvärden, men också för att det 

är nära att ta sig dit från städer och samhällen. Eftersom det blir ett högt 

besökstryck så leder det på något sätt till negativa effekter. De negativa effekterna 

får då konsekvenser på de sociala värdena som skogsägarna ser med skogen. När 

de ser att det är friluftsliv som påverkar deras platsanknytning, deras intressen för 

jakt, produktion, naturvärden och arbetsglädjen, kan det förekomma svårigheter 

att se att friluftslivet kan samexistera med skogsbruket. Vilket i sin tur kan få 

följdkonsekvenser för landsbygdens möjlighet att bidra med regional och hållbar 

tillväxt.  
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För att kunna utveckla ledsystem och ekoturism som skulle leda till att 

friluftsmålen och friluftsmålet Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

uppfylls (Naturvårdsverket 2019), så behöver kunskapen och förståelsen för 

allemansrätten hos allmänheten förbättras. Om den privata skogsägaren kan skapa 

ett större förtroende för friluftslivet genom att allmänheten visar hänsyn och 

respekt, så kanske den privata skogsägaren är mer benägen att tro på att skogen 

kan utvecklas för att erbjuda tjänster med upplevelser i natur- och 

kulturlandskapet. Vilket då kanske skulle kunna bidra med att skogens sociala 

värden kan utvecklas för besöksnäring och friluftsliv (Näringsdepartementet 

2018) samt hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling (Naturvårdsverket 

2019).  

 

Vilket som också framgått i genomförd studie är att det finns många skogsägare i 

området, ca 847 st. Det ger en utmaning att hitta vilka som är intresserade av att 

utveckla icke- eller kommersiellt friluftsliv, men också skapa avtal med 

angränsande skogsägare som inte är intresserade av att erbjuda tjänster i sin skog.  

När områden i landskapet ska möta både privata och allmänna intressen är det av 

stor betydelse att undersöka hur stark platsanknytningen är hos de människorna 

som bor och lever på platsen (Bergsten, Stjernström & Petterson 2018; Boyle et 

al. 2021; Scannell & Gifford 2010). Eftersom det är en bidragande faktor som 

påverkar hur landskapet förvaltas. Undersökningen visar att modellen ”The 

tripatite model for place attachment” (Scannel & Gifford 2010) och 

platsanknytningsskalan ”Abbreviatad place attachment scale” (Boyle et al. 2021) 

är användbara för att undersöka platsanknytningen.   

Hallandsås ligger omgivet av stora arealer jordbrukslandskap med närhet till 

städer och samhällen, vilket innebär att det finns mindre skogsmark att välja på 

för friluftsaktiviteter i nordvästra Skåne och södra Halland. Likaså har 

skogsägaren mindre arealer skogsmark, vilket kan göra att det finns en platskänsla 

till delar av skogen i form av minnen som motsvarar deras platsidentitet, men 

också en anknytning till platsens funktionella roll, platsberoende. I mellan och 

norra Sverige finns det större sammanhängande områden med skogsmark, vilket 
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möjligtvis gör att det finns en högre tolerans av friluftsliv och turism. Utifrån de 

grunderna så är det troligtvis en viktig skillnad att beakta vid jämförelsen mellan 

södra Sverige och mellan- och norra Sverige, i aspekten utveckling av skogens 

sociala värden för besöksnäring och friluftsliv (Näringsdepartementet 2018) och 

friluftsmålet hållbar utveckling och regional tillväxt (Naturvårdsverket 2019).  

En betydelsefull slutsats kan vara att förtydliga för skogsägare att skogen ska 

förbli skog, men att det sker ett mer organiserat friluftsliv som tar hänsyn till 

skogsägaren, deras platskänsla och platsens funktionella roll.  
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Bilaga 1. Enkätundersökning 
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Bilaga 2. Öppna frågor från enkätundersökningen 

2.8 Alternativet "Annat" för fråga 2.7 Vilken är din huvudsakliga bakgrund till 

skogsinnehavet? 

 

 

2.8 Om du svarade "Annat" i 2.7 vänligen beskriv här. 

Rekreation 

Rekreation, självhushåll  

Mark kring bostad 

Använda mark för annat ändamål 

Sommarstuga och jakt och glädje av naturen  

Ingick i marken till min lilla hästgård. 

Ingår som del av jordbruket 

Köpt föräldrahemmet 

Arv 1984, mamma bor i orubbat bo, jag har i princip noll insyn i skötseln av fastigheten, förutom att allt ser 

mycket välskött ut. Annu ej arvsskiftat. Bara ägare på papper, inte i realiteten. 

Det var det vi ville ha när vi köpte ödegården som nu är renoverad, livskvalitet 

 Boende och hästar 

Levebröd och livsstil. Även generationer tillbaka  

Finns på fastigheten  

Livsverk. 

köpte en hästgård, fick med skogen. 

Gård på rätt läge 

Rekreation, familj paradis 

Skogsintresse, fritidsintresse. 

har bara köpt fastigheten. 

Tillhör gården jag bor på. 

medföljde fastigheten vid köp 

Eget strövområde 

Boende 

Medföljde fastigheten.  

Ingick i fastighetsköp där hus och åkrar var viktigast. 

Boende 

Olika: investering, rekreation, intresse 

Skogsimpediment 2 ha, alkärr huvudsakligen. 

Köpte gård för boende. Skog ingick. 

Vet inte riktigt var skogen finns. Lite träd här och där finns ju. 

Äger en gård där skog ingår. 

Följde med vid köp av bostad 

Följde med husköp 

Utflyktsmål, fiske i kägleån. Blott 2 ha skog 

Hörde till gården när vi köpte den. 

Ingår i marken som tillhör gården. Litet och brant parti 

Ingår i min jordbruksfastighet 

Skogen tillhörde fastigheten vi köpte 
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3.10 Om du ser andra värden med skogen som förhöjer livskvaliteten som inte 

nämnts i 3.1-3.9, vänligen skriv gärna det här. 

3.10 Om du ser andra värden med skogen som förhöjer livskvaliteten som inte nämnts 

i 3.1-3.9, vänligen skriv gärna det här. 

Bär, svampplockning, jakt.  

Skogen har en harmoniserande och helande effekt, speciellt vår lilla skog som vi låter stå 

helt orörd och utvecklas som den vill. Kringliggande skogar som gallras okänsligt eller 

avverkas tappar harmonin och det tar många år innan den återetableras. 

En värdefull livsmiljö för så många andra än människan: tusentals organismer och mängder 

av djur har rätt till en så ostörd miljö som möjligt. 

Testa olika alternativ av träd för produktion 

Skog och mark är mycket viktigt för mig  Turism är mycket skadligt här, ni har blandat ihop 

tingen.  

Jakt 

Jakt 

Förvalta en släktgård med skog. 

Viktigt att bevara 'urskog', ej skövla, tycker inte kalhygge 

Mitt jobb, skapandeglädje 

Gårdens historia 

Gårdens historia 

Vill gärna värna om bokskogen. Föryngring osv. 

Bra avkoppling att vara i skogen. 

Föra arvet vidare genom att sköta skogen och hagar. 

Bra plats för hästträning 

Djurlivet 

Enskild livskvalitet att fortsätta att själv bestämma och förvalta skogen som hanterats av 8 

generationer. 

Jaktupplevelser 
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4.4 Om det förekommer problem på grund av allemansrätten på er skogsmark 

vänligen fyll i vilka det är här. 

4.4 Om det förekommer problem på grund av allemansrätten på er skogsmark vänligen fyll i 

vilka det är här. 

Nedskräpning, besökare gör sina behov på o intill stigar, skräpar ner med toapapper som sedan sprids 

med vinden 

Nedskräpning, körning motordrivna fordon.  

Förstörda buskar och träd för att folk tycker där ska vara en stig just där. Moped och motorcross 

åkande på både stigar i skog och åkermark. Låg respekt för koppeltvång på hundar som på detta viss 

stör det vilda som vi förvaltar med en varsam hand. Nedskräpning.  

Nedskräpning 

Folk promenerar med lösa hundar på marken. Folk promenerar genom gården på en skogsväg. 

Respekterar inte gårdsplanen.  

Ridning som förstör skogsvägar, nedskräpning.   Lösgående hundar när de inte får vara lösa. Borde 

vara lättare för markägare att avhysa folk från marken när det förstörs etc. Också vid nyplanteringar 

bör det vara förbud att vistas. 

Slarviga parkeringar som blockerar vår utfart. Dålig hänsyn till nyplanterad mark. 

Motorcyklar anser ha tillgång och hästar/MTB använder områden utanför stigar som skadar 

naturvärden  

Nedskräpning 

Främst när allemansrätten missbrukas, t.ex Kan bli spårigt och geggigt i vandringsleder om de även 

används som hästleder.  

Kunskapen om vad man får är otroligt låg. Privata vägar används, bilar körs in i skogen, badstränder 

används coh förväntas skötas trots att de är privata 

Det är väl feltolkningar av allemansrätten snarare. Att folk tar ner träd, skräpar ner, kör med 

motordrivna fordon i naturen. Tar stora mängder mossa för blomsterarrangemang etc.  

Det är cykling och nedskräpning i skogen 

Avfall  

Nedskräpning 

 Det slängs mycket skräp i skog. Och folk brukar låna dina underkläder när dom haft kul i skogen. 

Pågrund av angränsande event anläggning. Men annars inga problem. 

Folk som går i skogen som inte är enkel att gå i hamnar i vår trädgård.  

stor okunskap hos besökare vad allemannsrätten innebär, vad man får göra och inte 

Ridning förstör stigarna 

Ridning o cykling, förstör stigar för vandrare 

Så vitt jag vet, mamma har inte klagat. Jo, man har dumpat skräp några gånger, minns jag nu, allt från 

bildäck, grovsopor och andra soper. Man har grävt upp växter med rötterna vid vårt torp, stulit 

vattenpump. Säkert mer. 

Folk går för nära husen. 

Cykling 

Folk tolkar allemansrätten som fan tolkar bibeln. Det förekommer att människor korsar vår trädgård 

med hänvisning till allemansrätten. 

Nedskräpning  

Stöld. Föroreningar  nälliga turister, en av våra gårdar var utsedd till årets framtidsgård i Halland, 

föredömligt sköt. I den andan sköter vi mark o skog.  

Nedskräpning/avstjälpning av diverse avfall i större eller moderat omfattning 

Skräp 

Cykling i naturen och eldning på olämpligt ställe. 
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Parkering på skogsvägar. 

Allmänhet vandrar in på gården och hävdar rätt till det. 

Nedskräpning 

Nedskräpning  

hästar, cyklar, mopeder, nerskräpning 

Det försvinner julgranar då och då 

Aktiviteter t. ex. cykling i plantering 

Travhästträning, bilkörning, MC-körning. 

Avfall, skadegörelse. 

Ridning inne i bestånd 

Eldning i granskog. 

Tyvärr visar man ingen hänsyn. Rör sig nära bebyggelse, går igenom grinder till 'trädgården'. Kör 

motorcykel, mm på små skogsstigar.  

Folk går in på gården. 

Folk går in på gården. 

Störning av jakt, viltavdrivning. Kommersiell ridning och cykling. 

Grillning inne i skogen. 

Nedskräpning 

Nedskräpning 

Nedskräpning, felparkering. 

Skadegörelse på byggnad, skadegörelse på träd. 

stigar, nedskräpning 

Det är endast 1ha skogsimpediment med massor av sly och björnbär. 

Människor som inte stänger grindar efter sig. Trycker ner uppsatt trådstängsel. Lösspringande hundar. 

Barn som spikat i träden. folk som inte stängt grindar efter sig.  

MC-körning, nedskräpning, eldning i nyplanetering, skador på stenmurar vid orientering. 

Ingen respekt för det privata, i huvudsak utländska medborgare, men även svenska.  

Nedskräpning 

Nedskräpning. Kollision under jakttid 

Svampplockare är störande vid jakt. Trots skyltar om jakt visar många ingen hänsyn till den risk de 

utsätter sig för och den störning de åstadkommer. 

Nedskräpning. Folk går in på min tomt nära huset. Det stör att de inte tar hänsyn.  

Nedskräpning 

Ringa nedskräpning 

Nedskräpning. Skador på stigar vid ridning 

Mycket hästridning som förstör marken. 

Skåneleden går på vår mark och här sker nedskräpning 

Nedskräpning och parkering på olämpliga platser. 

Nedskräpning 

Nedskräpning 

Klipper grenar från växande träd. 

Nedskräpning 

Nedskräpning, eldning, skadar stängsel, visar ingen respekt. 

nedskräpning, eldning, klipper av stängseltrådar istället för att ta sig över eller under.  

Cykling och ridning 
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Hade inte haft några problem med folk i skogen om där inte funnits ett fåtal som alltid ska skräpa ner.  

Skadegörelse, nedskräpning, tjuvfiske 

Nedskräpning 

Bilparkering på ängarna.  

Viss nedskräpning och fordonskörning. 

Behöver finnas tydligare regler om folks avstånd till boningshus. 

Nedskräpning 

Ridning, nedskräpning 

Ryttare med häst 

Nedskräpning 

Uppstår gångar där fotgängare ofta går. Inget stort problem, men det kan uppstå 'sura miner' när vi 

behöver påverka gångarna. 

Använder enskild väg. Ridning yrkesmässig, ungdom på MC. Bilkörning på enskild samfälld väg. 

Cykling i skogen. Crosskörning på väg, delvis i skog. Hugger ner träd. Ridning. Gör upp eld, 

nedskräpning. 

cykling i skogen, crosskörning på väg, delvis i skog. Hugger ner träd. Ridning. Gör upp eld. 

Nedskräpning 

Litet problem, dock kommer människor mycket nära bostaden. 

Nedskräpning (petflaskor) 

MTB på skåneled, nedskräpning nära skåneled. 

Nedskräpning, spår efter hästar 

Nedskräpning, vandring på område som förstör produktion och egna byggnationer av naturmaterial. 

nedskräpning, vårdslöshet 

Nedskräpning, förstörd väg 

Nedskräpning. Campare som inte tar skräpet med sig. 

Folk som kastar skräp, aluminiumburkar. Går in i djurhagar och inte stänger grindar, skrämmer djuren. 

Skogsröjning, stöld av åtelkameror, nedskräpning 

Nedskräpning 

Skräp 

Så länge man håller sig till allemansrätten är problemen få. Det är överträdelser som är problem: 

eldning på olämplig plats, lösa hundar i beteshagar. 

förslitning av mark, huggning av ved, 

Ridning, söndertrampning av stigar och vägar. Bilar som parkeras på olämpliga ställen. 

Lösa hundar som springer in på tomten 

Djurlivet får ingen ro, ständigt folk i skogen. 

Rastade okopplad hund som dödade rådjur 

Nedskräpning 

Viss skadegörelse 

nedskräpning 

Nedskräpning, ryttare som stör jakt. 

Området för litet för att röra sig i samt biotopskyddat. 

Folk vet ej vad allemansrätt innebär. 

Nedskräpning 

Nedskräpning 

Motorburna fordon. Hästar som i olika form skadar vägar och planteringar. 

Trädgårdsavfall och dylikt kastas och blivit en soptipp i skogen trots tillsägelse 
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Ridning 

cyklare  

Ridning orsakar söderridna vägar, motorfordonskörning 

Ridning, motorfordonskörning 

nedskräpning, slitage 

Nedskräpning, slitage, skadegörelse, hundbajs 

Nedskräpning 

lösspringande hundar som stör vilt samt tamboskap. Nedskräpning, stigar bildas på grund av ridning. 

Nedskräpning 

Barn, ungdomar bygger hyddor. Ridning, mopedkörning, otrevligt skrikande. Diverse förstörelse ex. 

gammal linbastu nerriven. Nedskräpning. 

Nedskräpning 

Folk, parkering av bilar, blockering av vägbommar, eldning, nedskräpning, dumpade vitavaror, bilar, 

tv-apparat, övriga sopor, trädgårdsavfall. Skapande av cyckelstigar som skapr slitage och förstörelse av 

trädrötter. Ridning. 

Cykling 

 

5.8 Om du svarade instämmer på 5.7 beskriv gärna varför. 

5.8 Om du svarade instämmer på 5.7 beskriv gärna varför: 

Det är en viktig punkt för min släkt och vänner där vi träffas och har det trevligt.  

Funnits länge i släkten 

Vi bjuder in vänner att ta smågranar och mossa. Grillar o fikar ofta med vänner i skogen 

Många träffar med bekanta, fester, lekar med övernattning 

För de som har jakträtten i vår skog 

Går vandringsled genom skogen.  

Vandringsled genom Sinarpsdalen 

Eftersom den är fritidshusnära ser de även det som ?sin? skog, vilket också kan leda till konflikt eller 

liknande när det gäller brukande av skogen. Förståelse för skogsbruket eller dess åtgärder är lågt, 

särskilt när personer tror att skogen är ett fryst ögonblick samt menar att det ?alltid? varit skog där. På 

åsen var det nästan inte en pinne som stod upp för hundra år sedan. Något historielöst perspektiv. När 

de får fakta och förklaringar hjälper det föga.  

Det är jakten som är intressant för andra 

Alla våra kompisar tycker om att komma här   Lycka till med examensarbetet ? 

Har anordnat en vandringsled. 

Rekreation, jakt 

Skogen används för promenad, löpning och cykling av många.  

Vi har mycket få besökare. Vår skog är så liten. 

Vi har så få besökare - de går främst på en led i närheten. 

Anlagda leder, cylelked från Hålehall. Gränsar till bilväg med parkeringsmöjlighet. 

vet ej, ligger nära led, sjö eller område där många vistas, bommar hindrar inkörsel med bilfordon och 

människor verkar inte gå som en annan eller ens veta vad allemansrätten innebär 

Svampplockare 

Svampplockning promenader  

Den skog och mark som vi har modifierat i generationer och överför till nästa är grunden till god 

livskvalitet. Skog och mark är arbetsmaterial till patent och mönterskydd.  Ni är inte välkomna!  

För barn och barnbarn. 

jaktlig samvaro 
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Tänker mest på de vilda djuren. 

Mitt skog är mitt arv där jag jobbat sedan jag var 12 år gammal nästan varje helg. Nu bor jag 200 mil 

ifrån det.  

Barn och barnbarn älskar att vara på torpet. 

Finns en vandringsled. 

Familjära aktiviteter med barn, barnbarn och vänner. 

Turridning, jägare, vandrare 

Vandringsled passerar genom skog 

Jakt, svampplockning 

Jakt, svampplockning, vandring 

För min familj 

Del av ett naturreservat 

Många motionerar och rastar hundar. 

För familjen, barn och barnbarn 

Barn och barnbarn samt vänner kommer hit och hjälper till och kopplar av. 

Den är viktig för våra barn. 

Viktig för våra barn. 

Om den inte skadas, eller att man frågar först. 

Skåneleden passerar min skog, är bara positivt 

Många går med sina hundar eller rider på sina hästar där. 

Barn och barnbarn hälsar på ofta eftersom jag bor mitt i min skog. Några av dem är jägare. 

Mina barn, barnbarn och släkt. 

För familj och släkt 

Skog har stor betydelse för allas välbefinnande. Krävs uppstyrning. 

Uppenbarligen då många nyttjar den för svampplockning m.m 

Många besöker min skog för att plocka svamp. 

Vi har mycket överårig skog med höga naturvärden.  

Folk rider där, plockar svamp och bär, strövar. Stjäl en julgran då och då 

Många vandrar och ägnar sig åt friluftsliv 

Det går en vandringsled genom vår skog. Fin utsikt över hallandsslätten och Laholmsbukten. Fin 

bokskog. 

För våra barn och barnbarn och våra jakthundar. 

Tillgången. Miljön för bevarande av området och för djurskyddet. Bokskogen. 

För att det är viktigt att komma ut i naturen. 

Hundpromenader, bärplockning 

Många i byn promenerar, springer, rider där. 

Främst för vänner och bekanta 

För mina föräldrar. 

Familjeträffar 

Därför skåneleden passerar min skog. 

Många promenerar eller rider i skogen och har gjort hela sina liv. 

Bokskog är underbar att promenera i, (vandra i på vår/sommar höst) 

Folk som är ute och går på vägar och stigar. Promenerar med hundar. 

Hallandsleden passerar 

För min familj och släkt 

För grannar och mina barnbarn 

Jakt, promenader 

Släkt och vänner kommer ibland och plockar svamp. Har picknik och myser i skogen. 

Omkringboende har möjlighet att röra sig i naturen. 

Skogsmulleverksamhet, leder m.m. 

Viktig för barn och barnbarn, vänner. Svamp, bär, ved. 
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Plats för hälsa och upplevelser. naturlivet 

Mångfalden 

Artrik 

Naturupplevelser och träd till nästa generationer 

Man lägger ner mycket tid på arbete, jakt etc i skogen 

Tydligen eftersom många tar sig friheter och har krav. Inget eget ansvar, tror att skogen ägs av alla. 

Promenadstråk 

Vi är flera som äger skogen tillsammans. 

min skog är till stor del belägen i ett naturreservat. 

Arbete med skogen, rekreation, förvalta miljövärden, förvalta arv. 

Massor av människor kommer från tätorterna för att vara i mina skogar, plocka svamp, gå, cykla, bara 

vara.  

Skogen är viktig för mina föräldrar. 
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Bilaga 3. Informationsblad och påminnelsebrev till 
enkätundersökning 
Informationsblad 

Hej Skogsägare! 

Ni har fått denna enkätundersökning eftersom ni är lagfarna skogsägare. Se mer information i den 
bifogade enkäten. I detta utskick finns en enkät per adresserad mottagare.  

Det finns flera möjligheter att besvara denna enkätundersökning: 

• per post med det frankerade kuvertet (vik och häfta ej enkäten) 

• via länk https://evasys.hkr.se/evasys/online.php?p=privataskogsagare 

 

• eller via QR-kod   

 

Vid användning av smartphone eller surfplatta för att besvara enkäten, var vänlig och 
rotera din enhet enligt bilden till höger. 

Med vänlig hälsning 
Frida Johnsson 
Student vid Landskapsvetarprogrammet,  
Högskolan Kristianstad 

------------------------------------------------------------------------ 
Påminnelse 

Hej Skogsägare! 

Du får detta brev eftersom du är deltagare i en pågående enkätundersökning som undersöker privata 
lagfarna skogsägares perspektiv på allemansrätten och utveckling av friluftsliv på sin egen skogsmark, 
samt platsanknytning till sin skog. Mottagaren eller mottagarna till detta brev är deltagare i 
undersökningen. Om du besvarat enkäten kan du bortse från denna påminnelse. Om du inte besvarat 
enkäten så skulle jag vara tacksam om du tog dig 10 min att besvara den per post, skickas senast 
den 17/2-2022, eller digitalt senast 20/2-2022.  

Det finns flera möjligheter att svara på denna enkätundersökning: 

• Via post genom att fylla i enkäten som fanns med i första utskicket (vik och häfta ej 
enkäten)  

• via länk https://evasys.hkr.se/evasys/online.php?p=privataskogsagare 
 
 

• eller via QR-kod   

Vid användning av smartphone eller surfplatta för att besvara enkäten,  
var vänlig och rotera din enhet enligt bilden till höger. 
 
Tack!  
Med vänlig hälsning 
Frida Johnsson 
Student vid Landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad 
 

https://evasys.hkr.se/evasys/online.php?p=privataskogsagare
https://evasys.hkr.se/evasys/online.php?p=privataskogsagare

