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SKOGEN I VÅRA HJÄRTAN  
– ERFARENHETER, EMOTIONELLA BAND, VÄRDERINGAR OCH ATTITYDER TILL 

SKOG, NATUR OCH ALLEMANSRÄTTEN 
 

Maja Agnemo 
 

 

En betydande del av Sveriges yta är täckt av skog och det finns många olika viljor finns rörande 
vilka värden skogen ska erbjuda. Syftet med studien var att undersöka människors erfarenheter, 
emotionella band och värderingar av skog och natur, samt attityder till naturresursutnyttjande och 
allemansrätt, inklusive samband dem emellan. Syftet var även att diskutera resultatet i förhållande 
till politiska mål rörande skog och natur. Totalt deltog 663 universitetsstudenter med medelåldern 
24 år, varav 254 kvinnor och 401 män, i en enkätundersökning. Resultatet visade genom 
korrelationsanalys samband mellan samtliga variabler. Attityden att allemansrätten är viktig 
förklarades främst av starkare emotionella band och att oftare vistas i skogen. Attityden att 
allemansrätten bör begränsas förklarades av en högre värdering av virkesproduktion. Den var 
också vanligare hos de vars familj äger skog. Resultatet diskuterades i relation till 
miljömålsuppfyllelse och allemansrätten: emotionella band, som föds av erfarenheter, är incitament 
för agerande. För att uppfylla politiska mål bör emotioner beaktas och miljöer som ger 
förutsättning för erfarenhetsskapande erbjudas. Allemansrätten ger förutsättningar för dessa 
erfarenheter.  

 

Swedish landscape is dominated by highly valued forests and stakeholders argue different uses. 
The aim of this study was to investigate peoples experience, emotional bonds and values of forests 
and nature, their attitudes towards human utilization of nature and right of public access 
(allemansrätt), including relationships them in between. All in all 663 university students among 
who 254 were women and 401 were men, with the mean age of 24, answered a survey. The results 
from correlations show relationships between all variables. An attitude saying that the right of 
public access is important was predicted by stronger emotional bonds and spending more time in 
the forest. An attitude saying that the right of public access should be restricted was predicted by 
higher valuing of forest production and was more common among forest owners. The results 
implicate that emotions, which are strong incentives for action and created by experience, should 
be considered to better accomplish environmental goals. Environments necessary for experiencing 
nature should be provided, which is today made possible by right of public access to nature.  

 

 

Skogen och allemansrätten 
Allemansrätten har i generationer fastställt allas rätt att vistas i Sveriges natur, av 
vilken en stor del utgörs av skog (Naturvårdsverket, 2015a). Skogen är högt 
värderad, fyra av fem svenskar menar att det är nödvändigt för livskvaliteten att 
komma ut i skog och mark. Bara några få procent menar att naturen inte har någon 
som helst betydelse för dem (Ottosson & Ottosson, 2006). Allemansrätten utgör 
den viktigaste förutsättningen för allmänhetens rekreation och friluftsliv 
(Naturvårdsverket, 2015c). Det juridiska ägandet av skogen står framförallt bolag, 
stiftelser och enskilda privata skogsägare för och undantaget några procent av 
skogen bedrivs ett aktivt skogsbruk med huvudsyfte att utvinna träprodukter (The 
royal swedish academy of agriculture and forestry, 2009). Samtidigt har nästan 
alla i landet en relation till skogen (The royal swedish academy of agriculture and 
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forestry, 2009) och som en del av den svenska identiteten ses skogen även som 
folkets (Sténs & Sandström, 2014).  

Attityder till allemansrätten har förändrats på sista tiden, begränsningar har 
diskuterats, och dess framtid tycks oviss (Sténs & Sandström, 2014). Många ska 
samsas om skogens resurser och motsättningar kan uppstå mellan de som 
värderar dessa olika. Skogsindustriella, sociala och ekologiska intressen kan inte 
alltid uppfyllas parallellt inom samma skogsmiljö (Lindkvist, Nordlund, Nordlund, 
Mineur, & Sandström, 2009; O´Brien, 2006), exempelvis erbjuder en skog som ger 
hög produktion av virke eller massaved sällan hög biologisk mångfald 
(Naturvårdsverket, 2015a.). Den är också ointressant för skogsturister som vill se 
gamla skogar och orörd natur. En skog med hög biologisk mångfald kan samtidigt 
betraktas som ostädad och svårtillgänglig och upplevas ful och otrygg 
(Naturvårdsverket, 2015a). Undantaget är dock ungdomar, som gärna vistas i tät, 
orörd och vild skog (Lindkvist et al., 2009). En stor utmaning är att finna ett 
hållbart sätt att bruka skogen som tillgodoser biologiska och sociala värden 
samtidigt som det är ekonomiskt konkurrenskraftigt (Naturvårdsverket, 2015b). 
Politiska styrdokument och mål klargör att alla dessa tre värden ska uppfyllas 
(Regeringen, 2015). De tre skogliga värdena fastställs i det nationella miljömålet 
Levande skogar vilket definieras enligt följande: 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas." (Naturvårdsverket, 2015b) 

I preciseringen av målet Levande skogar ingår flertalet biologiskt relaterade 
faktorer. Det ingår även två faktorer som berör sociala värden och dessa handlar 
om bevarande av natur- och kulturmiljövärden samt att skogens värden för 
friluftslivet bör värnas och bibehållas (Naturvårdsverket, 2015b). Arbetet med att 
nå målet utvärderas löpande genom indikatorer som visar nuvarande tillstånd för 
målen. Trots att utvecklingen går åt rätt håll bedömer Skogsstyrelsen att målet för 
Levande skogar inte kommer att kunna nås inom tidsramen, till 2020 
(Naturvårdsverket, 2015b). Exempelvis avverkas skogar med höga natur- och 
kulturvärden fortfarande. Dessutom saknas indikatorer för läget rörande Levande 
skogars värden för friluftslivet (Naturvårdsverket, 2015b). Det sker ändå en viss 
utveckling på området, markägare kan till exempel sedan våren 2015 teckna 
naturvårdsavtal för skogar i syfte att allmänheten ska kunna nyttja dem till 
friluftsliv och rekreation (Larsson, 2015). Men för att nå målen krävs fler åtgärder 
och ytterligare hänsyn till skogens alla värden (Naturvårdsverket, 2015b). 
 
Förutom de sexton miljömål där Levande skogar ingår, varav de flesta ska 
uppfyllas senast 2020, formulerade regeringen 1999 också ett övergripande 
generationsmål för att trygga en miljömässigt livsduglig omvärld även för 
framtiden. Riksdagens definition av generationsmålet lyder: 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” (Naturvårdsverket, 2015b) 
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I en av preciseringarna framgår att ”..miljöpolitiken ska fokusera på att människors 
hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 
inverkan på människors hälsa främjas.” (Naturvårdsverket, 2015c). 
 
För att målen ska nås behöver politiska och ideella organisationer, myndigheter, 
kommuner, företag och enskilda individer ta ansvar och agera i linje med målen.  
Länsstyrelserna har det regionala ansvaret att verka för genomslag av miljömålen 
och när det gäller Levande skogar delas ansvaret med Skogsstyrelsen 
(Naturvårdsverket, 2015b). Forskning visar att det är viktigt att ta människors 
värderingar i beaktan för att få till stånd miljöåtgärder i praktiken (Knight, Sarkar, 
Smith, Strange, & Wilson, 2011). Tankar, känslor och värderingar väger ofta tyngre 
än fakta när det gäller att tycka kring och agera enligt olika direktiv (McIntyre, 
Moore, & Yuan, 2008) och tas de inte på allvar kan ofta konflikter uppstå (Ives & 
Kendal, 2014). Att lyfta fram människors värderingar i fråga om olika ekosystem 
kan underlätta beslutsfattande och minska risker för konflikter mellan markägare 
eller förvaltare och allmänhet, samt öka den sociala acceptansen för olika 
skötselåtgärder och politiska mål (Ives & Kendal, 2014). Det är också av vikt att 
göra klart för sig vilka värderingar som ligger bakom olika direktiv, då det har stor 
betydelse för hur direktiv tillämpas och hur de kommuniceras (Ives & Kendal, 
2014). Forskningen rörande hur värderingar styr beteende i miljö- och naturfrågor 
är eftersatt, varför det är viktigt med vidare utforskande (Ives & Kendal, 2014). 
Värderingar ligger som grund för attityder och beteenden och grundas i sin tur av 
erfarenheter. Erfarenheter påverkar också våra känslor (Ford, Williams, Smith, & 
Bishop, 2014). Nedan följer en översiktlig beskrivning av dessa begrepp, i relation 
till skog och natur.  

Erfarenheter av skog och natur 
Vår syn på naturen präglas av de områden vi besöker och har omkring oss i 
vardagen och relationen till naturen grundläggs tidigt i livet (Lindkvist et al., 
2009). Emotionella band till naturen som utvecklas hos barn har ofta visats vara 
relativt konstanta men det finns också utrymme för förändring (Morgan, 2010). 
Positiva upplevelser av en miljö under barndomen generaliseras ofta till en 
omedveten positiv känsla och värdering av en plats eller miljö hos den vuxne. Att 
växa upp i eller nära skog som barn kan ha stark påverkan på hur synen på och 
nyttjandet av skog som vuxen (O´Brien, 2006). Personer uppvuxna på landsbygden 
har visat starkare positiva emotionella band till, identifiera sig starkare med och 
visa mer positiv attityd till naturmiljöer, jämfört med de som vuxit upp i urbana 
miljöer (Hinds & Sparks, 2008).  

Liksom tidigare erfarenheter kan även samtida vistelser i och exponering för en 
miljö skapa en upplevelse av samhörighet (Hinds & Sparks, 2008; Perkins, 2010; 
Kamitsis & Francis, 2013). De som inte har daglig kontakt med naturmiljöer, oftast 
de som bor i städer, kan se sig själva som mindre sammankopplade med naturen 
(Schroeder, 2007). Erfarenheter av naturmiljöer, exempelvis genom frekvens av 
skogsbesök har även visats korrelera med miljövänligt beteende (Nord, Luloff, & 
Bridger, 1998; Kamitsis & Francis, 2013). I genomsnitt besöker en vuxen person i 
Sverige skog ungefär en gång i veckan under barmarkstiden, och allt fler av dessa 
besök sker i tätortsnära skogar (Lindkvist et al., 2009). Frekvensen besök är starkt 
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korrelerat med avståndet (Schroeder, 2007). I Sverige bor ca 85 % av landets 
befolkning i eller nära tätorter vilket innebär att just tätortsnära skogar har en stor 
betydelse för utvecklingen av relationen till skog (Lindkvist et al., 2009). Trots 
detta planlägger kommuner i allt större grad tätortsnära mark för exploatering än 
för att ge möjlighet till rekreation i naturmiljö (Naturskyddsföreningen, internet, 
2009 refererat i Lindkvist et al., 2009). Framförallt för den urbaniserade delen av 
befolkningen minskar samtidigt frekvensen och intresset av att vistas i skog 
(Eriksson, Dahl, & Sandström, 2009), även om skogen ännu har en speciell 
betydelse i människors hjärtan.  

Emotionella band till skog och natur 
Människor berörs av sin fysiska omgivning och platser ger mening till deras liv 
utifrån social och kulturell erfarenhet (Cheng, Kruger, & Daniels, 2003; Davenport 
& Anderson, 2005; O´Brien, 2006). Genom socialisation med den fysiska 
omgivningen blir en del av vår identitet miljörelaterad (Proshansky, Fabian, & 
Kaminoff, 1983) och självet sammanlänkas med platser genom personliga 
relationer (Cheng, Kruger & Daniels, 2003). Platser, miljöer och landskap antar inte 
enbart fysisk form. Genom att vi tillägnar dem symbolisk innebörd genom bilder, 
berättelser och myter, och bygger emotionella band finns platser och miljöer även i 
vårt inre (Cheng et al., 2003) och kan upplevas som en del av din identitet 
(Droseltis & Vignoles, 2010). Exempelvis kan fällning av skog i ens närhet upplevas 
som en förlust och frambringa äkta sorg (Schroeder, 2002). 

Inom psykologin har fokus oftast legat på de kognitiva processerna i relation till 
miljön medan symboliska och emotionella delar behöver utforskas ytterligare 
(O´Brien, 2006). I tidigare forskning definieras emotionella band till natur som den 
subjektiva erfarenheten av ett emotionellt band med naturen (Hinds & Sparks, 
2008). Känslan av samhörighet med naturen är associerad med psykologiskt 
välmående (Kamitsis & Francis, 2013). En starkare upplevelse av emotionellt band 
och samhörighet med naturen leder till en större självkänsla och en högre 
värdering av andra arter (Gosling & Williams, 2010). Det ger också större 
ambitioner att skydda miljön (Hinds & Sparks, 2008; Lokhorst, Hoon, le Rutte, & de 
Snoo, 2014; Stets & Biga, 2003).  

Värderingar och attityder  
Erfarenheter och emotioner relaterar på flera sätt till värderingar och attityder 
(Ford et al., 2014). Människors grundläggande värderingar ligger djupt förankrade 
och de formas av vår världssyn (Ives & Kendal, 2014). Värderingar beskriver vad 
människor bryr sig om och värdesätter med olika företeelser (Ford et al., 2014) 
och vägleder mer specifika åsikter i form av attityder, normer och tolkning av 
kunskap (Ives & Kendal, 2014). En antropocentriskt orienterad person har 
värderingar i linje med människans bästa och menar att människans behov att 
nyttja naturen står över naturens eget värde. En ekocentriskt orienterad person 
uppvärderar även andra livsformer, och vill ofta bevara natur också för dess egen 
skull (Lindkvist et al., 2009). Trots olika orientering och motivering av ageranden 
kan dock utfallet i praktiken bli detsamma (Ives & Kendal, 2014). Sättet som en 
människa ser på sig själv i förhållande till naturen är direkt relaterat till attityder 
(Schultz, Shriver, Tabanico, och Khazian, 2004). Attityder uttrycks genom 
förhållningssätt och beteenden i och till olika företeelser och består av tre faktorer: 
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kognitiva tankar, känslomässiga relationer och faktiskt agerande (Eagly & Chaiken, 
1993). De vanligaste sätten att nå attityder är att använda sig av frågeformulär 
eller intervjuer (Milfont & Duckitt, 2010).  
 
När det gäller skogen kan den värderas olika och ha många olika betydelser som 
vid en första anblick inte alltid är uppenbara, varken för människor själva eller för 
beslutsfattare och tjänstemän. Den är mångas arbetsplats, kan erbjuda livskvalitet 
och både fysisk och mental hälsa, den innehåller en symbolisk och kulturbärande 
roll och många har känslomässiga band till den (O´Brien, 2006). Att skogens värde 
som handelsvara ofta betonas, kan ses som ett uttryck för att den antropocentriska 
världssynen dominerar skogspolitiska beslut. Det kan också vara en effekt av att 
skogligt utbildade personer, vilka fattar många beslut rörande skogen, baserat på 
kunskap, erfarenhet och yrkesmässigt uppdrag, har andra värderingar än övriga 
befolkningen. Allmänhetens åsikt skiljer sig dock från denna prioritering, då 
ekologiska och sociala aspekter värderas högre än produktion (Eriksson, 
Nordlund, Schenk, & Westin, 2014). Allmänhetens lyftande av rekreativa och 
miljörelaterade värden med skogen kontrasterar mot skogsägare som grupp, som 
starkare värderar ekonomiska sidor, även om de flesta idag inte är beroende av 
inkomster från skogen (Lindkvist et al., 2009). Generellt kan sägas att varken 
socioekonomisk status, kunskapsnivå eller den försörjningsmöjlighet skogen kan 
erbjuda, förklarar attityder till skogen, det är snarare grundläggande värderingar 
som visats påverka attityderna (McFarlane & Boxall, 2000). 
 
Sociala värden kan definieras som värden skogen ger människan i form av fysisk 
och mental nytta (Lindkvist et al., 2009). Skogsstyrelsen använder definitionen: 
”Skogens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser av 
skogen” (Birkne, Rydberg, & Svanqvist, 2013, s.6) och exemplifierar med värden 
som rör exempelvis en god livsmiljö, estetik, friluftsliv, kunskap om skog och miljö, 
intellektuell och andlig inspiration och identitet och kulturarv (Birkne et al., 2013). 
I praktiken kan det innebära möjligheter till jakt, fiske, bärplockning och 
rekreation (Lindkvist et al., 2009). Innebörden av fysisk och mental nytta, liksom 
människors upplevelser, kan dock variera, både mellan olika grupper och mellan 
olika platser (Lindkvist et al., 2009; O´Brien, 2006). Kvinnor och yngre personer 
värdesätter i högre grad än män och äldre personer sociala och ekologiska värden. 
Som beskrivits ovan bygger värderingar och attityder på sociala och kulturella 
erfarenheter av platser och miljöer, varför hemort och socialt umgänge också 
troligtvis påverkar (Lindkvist et al., 2009). Boende på landsbygd har visats ha fler 
intentioner att interagera med naturmiljön, har en attityd av större 
ansvarstagande för miljön och agerar mer miljövänligt än stadsbor (Berenguer, 
Corraliza och Martin, 2005). Till skillnad från detta visades inga skillnader i 
värderingar av skog i Eriksson, Nordlund och Westins studie (2013) beroende på 
utbildningsnivå eller val av bostadsort (Eriksson, Nordlund, & Westin, 2013). En 
ökad urbanisering i Sverige, inklusive flyttning från skogslänen och en ökad 
invandring, förväntas förändra attityder till skogen. Generationsväxling och ökad 
miljömedvetenhet förväntas också förändra attityderna eftersom yngre människor 
är snabbare på att införliva dessa i sina värderingar och ageranden (Lindkvist et 
al., 2009). 
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Utforskandet av vilka värderingar människor tillskriver olika naturtyper bidrar till 
att uppnå ett hållbart skogsbruk och en skogspolitik som medborgarna står bakom 
(Ford et al., 2014; O´Brien, 2006). Det underlättar också för myndigheter och andra 
beslutsfattare i samhällsplanering och i utformning av skogsskötselplaner 
(O´Brien, 2006) och det ingår idag i många myndigheters uppdrag att 
uppmärksamma ekosystemtjänster inför beslutsfattande (Naturvårdsverket, 
2015c). Ekosystemtjänst är ett modernt begrepp som beskriver funktioner hos 
ekosystem som är av nytta för människan, både ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt. För att utröna vilka ekosystemtjänster som finns behöver relationen mellan 
människors välbefinnande och naturen utforskas (Naturvårdsverket, 2015c). I en 
tid av snabbt ökande urbanisering gäller det särskilt de tätortsnära skogarna 
(Rydberg & Falck, 2000). När regeringen presenterar skogliga ekosystemtjänster 
specificeras nio olika områden, varav ett kallas Naturupplevelser. Här fokuseras på 
värdet av skogen för turism och för människors livskvalitet (Regeringen, 2015). 

Syfte & frågeställningar  
Syftet med denna studie är att kartlägga samband mellan människors erfarenheter, 
emotionella band och värderingar av skog och natur, samt attityder till 
naturresursutnyttjande och allemansrätt. Resultatet kommer att diskuteras i 
förhållande till politiska mål. Tre frågeställningar besvaras: 

a) kan erfarenheter av, emotionella band till, liksom värderingar av skog och natur 
samt attityder till naturresursutnyttjande predicera attityder till allemansrätten? 

b) kan skogsägande inom familjen predicera attityder till allemansrätten? 

c) kan uppväxtmiljö predicera attityder till allemansrätten? 

 

Metod 
Procedur 
Data insamlades genom en enkät som distribuerades under mars månad 2015 till 
ett bekvämlighetsurval av universitetsstudenter i Umeå. Personal från flera 
utbildningar per fakultet kontaktades per e-post med förfrågningar om att få 
besöka ett undervisningstillfälle. Totalt 19 klasser gavs därefter möjlighet att svara 
på enkäten. I tre klasser överlämnades enkäten till undervisande lärare som 
administrerade enkäten. Övriga klasser besöktes personligen av studiens 
författare. Totalt deltog 663 personer, se tabell 1. Medelåldern var 24 år (SD=4) 
och medianåldern 23 år medan den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta 50 
år. Enkäten utprövades i en flerstegsprocess där, utöver fem pilotdeltagare, tre 
masterstudenter i psykologi samt två forskare i psykologi, tillika handledare för 
arbetet, deltog. Enkäten kodades och besvarades anonymt. 
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Tabell 1. Deltagare uppdelat på fakultet och kön (antal). Relativ frekvens inom parentes. 
Fakultet  Teknisk-

natur-
vetenskaplig 

Medicinsk Samhälls-
vetenskaplig 

Humanistisk Skogs-
vetenskaplig 

Alla 

Kön Kvinna 84 24 86 22 38 254 

 
Man 32 72 186 85 26 401 

 
Annat 1 0 3 1 0 5 

 
Ej angivet 2 

   
1 3 

Totalt   119 (18) 96 (15) 275 (41) 108 (10) 65 (10) 663 (100) 
 
 
Enkäten 
Syftets och frågeställningarnas huvudsakliga begrepp; erfarenhet av skog och 
natur; emotionella band till skog och natur; värderingar av skog; attityder till 
naturresursutnyttjande; attityder till allemansrätt, har här tilldelats var sitt stycke 
där operationaliseringen i enkäten beskrivs, kompletterat med tabell 2, s. 11. I 
några fall har operationaliseringen grundats på enskilda frågor och i några fall har 
index av flera frågor skapats (medelvärden för varje individ), se tabell 2 
(alfavärden), samt tabell 7 i bilaga 1 (frågor ingående i vardera index). För vissa 
frågor har svaren reverserats före analys. Utöver begreppen ställdes även frågor 
om naturuppfattning, miljömål och ekosystemtjänster. I enkäten förekom frågor 
vars svar inte analyseras i denna studie och därför inte heller redovisas nedan. De 
flesta frågorna besvarades på likertskala i sju steg, se tabell 7 i bilaga 1 för 
formuleringar, medan andra besvarades med andra alternativ, se tabell 2.  
 
Erfarenheter av skog och natur besvarades med frågor med ursprung från Eriksson 
och Nordlund (2013) rörande frekvens av skogsvistelse som barn och idag, 
inklusive frekvensen för olika aktiviteter informanten utövar i skogen (index 
aktivitet, se tabell 7 i bilaga 1). De ursprungliga frågorna och svarsalternativen löd 
till viss del annorlunda. Här ställdes även frågor om avstånd till skog från 
bostaden. Även frågor rörande exponering för natur och i vilken utsträckning 
naturliga miljöer lades märke till användes (index exponering, se tabell 7 i bilaga 
1). Betydelsen av exponering studerades med skalan Nature Exposure Scale (NES), 
bestående av två frågor, vilken visat intern konsistens på ,73 med Cronbach´s alfa 
(Kamitsis & Francis, 2013). NES översattes och introduktionstext och frågor 
omarbetades för att bättre passa i aktuell enkät. I erfarenhetsbegreppet ingick 
även skogsägande och uppväxtmiljö som besvarades med en fråga vardera. 

Upplevelsen av emotionella band till skog och natur undersöktes dels genom 
konstruktet Love and Care for Nature (LCN), vilket har visat intern konsistens på 
,97 med Cronbach’s alfa (Perkins, 2010), efter översättning till svenska (index LCN, 
se tabell 7 i bilaga 1). LCN definieras som ”..deep love and caring for nature which 
includes a clear recognition of nature’s intrinsic value as well as a personal sense 
of responsibility to protect it from harm” (Perkins, 2010 s.456). Utöver att en 
emotionell relation existerar förutsätts alltså en ekocentrisk natursyn och en 
upplevelse av ansvar att skydda naturen. Här översattes ”nature” till skog. 
Skattningar av självupplevt emotionellt band till naturen mättes även, efter 
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översättning till svenska, genom skalan Connectedness To Nature (CTN) som 
innehåller påståenden om upplevelser av relation till natur (Davis, Le, & Coy, 2011; 
Kamitsis & Francis, 2013; Mayer & Frantz, 2004; Perkins, 2010) (index CTN, se 
tabell 7 i bilaga 1). CTN har visat hög intern konsistens, Cronbach’s alfa ,84 och ,79 
vid upprepad mätning (Kamitsis & Francis, 2013). 

Värderingar av skog undersöktes med frågor hämtade från Eriksson och Nordlund 
(2013) rörande uppskattning av skog (index eget välmående, se tabell 7 i bilaga1). 
Frågorna och svarsalternativen justerades något i denna studie. Här användes 
även frågor hämtade från (Eriksson, Nordlund, Schenk, & Westin, 2014) där 
deltagaren värderade tre skogsvärden: bevarande av växter och djur; 
virkesproduktion; möjlighet för rekreation. 

Attityd till naturresursutnyttjande undersöktes genom den översatta kortversionen 
av subskalan ”Human utilization of nature” vilket är en delskala i Environmental 
Attitudes Index (EAI) (Milfont & Duckitt, 2010) (index attityd till 
naturresursutnyttjande, se tabell 7 i bilaga 1). Skalan har visat hög intern 
konsisten med Cronbach´s alfa ,86, och ,84 vid upprepad mätning och undersöker 
attityder som rör frågor om vare sig ekonomisk tillväxt och utveckling anses 
viktigare än att bevara natur.  

Attityd till allemansrätten undersöktes utifrån påståenden om allemansrätten är 
viktig och om allemansrätten bör begränsas (index allemansrätten är viktig 
respektive index allemansrätten bör begränsas, se tabell 7 i bilaga 1). Dessa 
hämtades ur ett opublicerat enkätmaterial från forskningsprogrammet Future 
forests (2015).  
 
Resultat/analysmetoder 
Insamlat datamaterial behandlades med statistiska analyser i IBM Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS). Använda analysmetoder var χ2-test (Pearson´s 
test of association), t-test, ANOVA, korrelationsanalys och linjär regressionsanalys. 
Kontroller genomförs även för eventuella fakultetsskillnader. Detta eftersom 
exempelvis Fakulteten för skogsvetenskap kan tänkas ha studenter som är extra 
intresserade av skog.  
 
Etiska överväganden 
I enlighet med forskningsetiska principer (CODEX, 2015) säkerställdes anonymitet 
och frivilligt deltagandet för informanterna. Inga namn insamlades och allt 
material kodades direkt vid insamling. Ifyllandet av enkäten innebar att 
informanterna gav samtycke till deltagande och det framgick tydligt att det när 
som helst fanns möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att förklara anledningen.  
 

Resultat 
En deskriptiv översikt av deltagarnas svar återfinns i tabell 2. Omkring hälften av 
deltagarna uppgav att de vuxit upp på landsbygd eller i mindre samhällen medan 
hälften angav att de vuxit upp i eller i utkanten av tätorter. Sexton procent angav 
att de aldrig besökte någon skog. För övriga varierade avståndet till både närmsta 
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och vanligast besökta skog. 40 % uppgav att någon inom familjen ägde skog. För 
medelvärden för frekvens av skogsvistelse, aktivitet, exponering, emotionella 
band, värderingar och attityd till naturresursutnyttjande, se tabell 2. Skattningen 
av kännedomen om miljömålet Levande skogar låg i nedre delen av skalan, liksom 
skattningen av kännedom om att skogen levererar ekosystemtjänster.  

För att undersöka förekomsten av eventuella skillnader mellan 
fakultetstillhörighet genomfördes en envägs-ANOVA, som visade signifikanta 
skillnader mellan fakulteterna rörande flera variabler, se tabell 3. Bonferroni’s 
post-hoc-test visade att skillnaderna återfanns i frågor rörande erfarenhet av skog 
och natur, värderingar, emotionella band, attityd till naturresursutnyttjande och 
attityd till allemansrätten. Vilka fakulteters medelvärden som skilde sig åt 
varierade. Flest skillnader förekom mellan Fakulteten för skogsvetenskap och 
övriga fakulteter. Bland annat genom att deltagare från Fakulteten för 
skogsvetenskap visade större erfarenheter av skog, de värderade emotionella band 
högre, liksom virkesproduktion och rekreationsvärde. De hade också i större grad 
attityden att allemansrätten är viktig.  Ett χ2-test visade att det finns en signifikant 
skillnad mellan fakulteterna rörande skogsägande inom familjen (χ2(4) = 9,98, p = 
,04). Ingen signifikant skillnad fanns mellan fakulteterna rörande uppväxtort. 
Dessa resultat motiverade att kontrollera för fakultetstillhörighet i efterkommande 
regressionsanalyser. 
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Tabell 2. Medelvärden, standardavvikelser, F-värde för jämförelse mot fakultetstillhörighet, relativ 
frekvens samt Pearson’s alfa för indexerade variabler inklusive antal frågor. 

 M SD F % α (antal 
frågor) 

ERFARENHETER AV SKOG OCH NATUR   
   

 
Uppväxtmiljö   

   
 

Landsbygd eller i by   
  

47,1  
Tätort eller i utkanten av tätort    52,9  
Avstånd till skog   

   
 

Avstånd till närmaste skogsområde i förhållande till 
bostad (km) 1,52 4,08 0,94 

 
 

Avstånd till vanligast besökta skog (km) 21,93 170,3 0,53 
 

 
Besöker aldrig någon skog   

  
16  

Skogsägande i familjen   
   

 
Äger skog   

  
40,7  

Äger inte skog   
  

58,7  
Vistelse i och exponering för skog   

    Frekvens skogsvistelse som barn 5,47 1,44 7,07*** 
  Frekvens skogsvistelse idag 3,67 1,63 34,19***  

 Aktivitet 2,42 0,86 19,92***  ,76 (7) 
Exponering 4,52 1,25 18,68***  ,65 (2) 

EMOTIONELLA BAND   
  

 
 Love and Care for Nature, LCN 3,67 1,6 11,65***  ,88 (15) 

Connectedness To nature, CTN 3,87 1,12 3,37**  ,96 (14) 
VÄRDERINGAR   

  
 

 Eget välmående 5,04 1,63 12,44***  ,88 (3) 
Värdering bevarande av växter och djur i skog 6,1 1,25 2,50* 

  Värdering virkesproduktion i skog 4,34 1,54 21,56*** 
  Värdering möjlighet för rekreation i skog 5,23 1,52 6,87*** 
  ATTITYD TILL NATURRESURSNYTTJANDE 5,41 1,01 3,17**  ,80 (6) 

ATTITYD TILL ALLEMANSRÄTT   
  

 
 Allemansrätten är viktig 5,33 1,38 14,92***  ,78 (3) 

Allemansrätten bör begränsas  2,85 1,2 2,47**  ,67 (4) 
KÄNNEDOM MILJÖMÅL & EKOSYSTEMTJÄNSTER   

    Kännedom miljömål Levande skogar 2,09 1,73 
   Kännedom ekosystemtjänster  2,85 2,19   

 Frågor med M angivet besvarades på likertskala 1-7 (se tabell 7 i bilaga 1 för exakta svarsalternativ), 
förutom frågorna rörande avstånd till skog som har kontinuerlig skala. För övriga frågor gäller här 
angivna svarsalternativ. * = p<,05, ** = p<,01, *** = p<,001. 
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Samband mellan variablerna analyserades med bivariat korrelationsanalys, se 
tabell 3. Resultatet visar att det finns samband mellan att ha erfarenheter av skog 
och natur och att värdera skogens lugn och ro och känsla av frihet och 
välbefinnande (Eget välmående). Erfarenheter har även samband med starkare 
emotionella band och med attityden att allemansrätten anses viktig. Emotionella 
band visar i sin tur samband med värderingen av att må bra i skogen, värderingen 
av växter och djur och värderingen av rekreationsmöjligheter. Starkare 
emotionella band visar även samband med en mer ekocentrisk attityd till 
naturresursutnyttjande liksom att allemansrätten anses viktig. En mer ekocentrisk 
attityd till naturresursutnyttjande visar även samband med värderingen av växter 
och djur liksom med attityden att allemansrätten är viktig. Värderingen av 
möjlighet till rekreation visar samband både med värderingen av bevarande av 
djur och växter liksom värderingen av virkesproduktion. Den visar även samband 
med värderingen av att må bra i skogen och attityden att allemansrätten är viktig.  

På grund av att index för LCN och CTN korrelerade starkt konstruerades ett nytt 
index (medelvärden för varje individ) där samtliga frågor för LCN och CTN ingick: 
index emotionellt band (α .96). Detta index användes sedan som det enda måttet 
för emotionellt band i följande linjära regressionsanalyser och t-test. 
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Tabell 3. Korrelationsmatris för erfarenheter, emotionella band, värderingar och attityder. Pearson´s r. 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Avstånd till närmaste 
skogsområde i förhållande till 
bostad 

1               

2 Avstånd till vanligast besökta 
skog ,00 1              

3 Frekvens skogsvistelse som barn -,17** ,00 1             

4 Frekvens skogsvistelse idag -,12** -,00 ,49*** 1            

5 Aktivitet -,00 -,00 ,47*** ,70*** 1           

6 Exponering -,13** -,00 ,42*** ,58*** ,53*** 1          

7 LCN Love and Care for Nature -,00 -,00 ,41*** ,53*** ,47*** ,53*** 1         

8 CTN Connectedness To Nature -,00 -,00 ,26*** ,33*** ,28*** ,46*** ,70*** 1        

9 Eget välmående i skog -,00 -,00 ,49*** ,63*** ,54*** ,54*** ,78*** ,53*** 1       
10 Värdering bevarande av växter 
och djur i skog -,00 -,00 ,10** ,12** ,00 ,16*** ,34*** ,36*** ,29*** 1      
11 Värdering virkesproduktion i 
skog -,00 -,00 ,00 ,16*** ,18*** ,12*** ,11** ,00 ,15*** ,11*** 1     
12 Värdering möjlighet för 
rekreation i skog -,00 ,00 ,13*** ,18*** ,14*** ,27*** ,38*** ,34*** ,33*** ,48*** ,35*** 1    
13 Attityd till 
naturresursutnyttjande -,00 ,00 ,11** ,09* ,00 ,18*** ,32*** ,37*** ,24*** ,34*** -,24*** ,21*** 1   

14 Allemansrätten är viktig -,00 -,00 ,28*** ,38*** ,30*** ,36*** ,53*** ,39*** ,50*** ,28*** ,13** ,31*** ,27*** 1  

15 Allemansrätten bör begränsas -,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 -,00 ,11** ,00 -,00 -,13*** 1 

* = p<,05, ** = p<,01, *** = p<,001. 
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Nedan besvaras frågeställningen (a) kan erfarenheter av, emotionella band till, 
värderingar av skog och natur samt attityder till naturresursutnyttjande predicera 
attityder till allemansrätten? Detta görs genom två regressionsanalyser med 
följande två beroende variabler: allemansrätten är viktig respektive 
allemansrätten bör begränsas.  

En första regressionsanalys med allemansrätten är viktig som beroende variabel, 
genomfördes i fyra steg, se tabell 4. I första steget ingick erfarenhetsvariabler, i 
andra steget lades emotionella band och värderingar till, i tredje steget lades även 
attityd till naturresursutnyttjande till. I ett fjärde steg lades även 
fakultetstillhörighet till för att kontrollera för eventuella skillnader. Analysen visar 
att erfarenhetsvariablerna, i steg ett, tillsammans förklarar 12 % av variansen i 
attityden att allemansrätt är viktig. Då även värderingar och emotionella band 
tillförs i steg två förklaras ytterligare del av variansen, totalt 25 %. Tillägg av 
attityd till naturresursutnyttjande i steg tre och kontrollvariabeln fakultet i steg 
fyra förklarar ingen ytterligare del av variansen.  

 
Tabell 4. Linjär regression med beroende variabel allemansrätten är viktig. Korrigerat R2 
och betavärden. 
Steg 1 2 3 4 

Korrigerat R2 ,12 ,25 ,25 ,25 

  Beta 
Avstånd till närmaste skogsområde i förhållande 
till bostad ,01 -,01 -,01 -,01 
Avstånd till vanligast besökta skog ,01 ,03 ,03 ,03 
Frekvens skogsvistelse som barn ,10* ,04 ,04 ,04 
Frekvens skogsvistelse idag ,27*** ,16** ,15** ,15** 
Aktivitet i skog -,07 -,07 -,07 -,07 
Exponering för naturmiljöer ,13** ,01 ,01 ,01 
Emotionella band   ,25*** ,23*** ,23*** 
Eget välmående i skog   ,14* ,15* ,15* 
Värdering bevarande av växter och djur i skog   ,13** ,11* ,11* 
Värdering virkesproduktion i skog   ,03 ,05 ,06 
Värdering möjlighet för rekreation i skog   ,01 ,00 ,00 
Attityd till naturresursutnyttjande     ,07 ,07 
Fakultetstillhörighet       -,01 
Beroende variabel: Allemansrätten är viktig 
* = p<,05, ** = p<,01, *** = p<,001. 

  

Hur mycket deltagarna vistades i skogen idag förklarar ensamt 27 % av variansen i 
attityden att allemansrätten är viktig, då endast erfarenhetsmått räknas in. Även 
hur mycket deltagarna vistades i skogen som barn och graden av exponering för 
natur förklarar en liten del av variansen. Detta förändras delvis då värderingar och 
emotionella band läggs till. Frekvens skogsvistelse idag minskar i betydelse, men 
fortsätter förklara en del av variansen, medan de övriga två inte längre bidrar till 
förklarad varians. Istället blir emotionellt band den starkaste 
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prediceringsvariabeln, och ekologiska värderingar liksom värderingen av eget 
välmående i skogen finns även med som förklaringsvariabler. Liksom nämnts ovan 
påverkar inte tillförandet av attityder till naturresursutnyttjande och 
fakultetstillhöriget detta mönster.  

En andra linjär regressionsanalys i fyra steg, med beroende variabel 
allemansrätten bör begränsas och samma oberoende variabler som i den första 
regressionsanalysen genomfördes, se tabell 4. Få faktorer kunde predicera den 
beroende variabeln. Analysen visade att korrigerat R2 som störst var ,04. I steg två, 
tre och fyra kunde värdering av bevarande av växter och djur (-,16, -,15, -,15, 
samtliga p < ,01) respektive värdering av virkesproduktion (,14, p < ,01, ,12, p < ,05, 
,12, p < ,05) förklara en del av variansen. Övriga variabler kunde inte signifikant 
förklara någon del av variansen.  

Den andra frågeställningen (b) kan skogsägande inom familjen kan predicera 
attityder till allemansrätten analyseras här genom ett oberoende t-test, se tabell 5. 
Resultatet visar att de som äger skog inom familjen i större grad anser att 
allemansrätten bör begränsas. Ingen skillnad visas rörande huruvida 
allemansrätten anses viktig. Resultatet visar också att skogsägare värderar 
upplevelser av välmående i skogen och virkesproduktion högre.  

 
Tabell 5: Oberoende t-test, medelvärden och standardavvikelser. Jämförelser emotionella 
band, värderingar och attityder med grupperingsvariabel skogsägande inom familjen 
respektive inte skogsägande inom familjen. 

 Äger skog Äger inte 
skog   

 M (SD) t DF 

Emotionella band 3,86 (1,23) 3,70 (1,30) 1,60 656 

Eget välmående i skog 5,26 (1,52) 4,89 (1,68) 2,93** 612 

Värdering bevarande av växter och djur 
i skog 6,05 (1,32) 6,14 (1,20) -0,87 653 

Värdering virkesproduktion i skog 4,62 (1,49) 4,14 (1,55) 3,95*** 647 
Värdering möjlighet för rekreation i 
skog 5,23 (1,49) 5,22 (1,55) 0,02 637 

Attityd till naturresursutnyttjande 5,31 (1,03) 5,48 (0,99) -2,00* 630 

Allemansrätten är viktig 5,35 (1,31) 5,31 (1,42) 0,40 633 

Allemansrätten bör begränsas 3,10 (1,32) 2,68 (1,08) 4,26*** 480 

* = p<,05, ** = p<,01, *** = p<,001.   
  

 

Den tredje frågeställningen (c) kan uppväxtmiljö predicera attityder till 
allemansrätten analyserades med ett oberoende t-test, se tabell 6. Resultatet visar 
att emotionella band till skog och natur är större hos personer uppvuxna på 
landsbygden. Dessa upplever även ett större värde av eget välmående i skog och 
har i större utsträckning attityden att allemansrätten är viktig. Personer uppvuxna 
i tätorter värderar i större utsträckning skogens ekologiska värden. Erfarenhet i 
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form av uppväxtmiljö kan således enligt detta resultat inverka på attityden att 
allemansrätten är viktig. 

 

Tabell 6. Oberoende t-test, medelvärden och standardavvikelser. Jämförelser emotionella 
band, värderingar och attityder med grupperingsvariabel uppväxtmiljö. 

 

Landsbygd 
eller i by 

Tätort eller 
i utkanten 
av tätort  

 

 M (SD) t df 

Emotionella band 3,99 (1,25) 3,56 (1,26) 4,47*** 657 

Eget välmående i skog 5,41 (1,50) 4,71 (1,66) 5,66*** 657 

Värdering bevarande av växter och djur i skog 6,04 (1,30) 6,17 (1,20) 4,47*** 657 

Värdering virkesproduktion i skog 4,46 (1,54) 4,24 (1,53) -1,31 654 

Värdering möjlighet för rekreation i skog 5,24 (1,51) 5,22 (1,53) 0,15 639 

Attityd till naturresursutnyttjande 5,36 (1,04) 5,46 (0,99) -1,25 635 

Allemansrätten är viktig 5,50 (1,34) 5,18 (1,39) 2,95** 635 

Allemansrätten bör begränsas 2, 86 (1,27) 2,84 (1,14) 0,09 632 
* = p<,05, ** = p<,01, *** = p<,001. 

 

 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att kartlägga samband mellan människors 
erfarenheter, emotionella band och värderingar av skog och natur, samt attityder 
till naturresursutnyttjande och allemansrätt.  

Resultatet visar flera intressanta samband. Mer erfarenheter samvarierar med 
större emotionella band och starkare upplevelser av att må bra i skogen. De som 
har starkare emotionella band värderar i högre grad ekologiska och sociala 
aspekter av skogen liksom tycker att det är viktigare att bevara natur än att skapa 
ekonomisk tillväxt. Sambandet mellan att ha erfarenheter av och att känna 
emotionella band till natur har visats i tidigare forskning (Kamitsis & Francis, 
2013; Mayer & Frantz, 2004) och det stärks även av denna studies resultat. 
Sambanden kan tyckas självklara, men är icke desto mindre viktiga att klargöra. 
Samtidigt visades att den som värderar virkesproduktion också värdesätter 
bevarande av växter och djur liksom rekreationsmöjligheter. Den motsättning 
mellan sociala, ekologiska och ekonomiska intressen som bland annat Lindkvist et 
al., (2009) beskriver, behöver alltså inte återfinnas i individers värderingar. Men 
det kan ses som ett uttryck för den utmaning politiker och andra beslutsfattare 
står inför när det gäller att tillgodose mångas önskningar i skogen.  

Precis som tidigare forskning visat (Hinds & Sparks, 2008) upplevde personer 
uppvuxna på landsbygd i denna studie ha starkare emotionella band till naturen. 
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Erfarenheter skapar emotionella band (Hinds & Sparks, 2008; Kamitsis & Francis, 
2013; Perkins, 2010) och närheten till naturområden påverkar starkt hur ofta 
människor går dit (Schroeder, 2007). Detta skulle kunna bero på en större närhet 
till natur och därav större erfarenhet av densamma. Av denna anledning är det 
relevant att ställa sig frågan vad som sker i en tid av ökad urbanisering, då fler och 
fler barn får längre till naturen och således troligare minskar sin erfarenhet av 
densamma. Kommer de emotionella banden på sikt att bli svagare som en 
konsekvens av urbaniseringen? Resultatet visade också att personer uppvuxna i 
tätorter i högre grad värderar bevarande av växter och djur. Kanske upplever sig 
personer uppvuxna i tätorter som mindre beroende av skogen för ekonomisk del 
och även den sociala aspekten är svagare eftersom de har fler upplevelser från 
tätortsmiljöer, medan kunskapen om biologisk mångfald har fått genomslag.  

De som tyckte att allemansrätten är viktig upplevde större erfarenhet av skog och 
natur och starkare emotionella band. De värderade också sociala och ekologiska 
värden i skogen högre. Vi kan anta att allemansrätten ses som en möjlighet för 
dessa personer att fortsatt kan vistas i den skog som de känner positivt för, och i 
denna skog bör även växter och djur bevaras, enligt deras värderingar. Personer 
som tycker allemansrätten är viktig hade även en ekocentrisk syn på 
naturresursutnyttjande, vilket innebär att naturen bör bevaras för sin egen skull 
och inte enbart nyttjas för människans behov. Här återkommer önskningen om att 
samsa både ekologiska och sociala värden i skogen.  

Den första frågeställningen berörde vare sig erfarenheter av, emotionella band till, 
liksom värderingar av skog och natur samt attityder till naturresursutnyttjande 
kan predicera attityder till allemansrätten. I linje med sambandsresultaten visar 
resultatet från regressionsanalys att det som predicerar en positiv attityd till 
allemansrätten är framförallt att känna emotionellt för skog och natur. Attityden 
påverkas även av hur ofta skogen besöks, av den som själv mår bra där och tycker 
att djur och växter ska bevaras. Attityden kunde dock inte prediceras av att 
värdera rekreationsmöjligheter, vilket är det allemansrätten på många sätt 
erbjuder.  

Tidigare forskning betonar relationen till naturen under barndomen som 
betydelsefull för att skapa en samhörighet med naturen (Hinds & Sparks, 2008), 
vilken här till viss del visats kunna predicera attityden allemansrätten är viktig. 
Även om tidiga erfarenheter även i denna studie ger utslag visar nuvarande 
vistelse större betydelse för attityden att allemansrätten är viktig. Nuvarande 
vistelse visar även något starkare korrelation med emotionella band än vad 
erfarenheter under barndomen gjorde. Möjligen kan detta härledas till att olika 
frågor använts för att operationalisera erfarenheter, eller så tyder det på en 
skillnad mot tidigare forskning. Ett antagande härlett från denna studies resultat är 
att betydelsen av nuvarande erfarenhet är stor och att det därför är möjligt att 
även som vuxen förändra sin relation till natur. Denna förändringspotential stöds 
också av tidigare forskning (Morgan, 2010).  

Att ha attityden att allemansrätten bör begränsas kunde i denna studie inte 
prediceras av varken erfarenheter eller emotionella band. Däremot visades att 
värderingar av virkesproduktion och lägre prioritering av ekologiska värden 
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predicerade en önskan begränsa allemansrätten. Allemansrätten i sig reglerar inte 
virkesproduktionen och säger inte något om hur ekologiska värden bör tillämpas 
(Naturvårdsverket, 2015a). Därför är det intressant att dessa värderingar ändå kan 
predicera en önskning om begränsning av allemansrätten. I vidare forskning skulle 
det vara intressant att undersöka vilken slags begränsning som önskas och hur den 
motiveras.  

Den andra frågeställningen rörde vare sig skogsägande inom familjen kunde 
predicera attityder till allemansrätten. Resultatet visar att oavsett skogsägande 
eller inte så anses allemansrätten vara viktig. Däremot anser skogsägare i högre 
grad att allemansrätten bör begränsas. Skogsägare antar även en mer 
antropocentrisk attityd till naturresursutnyttjande, alltså att naturen i större 
utsträckning bör uppfylla människans behov. Tidigare har visats att skogsägare är 
negativa till allemansrättnyttjande turism som gör ekonomisk vinst från aktiviteter 
på deras mark (Lindkvist et al., 2009). Om det är motivet även i denna studie går 
utifrån resultatet inte att varken bekräfta eller dementera.  

Värderingen av eget välmående i skogen liksom produktionen av virke upplevdes 
högre hos skogsägare. Tidigare forskning visar att produktionsskogar sällan går 
hand i hand med skogar med höga sociala värden (Naturvårdsverket, 2015b). En 
spekulation är att skogsägare möjligen kan känna en speciell känsla för den 
egenproducerade skogen, som därför får ett unikt socialt värde för dem själva.  

Som tidigare nämnts ses skogen som speciell i Sverige. Skogen är kanske den enda 
resurs där allmänheten anser sig ha rättigheter, fast den ägs av någon annan, tack 
vare allemansrätten. Samtidigt behöver det inte vara en motsättning i att anse att 
allemansrätten bör begränsas, samtidigt som den kan anses viktig. Med bakgrund i 
detta kan det vara viktigt att hålla diskussionen levande angående framtiden för 
resursen skogen.   

Den tredje frågeställningen rörde vare sig uppväxtmiljö kan predicera attityder till 
allemansrätten. Både tidigare forskning (Hinds & Sparks, 2008) och resultatet från 
korrelationsanalysen ovan har visat att personer uppvuxna på landsbygden har 
starkare emotionella band till naturen. I denna studie visades att de även anser 
allemansrätten vara viktigare än personer uppvuxna i tätorter. Kanske ses 
allemansrätten som en förutsättning som erbjuder möjligheten att uppleva det 
värde skogen kan ge genom möjlighet till lugn och ro och en känsla av frihet och 
välbefinnande, vilket personer uppvuxna på landsbygd eller i mindre orter i 
resultatet visas uppleva starkare.  

Västerbotten är ett stort skogslän. Indikatorer tyder på att målet för Levande 
skogar inte kommer att kunna nås inom planerad tid (Naturvårdsverket, 
2015b)REFERENS, trots att resultatet i denna studie visar att skogen har högt 
värde för människor. I generationsmålet siktas på en framtid där ”..de stora 
miljöproblemen är lösta..”(Naturvårdsverket, 2015b). Där står också att det ska 
ske genom minimal negativ påverkan på människors hälsa och att miljöns positiva 
inverkan på människors hälsa ska främjas (Naturvårdsverket, 2015b). Vistelse i 
skog och natur kan ge positiv inverkan på hälsan (Sonntag-Öström et al., 2014) och 
i fortsättningen kan erfarenheten skapa samhörighet med naturen vilket i sin tur 
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har samband med miljövänligt beteende. Miljövänliga beteenden som bidrar till 
måluppfyllelsen av Levande skogar och generationsmål behöver bli mer utbredda, 
både hos företag, organisationer, myndigheter, och allmänheten 
(Naturvårdsverket, 2015b). Skogen förväntas också erbjuda människan viktiga 
ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015c). För att skogen ska kunna erbjuda 
dessa krävs ett hänsynstagande, framförallt i skogsbruket, eftersom det omfattar 
den största delen av skogsytan. Ett sätt att jobba för ökat miljövänligt beteende har 
genom denna studie visats vara att skapa emotionella band till skogen.  Det är 
därför en utmaning för framtiden att tillgodose attraktiva sociala skogar, 
framförallt i närhet till bostäder, som kan bidra till erfarenheter, emotionella band 
och miljövänliga beteenden. I en tid av ökande urbanisering och exploatering av 
existerande grönområden även inom tätorter (Naturskyddsföreningen, internet, 
2009 refererat i Lindkvist et al., 2009) är frågan särskilt aktuell. Resultatet i denna 
studie visar samtidigt att skogen närmast bostaden inte alltid var den som oftast 
besöktes, varför de sociala värdena även kan vara aktuella att värna i skogar längre 
bort. I miljömålet Levande skogar fastställs att sociala värden ska värnas, 
exempelvis genom att bibehålla värden för friluftslivet. Allemansrätten 
tillgängliggör naturen för allmänheten och möjliggör tillgång till att uppleva det 
sociala värdet av skogen. Oavsett allemansrättens framtid är det tydligt är att 
skogen finns i våra hjärtan och på något sätt behöver finnas tillgänglig även i 
framtiden. 

Sociala, ekonomiska och ekologiska värden sägs vara svåra att uppfylla inom 
samma skogar (Lindkvist et al., 2009). Både tidigare forskning (Hinds & Sparks, 
2008) och denna studie visar att erfarenheten är viktig för att skapa attityder och 
emotioner inför olika miljöer. Den allra största delen av skogen är idag 
produktionsskog (The royal swedish academy of agriculture and forestry, 2009). 
Många människor tycker att produktiva monokulturella pelarskogar av tall är 
vackra och trevliga att vistas i (Lundberg, 2011). Produktionsskogen har i det här 
fallet ett socialt värde, vilket skulle kunna vara skapat av erfarenhet och 
igenkänning. Skogar med hög biologisk mångfald är däremot mindre vanliga och 
människor kan därför tänkas ha mindre erfarenheter av dessa typer av skogar. 
Samtidigt visar studiens resultat samband mellan att värdera ekologiska och 
sociala värden, liksom att ha fler erfarenheter av skog generellt. Skogsstyrelsen 
definierar sociala värden som de som skapas av människans upplevelser av skogen 
(Birkne et al., 2013). Ponera att fler människor fick erfarenheter av ekologiskt 
värdefulla skogar, exempelvis genom att även dessa prioriteras i närhet till 
tätorter. Skulle erfarenheterna kunna skapa emotionella band till dessa miljöer och 
de ekologiska och sociala värdena därför i större grad kunna uppfyllas inom 
samma skog? Miljömålet Levande skogars ekologiska och sociala sidor skulle då 
möjligen kunna gå hand i hand. Ytterligare en aspekt är att ungdomar gärna vistas i 
tät, orörd skog (Lindkvist et al., 2009). Informanterna i studien har nyligen varit 
ungdomar, varför de eventuellt kan ha kvar en mer positiv bild av orörd skog, det 
som anses som ekologiskt värdefull skog. En bild som kanske skulle kunna 
bibehållas om dessa typer av skogar gjordes aningen mer tillgängliga.  

Denna studie visar att kännedomen om miljömål och ekosystemtjänster är liten 
bland allmänheten, vilken här representeras av generationen unga vuxna. Trots 
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liten kunskap visar informanterna som grupp attityder och värderingar som säger 
att skogen har många viktiga värden. Unga människor är mer benägna att ta till sig 
nya rön (Lindkvist et al., 2009) vilket i samarbete med värderingar och attityder 
ger hopp om måluppfyllelse. De som idag är beslutsfattare behöver skapa 
förutsättningar för att generationsmålen ska kunna uppnås för den uppväxande 
generationen. Den uppväxande generationen behöver ökad kunskap för att i sin 
tur ta över stafettpinnen när de når yrkeslivet, även om de redan har 
värderingarna i hjärtat. Ett hållbart skogsbruk har nytta av att ha kännedom om 
vilka värden människor tillskriver skogen vilket minskar risken för konflikter efter 
beslutsfattande (O´Brien, 2006). Beslutsfattare kan således ha nytta av denna 
studies resultat, för att ta hänsyn till kommande generationers önskemål om 
skogen som resurs. Önskemål som värderar samtliga tre stora värden högt: socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt.  
 
Begränsningar 
I denna studie hämtades data från en studentgrupp i norra Sverige, vilket skulle 
kunna anses skilja sig åt från den allmänhet som avses belysas. 
Universitetsstudenter kan ändå delvis ses som en representation av allmänheten i 
landet, med vissa saker i åtanke. Många är inflyttade från andra orter och 
fördelningen av uppväxtort var jämn mellan landsbygd och tätorter. För att bredda 
målgruppen distribuerades också enkäten till studenter från flera olika 
ämnesområden. Studenterna är yngre än den genomsnittliga befolkningen, vilket 
kan ge annorlunda svar eftersom unga är snabbare att införliva nya rön. De är 
också samtliga antingen högutbildade eller på väg att bli, vilket inte heller är 
genomsnittligt för befolkningen. Samtidigt grundläggs en stor del av värderingar 
och känslor under barndomen (Morgan, 2010) vilket borgar för att studenters 
åsikter till stor del kan motsvara deras inställning även i framtiden, d.v.s. då de är 
äldre. Eftersom studiens fokus bland annat är generations- och miljömål, samtidigt 
som de unga är framtidens generation och miljö och generationsmål handlar om 
framtiden, är gruppen särskilt intressant, som en del av nutidens och framtidens 
allmänhet. 

Det centrala begreppet skog kan ha olika innebörd för olika personer. Personer 
som jobbar med skog i sin vardag har möjligen en annan uppfattning än de som 
aldrig vistas i skog. Följden av detta kan vara att olika personer svarat på frågor på 
olika sätt. Eftersom människors definitioner av skog alltid kommer att variera har 
här valts att inte definiera begreppet utan att låta varje informants egen definition 
få stå för sig själv.  

Enkätfrågorna rörande attityd till allemansrätten, som var ett av de viktigaste 
begreppen, hämtades från en tidigare studie. Indexvärdet för attityden 
allemansrätten bör begränsas relativt lågt (α = ,65) varav viss försiktighet vid 
tolkning av resultatet bör beaktas. Även indexvärdet för exponering var relativt 
lågt (α = ,67) varför samma sak gäller där. Exponering ingick i begreppet 
erfarenhet som även hade flera andra variabler, varför det inte blir lika betydande 
som för allemansrättsindex.  
 

Vidare forskning 
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De flesta studier görs med vuxna deltagare. Den här med i huvudsak unga vuxna. 
Även ungdomar och barn ingår dock i allmänheten, och de tycks ha delvis andra 
värderingar av natur än vuxna (Lindkvist et al., 2009). Därför vore det intressant 
med en studie som har barn och unga i fokus, för att undersöka deras värderingar 
och preferenser. Särskilt eftersom generationsmålet handlar om att skapa en 
hållbar framtid för de nya generationerna.  
 
Tidigare studier har visat att avståndet till närmsta skogsområde påverkar hur ofta 
det besöks (Schroeder, 2007). I denna studie anges avståndet till närmsta skog 
vara avsevärt kortare än till den vanligast besökta skogen. Det skulle därför vara 
intressant att ytterligare utforska betydelser av skogsvärden, för att veta vad det är 
som gör att människor förflyttar sig längre sträckor istället för att gå till den 
närmsta skogen. En betydande andel informanter (16 %) angav också att de aldrig 
vistades i skogen. Det vore också intressant att djupare utforska just denna grupps 
erfarenheter, emotionella band och attityder.  
 
Slutligen 
Som en del i en utvärdering av miljömål och generationsmål har denna studie 
bidragit med kunskap som visar samband mellan erfarenheter, emotionella band, 
värderingar och attityder gentemot skog och natur. Här tydliggörs vikten av att ta 
hänsyn till människors emotioner för att skapa förändring. Relationen mellan 
människors välbefinnande och naturen behöver även utforskas för att nyansera 
begreppet ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015c), vilket studien bidragit till 
bland annat genom att visa skogens värde för livskvaliteten. Prediktorer för 
attityder till allemansrätt har utforskats, vilket kan bidra med nyttig kunskap i 
dialogen om dess framtid.  
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Bilaga 1: Tabell över indexerade variabler 
 
Tabell 7: Frågor ingående i indexerade variabler inklusive svarsalternativ 
Index 
Aktivitet  

 
Hur ofta är du i skogen och... a 

  
Promenerar, cyklar, rider, joggar eller åker skidor m.m. 

  
Campar/tältar, gör utflykter eller badar 

  
Fiskar, jagar, plockar bär eller svamp 

  
Arbetar (ex.vis skogsvård, turism eller annat)  

  
Tittar på växter och djur eller fotograferar (t ex fågelskådning) 

  
Färdas på vatten 

  
Kör snöskoter 

Exponering 

 

I vilken utsträckning exponeras du för naturmiljöer (i kontrast till mänskligt konstruerade 
byggnationer som hus, vägar m.m.)? Här ingår även att ha utsikt över naturmiljöer.b 

 
Hur mycket brukar du lägga märke till de naturliga miljöerna omkring dig?c 

LCN – Love and Care for Nature (skog) 

 
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om skogen?d 

  
Jag känner glädje bara av att vistas i skogen  

  
Jag känner att närhet till skog är viktigt för mitt välbefinnande 

  
När jag är nära skogen känner jag en verklig känsla av enhet med naturen 

  
Jag känner mig tillfreds och på något vis som hemma när jag är i orörd skog 

  
Jag känner en djup kärlek till skog 

  
Jag känner ofta känslomässig närhet till skogen 

  

När jag vistas i orörd skog känner jag att mina vardagsproblem bleknar i jämförelse 
med skogens storslagenhet  

  
Att skydda skogens välbefinnande för dess egen skull är viktigt för mig 

  
Jag känner mig själsligen bunden till skogen 

  
Jag känner en personlig samhörighet med skogen 

  
Jag känner ofta en känsla av vördnad och förundran när jag vistas i orörd skog 

  
Jag känner ofta en stark känsla av kärlek/omsorg/aktsamhet till/inför skogen 

  
Jag behöver så mycket skog omkring mig som möjligt 

  
När jag är i naturliga skogsmiljöer känner jag mig emotionellt nära skogen 

  
Jag tycker om att lära mig om skogen 

CTN – Connectedness To Nature 

 
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om skogen?d 

  
Jag känner mig ofta som ett med naturen omkring mig 

  
Jag tänker på naturen som ett sammanhang där jag hör hemma 

  
Jag värdesätter andra levande organismers intelligens 

  
Jag känner mig ofta frånkopplad från naturen  

  
När jag tänker på mitt liv föreställer jag mig att jag är en del i livets kretslopp 

  
Jag känner ofta ett släktskap med djur och växter 

  
Jag känner att jag tillhör jorden på samma sätt som den tillhör mig 

  
Jag har en djup förståelse för hur mina handlingar påverkar naturen 

  
Jag känner ofta att jag är en del av livets väv (web of life) 

  

Jag upplever att alla jordens varelser, människor och andra, delar en gemensam 
livskraft 

  
Liksom ett träd kan vara del av en skog känner jag mig som en del av naturen 

  

När jag tänker på min plats på jorden betraktar jag mig själv som en högt stående 
medlem i en hierarki som finns i naturen 

  

Jag känner ofta att jag bara är en liten del av naturen omkring mig och att jag inte är 
viktigare än gräset på marken eller fåglarna I träden 



26 
 

  
Min personliga välfärd är oberoende av naturens välgång 

Eget välmående i skog 

 
Vad betyder skog för dig?d 

  
Att vistas i skog ger mig möjlighet till lugn och ro 

  
Att vistas i skog ger mig en känsla av frihet 

  
Att vistas i skog är viktigt för mitt fysiska och mentala välbefinnande 

Attityd till naturresursutnyttjande 

 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om människans 
naturresursanvändning?d 

  
Att värna om människors jobbtillfällen är viktigare än att skydda miljön  

  
Människor har INTE rätt att skada natur enbart för att nå högre ekonomisk tillväxt 

  
Att skydda miljön är viktigare än att säkerställa ekonomisk tillväxt 

  
Att skydda miljön är viktigare än att säkra arbetstillfällen 

  

Miljöfrågan är mindre viktig än ekonomisk tillväxt 
Fördelen med moderna konsumentprodukter är viktigare än miljöförstöringen som 
följer av deras produktion och användning 

Attityd allemansrätten är viktig 

 
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om allemansrätt? d 

  
Allemansrätten är viktig att försvara 

  

Allemansrätten är viktig för den svenska folkhälsan 
Allemansrätten är viktig för mina utomhusaktiviteter 

Attityd allemansrätten bör begränsas 

 
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden om allemansrätt? d 

  
Enskilda markägare ska få större möjligheter att begränsa allemansrätten 

  

Allemansrätten ska inte gälla kommersiellt nyttjande grupper, t.ex. turismföretag, 
kommersiell bär- och svampplockning 

  
Turister ska ha mer begränsad allemansrätt än ortsbefolkning 

  
Allemansrätten ska bara gälla personer bosatta i Sverige 

a: 1 = Aldrig (max någon gång per år), 2-6 [odefinierade], 7 = Mycket ofta (nästan varje dag) 
b: 1 = Lite – väldigt lite av min livsmiljö är natur, 2-6 [odefinierade], 7 = Mycket – större delen av min livsmiljö 
är natur 
c: 1 = Till väldigt liten del, 2-6 [odefinierade], 7 = Till väldigt stor del 
d: 1 = Instämmer inte alls, 2-6 [odefinierade], 7 = Instämmer helt 
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