
 

Institutionen för idé- och samhällsstudier 
Anna Sténs 
Tel. 090-7865413 
E-post: anna.stens@umu.se 

161020 Sid 1 (7) 

 

Forskning för ett reflexivt, variationsrikt och hållbart 
skogsbruk 
1. Sammanfattning av impact 
Hållbart skogsbruk är en utmaning i en tid präglad av allt större efterfrågan på skogens 
ekosystemtjänster. Forskning som utförts vid Umeå universitet om skogens sociala värden, inklusive 
allemansrättens gränser, har påverkat uppfattningen om vilka skogens sociala värden är i ett svenskt 
perspektiv. Den har också bidragit till uppvärderingen av skogens estetiska och rekreationsmässiga 
värden. Detta synliggörs i nationella policydokument samt i utbildningssatsningar inom skogssektorn. 
Forskningen kan på längre sikt bidra till ett mer reflexivt, variationsrikt och socialt hållbart skogsbruk.  

Forskningen har utgjort en del av forskningsprogrammet Future Forests, ett transdisciplinärt 
forskningsprogram som påbörjades 2009. Huvuddelen av forskningen om skogens sociala värden har 
pågått mellan 2012 och 2016. Ett stort antal forskare från Umeå universitet och SLU har bidragit. Den 
nyckelforskare som lyfts fram här är Anna Sténs, fil. dr. i historia och aktiv vid Institutionen för idé- 
och samhällsstudier, Umeå universitet.  

Forskarna har samverkat med en rad aktörer inom skogssektorn, däribland miljörörelsen, Samiska 
organisationer, myndigheter, friluftslivsorganisationer och skogsindustri. 

2. Bakgrund 
I denna rapport beskrivs den effekt på samhället (societal impact) som en del av den skogliga 
forskningen inom grön humaniora vid Umeå universitet har haft under åren 2012–2016. Med effekt på 
samhället menas här den bevisbara effekt som forskningen hittills har haft på samhället, inklusive dess 
nytta för individer, organisationer och/eller nationer (jmf. ESRC 2017).  

Svensk skogspolitik har sedan tidigt 1990-tal artikulerat att skogen ska brukas så att den ger ”en 
uthålligt god avkastning” (Prop. 1992/93:226, 32) samtidigt som hänsyn ska tas till biologisk 
mångfald, vattenkvalitet, urfolksrättigheter, kulturlämningar, folkhälsa rekreation. Den uttalade 
politiska viljan är att miljörelaterade, sociala och ekonomiska mål ska prioriteras i lika hög grad. De 
ska vara jämställda. För att klara dessa utmaningar har efterfrågan på ett mer variationsrikt 
skogslandskap och skogsbruksmetoder, samt kunskap om hur vi når dit, ökat både nationellt och 
internationellt. Därmed ökar också behovet av forskning om hur skogen ska kunna brukas hållbart och 
vilka avvägningar som krävs för att därigenom minimera konflikter.  

Inom det transdisciplinära forskningsprogrammet Future Forests har forskare inom humaniora och 
samhällsvetenskap vid Umeå universitet sedan 2009 studerat hur bl.a. sociala och kulturella aspekter 
knutna till skogen som resurs, kan värnas, främjas och skapa mervärden för lokalsamhällen och en 
bred allmänhet. Fil.dr. och forskaren Anna Sténs har tillsammans med kollegor vid Umeå universitet 
och SLU analyserat och systematiserat definitioner och offentlig debatt om exempelvis allemansrätt, 
skogsestetik och sociala värden. Hon har undersökt dessa begrepps förändring över tid och olika 
intressegruppers idéer och värderingar knutna till dem. Tillsammans med Camilla Sandström och 
Therese Bjärstig, professor respektive docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, har Anna Sténs 
även undersökt tidigare och befintliga politiska styrmedel som använts för att reglera skogliga 
resurser, samt analyserat vilka av dem som upplevs effektiva och legitima att använda i framtiden.  
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En referensgrupp som representerar ett stort antal intresseorganisationer och myndigheter har varit 
knuten till forskningsprogrammet Future Forests och den forskargrupp Sténs ingått i: Norra 
Skogsägarna, Naturskyddsföreningen, Hembygdsförbundet, Svenska Samernas Riksförbund, 
Skogsindustrierna, Forest Stewardship Council (FSC), Södra Skogsägarna, Friluftsfrämjandet, 
Länsstyrelsen Norrbotten, Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, LRF Skogsägarna.  

 

Figur 1. Intressegrupper representerade i referensgruppen till Future Forests forskargrupp om skogens konflikter. 

Forskarna har gemensamt med referensgruppen diskuterat forskningsupplägg, resultat och behov. 
Forskarna har även arrangerat och medverkat i exkursioner, workshops och föreläsningar som samlat 
såväl praktiker som myndigheter och forskare.  

Forskningen har presenterats i populärvetenskapliga skrifter som förmedlats till skogsägare, 
branschtidningar samt en bredare allmänhet. Forskningsprogrammet Future Forests har producerat 
en tidning, Skog och framtid, som har distribuerats som bilaga till Skogsstyrelsens tidning Skogseko 
två gånger om året. Upplagan uppgår till 225 000 exemplar och har nationell spridning. Vidare finns 
flera exempel på forskarnas medverkan i dagstidningar, radio och TV där de berättat om sin forskning. 

För Anna Sténs har utbytet med deltagarna i referensgruppen lett till ytterligare samverkan med bl.a. 
Norra skogsägarna. Under 2014 gjorde Sténs en enkätstudie riktad mot Norra skogsägarnas 
medlemmar, om hur privata skogsägare i norra Sverige ser på skogens estetiska och upplevelsemässiga 
värden i sina skogar. Studien har presenterats vid en internationell forskarkonferens i USA, samt i 
populärvetenskapliga artiklar i Norra Skogsägarnas branschtidning. Sténs har under hösten 2016 
finansiering från Vinnova för att samverka med Norra Skogsägarna i syfte att utarbeta metoder för hur 
den skogliga planeringen på ett mer positivt sätt ska kunna ta fler värden i beaktning, framförallt 
rekreations- och kulturhistoriska värden, samtidigt som skogen brukas för virkesproduktion.  

Forskningen har hittills framförallt lett till genomslag på policynivå inom skogsbruket, bl.a. 
manifesterad i Skogsstyrelsens utbildning och rådgivning och i den svenska regeringens arbete med 
det Nationella Skogsprogrammet.   

Nyckelforskare:  

Anna Sténs, fil. dr., forskare i historia, Inst. för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, 2009–
2016.  

Skogsbruk,	  4	  

Myndighet,	  2	  

Certi6iering,	  1	  

Samiska	  organiationer,	  1	  

Kulturarv,	  1	  

Rekreation,	  1	  

Miljörörelse,	  1	  

Jakt,	  1	  



 Sid 3 (7) 

 

Finansiärer: Mistra, SLU, Umeå universitet, Skogforsk, skogsbruket. 

3. Beskrivning av impact 
Forskning som bedrivits vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, om skog och 
dess olika värden för olika grupper, har ingått som beslutsunderlag inför framtagandet av ett nytt 
nationellt skogsprogram för Sverige. Forskningsresultaten har också använts för att 
kompetensutveckla beslutsfattare, myndigheter, skogsägare, miljörörelsen och andra intressenter 
inom skogssektorn. Sammanfattningsvis kan de effekter forskningen haft på samhället främst 
beskrivas som konceptuella, d.v.s. att den bidragit till att öka samhällets förståelse för pågående 
skogspolitiska frågor, samt förändra olika skogliga aktörers sätt att se på sig själva och varandra och 
därmed på hur debatten om skogen förs. Indirekt har dock detta inverkat på kompetensutveckling och 
instrumentella processer, som policyutveckling och praktiker inom skogssektorn (jmf. ESRC 2017).  
 
Kompetensutveckling inom skogssektorn 
Sedan 1990-talet har konsumenterna satt press på svensk skogsindustri för att de produkter som säljs 
ska vara ekologiskt och socialt hållbara. Det har bland annat lett till att nya certifieringar (FSC och 
PEFC) som ska garantera konsumenterna produkter från ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
ansvarsfullt skogsbruk, har införts i Sverige. Under samma tid har också sammansättningen av 
Sveriges privata skogsägare förändrats. I dag är en hög andel av Sveriges många privata skogsägare 
kvinnor (38 %), allt fler bor i städer och har hög utbildning. Ett stort antal skogsägare har skogen som 
bisyssla och är därför inte i lika hög grad beroende av direkt ekonomisk avkastning från sitt 
skogsinnehav som för några generationer sedan, då fler levde nära och av sin skog. Det medför fler 
passiva skogsägare, men också skogsägare med andra eller fler mål än produktion av biomassa. 
Klimatförändringarna bidrar samtidigt till osäkerhet kring hur skogens resurser ska hanteras på 
längre sikt.   

De senaste årtiondenas framväxande krav, förväntningar och sökande efter nya lösningar har skapat 
efterfrågan på vetenskapligt förankrad kunskap om värderingar och förhållningssätt till skog vilket 
kräver humanistiska perspektiv på forskningen vid sidan av de traditionellt skogliga. Inom ramen för 
forskningsprogrammet Future Forests, har forskarna bidragit till kunskap om hur ett mer reflexivt och 
variationsrikt skogsbruk kan bedrivas. Den historiskt inriktade forskningen har gett olika 
nyckelaktörer kunskaper om deras egna och meningsmotståndarnas historia, om idéer och politik i 
olika tider, om maktförhållanden mellan olika intressen och om förändring och kontinuitet.  

En representant för skogsbruket beskriver den humanistiska forskningens betydelse på följande sätt:  

”– Den humanistiska forskningen hjälper oss att förstå skogsägarens drivkrafter. Det finns så 
mycket mer än ekonomiska kalkyler och naturvetenskapliga fakta som styr en skogsägares beslut.”  

(Intervju med Lotta Möller, Skogssällskapet 2014, Mårald och Nordlund 2014). 

En av Sveriges ledande miljöorganisationer gav följande respons efter ett föredrag hållet av Sténs: 

”Den kunskap som Anna förmedlade om hur olika aktörer sett på och styrt skogsbruket i modern tid 
ger oss en ökad förståelse för nuläget och olika aktörers tänkande, vilket ger oss viktig vägledning 
för hur vi kommunicerar och agerar i de frågor vi driver.”  
(e-brev från arrangör för Naturskyddsföreningens riksmöte 2016) 
 
”Tack för Ditt mycket intressanta föredrag om skogsbrukets historik! Det gav mig många nya 
insikter och synsätt.” 
(e-brev från representant från Naturskyddsföreningen 2016). 
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Våren 2016 ledde Anna Sténs ett seminarium om forskning kring skogens sociala värden, med Future 
Forests som arrangör. Seminariet samlade ett 30-tal forskare och avnämare vid Kungl. Skogs- och 
lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm (Future Forests 2016). En representant från en nationell 
friluftsorganisation har efteråt yttrat att:  

”KSLA-seminariet, var viktigt för oss. Att på detta sätt få ta del av forskarnas resultat är bra och 
ännu bättre blir det när det också är öppet för att samtidigt få ställa frågor och bidra med 
synpunkter. Att "live" få ta del av olika infallsvinklar på samma problemställning leder i sig till ny 
kunskap …” 
 
 (e-brev från representant för Friluftsfrämjandet 2016).  

 
Sténs har publicerat forskningsresultat om skogens estetiska värden i bland annat antologin Skogens 
sociala värden: forskningen visar vägen, ett läromedel utgivet av SLU (Sténs 2014; Sténs och 
Sandström 2014). Denna bok har inspirerat Skogsstyrelsens rådgivning om skogsskötsel för 
naturupplevelser och rekreation. Boken har använts i fortbildning av skogskonsulenter, som jobbar 
med tillsyn enligt skogsvårdslagen samt rådgivning till andra skogliga tjänstemän och skogsägare. Den 
används även som kurslitteratur vid Linnéuniversitetet. Läroboken syftar till att förmedla 
vetenskapliga argument till dem som vill utveckla sina verksamheter ute på landsbygden, och därmed 
bidra till landsbygdsutveckling och skogar med många värden. Boken trycktes i 420 exemplar och är 
nu slutsåld. På grund av fortsatt efterfrågan finns planer på att ge ut den som e-bok.  

Forskningens tvärvetenskapliga ansats har tydligt förbättrat möjligheten att kommunicera med olika 
grupper och individer. Ett exempel uttrycks av en representant för svenska IALE (International 
Association for Landscape Ecology): 

”Vi brukar ha med något om historik på konferenserna men ibland känns det som att det inte hänger 
ihop så bra med resten av konferensinnehållet. Ditt föredrag var mycket intressant och passade in 
bra i sammanhanget.” 

(e-brev från representant för svenska IALE 2014). 

Policyutveckling 
Sedan 2014 har den förra och nuvarande regeringen arbetat tillsammans med organisationer och 
myndigheter för att ta fram ett nationellt skogsprogram för Sverige. Programmet ska peka ut strategier 
för hur Sverige ska använda de skogliga resurserna på ett hållbart sätt. Nationella skogsprogram finns 
även i andra länder och har framhållits som ett bra instrument för samverkan och konflikthantering 
kring skogens nyttjande.  

Olika arbetsgrupper med bred representation har sedan 2015 tagit fram underlag för det svenska 
skogsprogrammet. Arbetsgruppen ”Tillväxt, mångbruk, värdeskapande av skogen som resurs” har i sin 
underlagsrapport utgått från Umeåforskarnas analys av olika intressegruppers definitioner av skogens 
sociala värden och forskningsresultaten är en av utgångspunkterna i Underlagsrapport från 
arbetsgrupp 1 inom nationellt skogsprogram, Tillväxt, mångbruk, värdeskapande av skogen som 
resurs (s 14). I rapporten ingår frågeställningar som ”Hur stimulera hållbar tillväxt, jobb och 
värdeskapande i skogen?”, samt strategierna ”Lyft och utveckla skogens alla värden”; ”Ett 
kunskapskliv för skogen” och ”Sätt fart på mångbrukandet av skogen”. Som utgångspunkt för 
rapporten används den figur som Anna Sténs med flera har tagit fram om hur olika svenska 
samhällsaktörer, aktiva i skogspolitiska processer, definierar skogens sociala värden. 



 Sid 5 (7) 

 

 

Figur 2. Figur över skogens sociala värden som hämtats från Sténs et al. 2016, som återanvänds i en 
underlagsrapport till Nationella skogsprogrammet.  

Representanter för arbetsgruppen menar att figuren togs med i underlaget till skogsprogrammet då 
den på ett tydligt sätt förmår samla de olika intressenternas perspektiv. Fler aktörer var tillfreds med 
denna definition än med den definition som myndigheterna tidigare själva tagit fram. Figuren visar 
även vilka värden som de olika aktörerna är mer respektive mindre eniga om, samt värden som endast 
ett fåtal eller enstaka aktörer uppmärksammar. Även detta sågs som bra utgångspunkter att ha med i 
arbetet med det nationella skogsprogrammet (Nationella skogsprogrammet 2016). Det har ofta varit 
de populärvetenskapliga publikationerna och presentationerna som nått ut och citerats av avnämarna, 
men i detta fall hänvisas det till en vetenskaplig publikation publicerad i en internationell tidskrift 
(Sténs et al. 2016). En myndighetsperson har exempelvis twittrat:   

”Läser om Sténs et al. 2016 igen. ….Fortfarande lysande #skog #socialavärden” 

Forskningen om skogens sociala värden och dess betydelse för samhällets policyutveckling på ett 
bredare plan lyfts också fram av andra intressenter: 

”…all forskning inom det skogliga området är viktig men för oss på Friluftsfrämjandet är förstås 
forskningen kopplad till mångbruk och människans upplevelse av och i skogen viktigast. Att 
forskningen ger oss kunskap som lyfter oss från ’tro och tyckande’ till fakta är betydelsefullt. Det 
skapar i sin tur en god grund för en jämbördig dialog om skogens olika värden.  
 
Det tvärvetenskapliga perspektivet inom Future Forests har givit oss nya infallsvinklar och det har 
lyft bland annat skogens sociala värden. Det är ingen tvekan om att dessa "mjuka" värden fått en 
större plats i samhällsdebatten och det är min uppfattning att forskningen bidragit till detta. Att 
skogen också bidrar till folkhälsa och livsglädje är viktigt att lyfta fram och det tycker jag att 
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forskningen visat.” 
 
(e-brev från representant för Friluftsfrämjandet 2016).  
 
Populärvetenskapliga presentationer av Sténs och Sandströms forskning om allemansrätt och 
bärplockning (Sténs och Sandström 2013) har också i viss mån bidragit till policyutveckling. Svensk 
bärindustri hänvisar exempelvis till forskarnas historik kring organiserad bärplockning för 
kommersiella ändamål. Analyser av konflikterna mellan bärplockare och markägare används i 
företagens resonemang om hur de idag strävar efter att uppnå sociala hållbarhetskrav (Hafi 2013; 
Livsmedelsföretagen 2013).  

Praktiska implikationer 
Definitionerna av skogens sociala värden, som historieforskningen vid Umeå universitet har resulterat 
i, används även i skogsskötselseriens del Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation, som ges ut av 
Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, SLU och LRF Skogsägarna. Skogsskötselserien används som 
läromedel vid skogliga utbildningar i Sverige och vänder sig också till tjänstemän och de dryga 300 
000 privata skogsägare som vill fördjupa sina kunskaper om hur skogen bör och kan skötas på dessa 
breddgrader. Serien är webbaserad och fri att ladda ned från bland annat Skogsstyrelsens hemsida.  

I skogsskötselserien ingår också Sténs och Sandströms forskning om bärplockningens historia. 
Forskningen visar att skogens bär är en viktig resurs för friluftslivsidkande människor, för egen 
konsumtion, samt som kommersiell produkt och att det har varit så under lång tid. Bären är därmed 
en av skogens resurser som är värd att uppmärksamma och som skogsägare kan ta hänsyn till på olika 
sätt. Forskningen om konflikterna kring bärplockningen lyfts fram som en upplysning om att dagens 
konflikter kring bärplockning (markägare och kommersiella bärplockningsföretag) inte är en ny 
företeelse, utan tvärtom ofta spelat in i den politiska debatten om allemansrättens gränser (s 124-125). 
Kunskapen ger perspektiv till dagens debatt om allemansrätten vilket gör att debatten framstår som 
mindre dramatisk och kontroversiell. Det visar också på att konflikten kring allemansrättens gränser 
inte är så enkel att lösa eftersom den inte närmat sig en lösning under de senaste drygt 100 åren 
(Hannertz et al. 2016). 

Anna Sténs forskning om skogens sociala värden har vidare medfört fortsatt samverkan med Norra 
Skogsägarna om skoglig planering med hänsyn till ekosystemtjänster, inklusive kulturmiljöer. Under 
hösten 2016 tillbringar Sténs 100 procent av sin arbetstid hos samarbetspartnern under tre månader. 
Finansiärer är Vinnova och Umeå universitet. Norra Skogsägarna ser projektet som ett led i att 
utveckla skogsbruket mot större variation och att hitta skräddarsydda lösningar till sina medlemmar:  

”– Att synliggöra skogens ekosystemtjänster i samband med skoglig planering kan bidra till ett mer 
variationsrikt skogsbruk.”  

(Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg på Norra Skogsägarna i pressmeddelande från SLU. 
Segerstedt 2016). 

4. Källor som stärker impact: 

Hannertz, M., Lindhagen, A., Forsberg, O., Fries, C., Rydberg, D. 2016. Skogsskötsel för friluftsliv och 
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IALE, Konferens, 2014. Mångbruk i skogen: fokus på sociala värden, http://iale.se/sw/valkommen-
till-iale-sverige/aktiviteter/konferens-2014-mangbruk-i-skogen-fokus-pa-sociala-varden.  
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