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Sammanfattning 

Målet med denna undersökning har varit att besvara frågan om det går att sätta en prislapp på 

skogens sociala värden och att testa några av de vanligaste metoderna som används till 

ekonomisk värdering i dagsläget. Undersökningen har genomförts med hjälp av fyra olika 

metoder; travel cost method (TCM), contingent valuation method (CVM) och genom att 

undersöka hur skogsägare och länsstyrelsen har värderat området i fråga.  

Uppsatsen är en fallstudie av ett skogsområde i Rättvik och en enkät med 50 svarande har 

används för att testa de olika metoderna. Det empiriska materialet har analyserats och 

resultaten har använts för att fördjupa förståelsen av hur de olika metoderna i studien 

beskriver sociala värden hos fallstudieskogen.  

Resultatet av metoderna ger värden som varierar inom ett stort spann och de metoderna för 

sociala värdena ger ett avsevärt högre värde än de metoder som baseras på materiella värden – 

så som mark och virke. En möjlighet är att använda metoderna parallellt med varandra, för att 

inte mista värdet av varken det ena eller det andra, dvs. inkludera både transportkostnader 

(som idag faktiskt redan betalas) och det personliga mervärdet (som idag upplevs men inte 

kräver monetär motprestation av den som har upplevelsen).   

Variationen i svaren som framkommit i resultatet, visar att det behövs större antal enkäter för 

att undvika differenser. Det är svårt att säga hur väl metoderna fungerar för att värdesätta 

skogens sociala värden i och med underlaget som resultatet är baserat på. Det går ändå att 

fastställa att ju större mängd svarande överlag till metoderna och om respondenterna kan ge 

mer precisa svar till TCM, desto säkrare och mer tillförlitliga blir svaren. 

Nyckelord: miljöekonomi, ekosystemtjänster, skogens sociala värden, ekonomisk värdering, 

travel cost method och contingent valuation method 

  



Abstract 

The goal of this study was to answer the question whether it is possible to put a price tag on 

the social values of the forest and to test some of the common methods used for economic 

valuation in the current situation. The study was conducted using four different methods; 

travel cost method (TCM), contingent valuation method (CVM) and by examining how forest 

owners and the county administrative board has valued the site of matter.  

The report is a case study of a forest area in Rättvik and a questionnaire with 50 respondents 

has been used to test the different methods. The empirical data has been analyzed and the 

results have been used to extend the understanding of how the different methods in the study 

describe the social values of the forest case study. 

The results of the methods give values that vary within a wide range and the methods of social 

values provides a significantly higher value than the methods based on material values - such 

as land and timber. One possibility is to use the methods in parallel with each other, to not 

lose the value of neither the one nor the other, which means include both transportation 

(actually paid today) and the personal value added (which today is perceived but does not 

require monetary consideration of the person having the experience). 

The variation in the responses that emerged in the results is showing the need for a larger 

number surveys to avoid differences. It's hard to say how well the methods work for valuing 

the social values if it´s taken into consideration what the result is based on. It can be 

determined that the greater the amount of respondents generally to methods and respondents 

can give more precise answers to TCM, the safer and more accurate the answers get. 

Keywords: environmental economics, ecosystem services, forest's social values, economic 

valuation, travel cost method and contingent valuation method  
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1. Introduktion 

Under senare år har intresset för skogarnas sociala värden ökat. Med dessa värden menas de 

värden från skogen som bidrar till människors välbefinnande t.ex. naturupplevelser, 

rekreation, estetik, folkhälsa, bär, svamp, jakt, kulturell förankring, arbetstillfällen och 

infrastruktur (Rydberg 2001). Enligt Rydberg och Falck (1999) är många av dessa värden 

kopplade till den tätortsnära skogen, eftersom över hälften av alla skogsbesök sker där. 

Under de senaste 40 åren har tätorternas befolkning och yta ökat kraftigt (Miljömål 2013-04-

25). Tätorterna har expanderat i ytterområdena och därmed har avstånden och behovet av 

transporter ökat. Samtidigt har tätortsytan växt och bebyggelsen i centrala delar har förtätats 

vilket i sin tur har lett till att grönområden inne i tätorten har bebyggts (Miljömål 2013-04-

25). Därför har möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden minskat. Enligt SCB 

(2001) gjordes i genomsnitt 60 skogsbesök/person och år.  

1.1 Bakgrund 

Skogens primära funktion skulle kunna sägas vara att existera för sin egen skull och ett 

grundläggande krav är då att ingen art eller naturtyp får försvinna (Rydberg 2001). Samtidigt 

är skogen är en viktig grund för människans ekonomiska välfärd, som ibland också kan utgöra 

ett hot och stå i konflikt mot bevarandet av naturskogarna och möjligheten till rekreation. Det 

finns alltså konkurrerande intressen om vad skogen ska producera, där prioriteringar måste 

göras mellan flera olika alternativ (Norman, Mattson & Boman 2011). Skogen är en av våra 

viktigaste källor till förnyelsebara råvaror och har många stora ekonomiska och miljömässiga 

värden (Miljömål 2 2013-05-28). Många faktorer påverkar skogen, bland annat skogsbrukets 

olika metoder, klimatet och hantering av värdefulla natur- och kulturvärden. Skogen i Sverige 

är också en stor källa för den biologiska mångfalden, då många arter lever där (De Jong, 

Larsson-Stern & Liedholm 1999).  

Biologisk mångfald kan definieras som gener, arter och deras samverkan, men också vad de 

gör för nytta för ekosystemen t.ex. som att rena vatten och luft, binda jorden och pollinera 

grödor (Miljömål 3 2013-05-28). Trots vikten av biologisk mångfald går den i dagsläget 

förlorad i oroande takt, vilket gör oss mer uppmärksamma på vikten av att bevara den då vi i 

högsta grad är beroende av dess tjänster (Nationalnyckeln 2013-05-28). Biologisk mångfald 

kan främja folkhälsan genom att många natur- och kulturmiljöer är en viktig källa till hälsa, 

rekreation och friluftsliv (Miljömål 3 2013-05-28). 

Enligt World Health Organization (WHO) lyder definitionen av hälsa såhär ”hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av 

funktionshinder” (WHO 1946). Människans hälsa har i många aspekter förbättrats under det 

senaste århundradet, men i andra avseenden mår människan allt sämre. Medellivslängden i 

Sverige ökar och 2010 var den 83,5 år för kvinnor och 79,5 år för män (Socialstyrelsen 2012). 

En dimension av hälsan är det allmänna välbefinnandet och det är en minst sagt oroande 

trend, att fler ungdomar anser att de mår psykiskt dåligt. I Folkhälsoinstitutets undersökning 
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"Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006" angav bara en tredjedel av alla flickor i 15-

årsåldern att de "trivs med livet i stort" (Danielsson 2006).  

Idag är det ett faktum att monetära värden styr stora delar av samhällets beslutsfattande, vilket 

gör att det ömsesidiga beroendet mellan naturen och människan i många avseenden formas av 

ojämlika villkor. Naturen har inte något marknadspris, men bara för att något är utan pris 

betyder det inte att det saknar värde (Naturvårdsverket 2012). Problem uppstår när kostnader 

och värden på olika sätt ställs mot varandra när handlingsalternativ utvärderas i samhället 

(Norman, Mattson och Boman 2011). Det viktigt att försöka mäta skogens alla värden med en 

gemensam måttstock och detta gäller inte bara de värden som kan avläsas på en marknad, som 

t.ex. beträffande virke, utan även värden som är knutna till friluftsliv och rekreation. 

1.2 Syfte, mål och omfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka olika möjligheter att sätta ett pris på skogens sociala 

värden genom att testa några av de metoder som finns att använda idag och sedan jämföra 

dessa metoders tillämpbarhet och resultat. Undersökningarna kommer endast beröra 

tätortsnära skog i Rättvik, den såkallade IK Jarl-skogen. Målet är att denna studie kan fungera 

som ett första steg i att värdera de sociala värden som IK Jarl skogen innehar. 

1.3 Frågeställning 

Den inledande bakgrunden visar på att det finns ett prioriteringsproblem mellan skogens olika 

värden. Problembakgrunden leder således fram till följande problemformulering: 

 Går det att sätta en prislapp på skogens sociala värden med de metoder som finns 

idag och hur fungerar dessa metoder? 

 

2. Metod 

Tillvägagångssättet bestod av att testa och jämföra olika metoder som används för att 

ekonomiskt beräkna skogens sociala värden. Informationsinsamling gjordes genom 

litteraturstudier och genom intervjuer/enkätundersökningar av människor som är kunniga 

inom området och som en del av travel cost method (TCM) och contingent valuation method 

(CVM).  

För att testa metoderna lades en enkätstudie ut i olika butiker och träningscentrum i Rättvik. 

Valet att göra en enkät gjordes för att det är underlättar insamlandet en större mängd svar och 

det går lätt att nå ut till många olika människor.  

Skogen som beaktas i denna rapport är belägen i Rättvik, i Dalarnas län och den består av 

friluftsområden med motionsspår (vandring, skidspår, löpspår) (se Bild 1), biotopskyddad 

skog, blivande naturreservat och produktionsskog. Denna skog valdes till undersökningen för 

att den är väldigt viktig för de boende i området och den har mycket att erbjuda. Skogen är 

även relativt välbesökt och välkänd i Rättvik med omnejd.  
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2.1 Valda metoder att testa för värdering 

Metoderna som kommer testas och jämföras är: 

 Travel cost method (TCM)- I denna metod använder man besökarnas resekostnad till 

ett område för att värdera en miljönyttighet. Här utnyttjas det faktum att efterfrågan på 

besök till ett givet naturområde kan förklaras indirekt via besökarnas kostnader för att 

resa dit (Boman, Kriström & Mattson 2000). Det underliggande antagandet är alltså att 

resan inte skulle göras om inte besökets värde åtminstone motsvarar kostnaderna för 

att ta sig dit. 

 Contingent valuation method (CVM)- Denna metod är enkät- eller intervjubaserad, där 

frågorna används för att fastställa respondenternas attityder och betalningsvilja för 

utbudet av en miljönyttighet (Boman, Kriström & Mattson 2000). Betalningsviljan 

erhålls alltså genom att direkt fråga respondenten om dennes värdering av 

förändringen.  

 Markägarnas förluster - Ytterligare en metod som kommer användas för att fastställa 

ett ekonomiskt värde på skogens sociala värden, är att genom intervjuer ta reda på vad 

markägarna förlorar ekonomiskt på att inte avverka skogen där det i dagsläget ligger 

motionsspår.  

 Länsstyrelse och kommunens värdering - Även undersökningar av vad kommunen och 

länsstyrelsen värderar marken till kommer genomföras via intervjuer. 

CVM och TCM valdes för testning i denna rapport, då de är några av de vanligaste metoderna 

som används idag för att värdesätta skogens sociala värden (Boman, Kriström & Mattson 

2000). Att även testa metoden med värdering av skogen från skogsägare och länsstyrelsen 

gjordes för att hitta värden att förhålla sig till i jämförelse till metoderna som behandlar 

sociala värden. 

2.2 Metodkritik 

Kritik av dessa värderingsmetoder, kanske framför allt av CVM, är att det i allmänhet är svårt 

att få någon användbar information om ”priset”. Detta beror på att respondenten inte avkrävs 

någon faktisk betalning i en undersökning och att de i det reella kanske hade betalat något 

annat (Eberle & Hayden 1991). Enkätsvar i en CVM -studie kan således inte verifieras dvs. 

det är omöjligt att veta om människorna verkligen kommer att betala den summa de har lovat 

i den hypotetiska situationen (Liljestam & Söderqvist 2004). Det finns dock andra sätt att 

verifiera att resultatet är sanningsenligt. Hanemann (1994) har jämfört de olika metoderna i 

olika tester och skillnaden i värde i resultatet var mindre än tre procent. TCM har dock en 

fördel, eftersom denna metod bygger på ett observerat beteende, då besökarna faktiskt betalat 

kostnaden för att ta sig till området i fråga (Boman, Kriström & Mattson 2000). Nackdelarna 

är bl.a. att metoden är begränsad till de fall där reskostnader kan uppskattas, samt att 

reskostnaden sällan återspeglar det totala värdet av en miljönyttighet, utan snarare den undre 

gränsen för en given besökare.  
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Bild 1. Spårkarta för Jarlstugans sport och friluftsområde. Fotograf: Rebecka Axellie 

2.3 Utformning av enkäten 

Då det underlättar för de svarande innehåller enkäten endast en fråga där ett skriftligt svar 

som kräver mer reflektion från respondenten begärs. Enkäten i denna studie är därför 

huvudsakligen utformad med ”kryssa i” boxar med olika alternativ (se bilaga 1). Genom att 

höja abstraktionsnivån kan man spara frågeutrymme, men man tar samtidigt risker t.ex. kan 

svaren bli vidare och inte exakt besvara frågan (Wärneryd et al 1999). Jämfört med om man 

ställer mer konkreta och specificerade frågor. Enligt studier finns det en risk att många 

respondenter undviker att svara på enkäter där många frågor kräver skriftliga svar, eftersom 

de kan ha svårt att uttrycka sig i skrift (Lundquist 2005). Det är även lättare att sammanställa 

och statistiskt bearbeta information som redan är indelad efter svarsalternativ.  

2.4 Målgrupp 

Målgruppen för enkäten är skogsbesökare av området i alla åldrar. Enkäten lades ut för 

besvarande på olika butiker och träningscentrum i Rättvik. Målgruppen bör vara bred för att 

få ett allsidigt resultat.  
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3. Enån på Rättviksheden 

Bild 2. Karta över Rättvik, gul markering är startområdet för IK Jarl (Eniro 2013-05-27). 
 

Två km utanför centrala Rättvik i Dalarna ligger ett stort skogsområde med vacker natur (se 

Bild 2). Området innehåller anläggning för olika fritidsaktiviteter som vandring, löpning och 

skidåkning och i omgivningarna finns både bandyhall, golfbana, fotbollsplan, basebollplan, 

travbana och ridskola. Enligt Lars Björklund, Fritidschef på Fritidskontoret i Rättvik (2013) är 

den totala arean av skogens motionsspår (grovt mätt) ca 10 ha. Kommunen uppger att området 

har stor betydelse för de boende i Rättvik (Björklund 2013).  

3.1 Blivande naturreservat  
Enligt Jonas Bergstedt, Naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarna (2013) har 

bildandet av naturreservatet som kallas ”Enån på Rättviksheden” pågått sedan 2003 och 

förhoppningen är att det ska vara instiftat 2014. Orsaken till att reservatsinstiftandet dragit ut 

på tiden är dels den stora mängden markägare, dels att det beslutades genomföras en 

utvidgning av reservatet för några år sedan. Reservatet kommer att bli ca 215 ha stort, och den 

aktuella avgränsningen för reservatet kan ses på kartan nedan (se Bild 3). 

 
Bild 3. Avgränsningarna (det streckade partiet) för naturreservatet ”Enån på Rättviksheden” (Bergstedt 2013). 
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Bild 4. Enån. Foto: Rebecka Axellie 

 

Enligt Bergstedt (2013) finns det en mängd skäl till att områdets ges ett reservatsskydd, bl. a: 

 Biologiska värden - Stor förekomst av rödlistade arter (främst svamp) knutna till 

sandmark (det ligger på ett gammalt isälvsdelta) med inblandning av kalk.  

Skogen är också relativt naturskogsartad i många delar, t.ex. rik på död ved.  

 Geologiska värden – Enån (se Bild 4) har skurit ner en 25 m djup ravin in 

sandavlagringarna och i anslutning till ravinen finns andra vattenfyllda dödisgropar 

som skapar ett dramatiskt landskap. 

 Friluftsvärden – området nyttjas av en mängd verksamheter då det ligger så 

tätortsnära, t.ex. IK Jarl, scouterna, hästsport och skolor för att nämna de viktigaste. 

Offentliga markägare som staten och Rättviks kommun äger knappt 40 % av marken medan 

25 % utgörs av bolagsmark. Resterande mark tillhör sex privata markägare. Enligt Jonas 

Bergstedt (2013-04-16) har kostnaden för inlösen av marken i reservatet hittills kostat ca 8 

miljoner och uppskattningsvis kommer slutnotan bli ca 12 miljoner. 

3.2 Jarlstugan och IK Jarl 

IK Jarl grundades 1926 och är en klubb med många framgångar och kända namn från svunna 

tider, främst inom sektionerna skidor och orientering (Erikers-Brandshage 2012). 

Byggnationen av anläggningen och Jarlstugan (se Bild 5) var som mest aktivt en bit in i 1960-

talet (Erikers-Brandshage 2012). Själva Jarlstugan är bara en av byggnaderna och den innehar 

servering, förråd, omklädningsrum och även klubbens kansli. Ytterligare en byggnad 

innefattar en lägergård med sängplatser samt fler förråd. Den tredje byggnaden är för 

närvarande uthyrd på det övre planet där en kommunal förskola håller till. Begreppet 

Jarlstugan är allmänt förekommande bland både medlemmar och allmänheten och det används 

ofta som en benämning av hela anläggningen. 
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Bild 5. Jarlstugan och delar av området. Foto: Rebecka Axellie 

I dagsläget finns ingen statistik över hur många som besöker skogen per dag. I en intervju 

med Peter Sandin (2013), vaktmästare och spåransvarig på IK Jarl ombads han uppskatta hur 

många som besöker området per dag. Han estimerade att det är minst 50 personer om dagen 

som besöker området i fråga. Enligt Marit Erikes (2013) som jobbar på kansliet på IK Jarl kan 

det vissa dagar röra sig om över 100 personer/dag då skol- och förskoleklasser samlas där. 

Enligt Lars Björklund (2013) kommer de flesta besökarna från centrala Rättvik. Området är 

välbesökt av allmänheten för motion under alla säsonger. Det används regelbundet av skolor 

och andra förskolor samt av grannföreningar. IK Jarl erbjuder tillgång till toaletter, upplysta 

spår/leder och en bod med bord och grillmöjligheter. Spårskötseln för de längre spåren delas 

med kommunen. 

 

4. Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är de tjänster som ekosystemen förser oss med, dvs. den nytta människor 

har direkt eller indirekt av ekosystemfunktioner (Naturvårdsverket 2012). De baseras på 

ekosystemens funktioner och består av produktion av varor eller tjänster som samhället är 

beroende av. Ekosystemtjänster upprätthåller och förbättrar människans levnadsvillkor och är 

många gånger en förutsättning för vår överlevnad (Naturvårdsverket 2012). De är gratis och 

det leder till att de ofta tas för givet av samhället. Ekosystemtjänster är alltså alla de 

grundläggande nyttigheter som ekosystemen erbjuder som t.ex. mat, bioenergi, vattenrening, 

klimatreglering, jordbildning, erosionskontroll mm. (SwedBio 2013-05-27). 

Ekosystemtjänsternas långsiktiga bevarande är beroende av väl fungerande och starka 

ekosystem, som även är motståndskraftiga mot och anpassningsbara till omställningar och 

förändringar (SwedBio 2013-05-27).  
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Begreppet ekosystemtjänster fick sitt genomslag utanför vetenskapssamhället först i början av 

2000-talet (Naturvårdsverket 2012). Enligt Naturvårdsverket (2012) är insikten om 

människans beroende av naturen sannolikt uråldrig, men dök i sin mer moderna akademiska 

form upp under 1800-talet, dock utan något större genomslag. Omkring mitten av 1900-talet 

uttrycks de första tankarna om ”naturkapital” och några årtionden senare myntas begreppet 

”environmental services” för bl.a. insektspollinering, klimatreglering, fiske och 

översvämningskontroll (Naturvårdsverket 2012).  

Ekonomisk värdering är ett sätt att värdera ekosystem och ekosystemtjänster som inte bara 

innefattar sådant som köps och säljs eller har en prislapp på marknaden (Naturvårdsverket 

2012). Genom att t.ex. skydda ett område genom bildandet av naturreservat eller genom att 

vidta åtgärder för att skydda en hotad art, kan flera olika ekonomiska värden genereras.  

 

Värderingen av ekosystemtjänster blir ett allt viktigare bidrag till politiken och 

beslutsfattandet på skalor från det lokala till det globala. Sveriges regering har år 2013 uttalat 

att de vill synliggöra värdet av ekosystemtjänster och har tillsatt en utredning med uppdrag att 

analysera och föreslå metoder för att värdera ekosystemtjänster (Regeringen 2013-04-23). 

Utredningen skall även föreslå hur dessa värden ska kunna integreras i ekonomiska 

ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället. 

 

4.1 Skogens sociala värden 

För att kunna resonera kring skogens sociala värden och dess betydelse, krävs en definition av 

vad skogens sociala värden innebär. Koch och Kennedy (1991) definerar i en artikel skogens 

sociala värden som ”those goods, services, or ideals that large groups of people will make 

sacrifices to achieve, e.g. recreation, wildlife, wood products, scenery etc”. Skogens sociala 

värden är en rad olika typer av värden som liknar såkallade ”kulturella ekosystemtjänster”. 

Det är både fysiska värden men även en del teoretiska upplevelsemässiga värden. Skogens 

sociala värden kan också definieras som de värden från skogen som bidrar till människors 

välfärd (Rydberg 2001). 
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4.2  Hälsa 

Skogsmiljön kan bidra till att minska stress, lugna oro, öka det mentala välbefinnandet, samt 

erbjuda rika möjligheter för friskvård (Lundquist 2005). Skogens hälsoeffekter är ingen ny 

upptäckt utan det som har hänt under det senaste decenniet är att effekterna har återupptäckts 

och har blivit verifierade genom flertalet vetenskapliga studier. Det finns två teorier om varför 

grönområden har en positiv effekt på människan (Lundquist 2005). Den ena går ut på att det i 

stadsmiljöer går åt så mycket energi till att sortera alla intryck som ges, att människan 

behöver naturområden där hjärnan inte längre behöver prioritera intrycken, utan kan ta in dem 

på ett mer spontant sätt. Den andra teorin bygger även den på att människan i grunden är en 

naturvarelse, som egentligen är otrygg i den skapade stadsmiljön (Lundquist 2005). Därför 

måste människan undermedvetet vara beredd, vilket ökar anspänningen, som sedan släpper 

när man vistas i naturen.  

Idag hotas folkhälsan i Sverige av att befolkningen rör sig allt mindre, den fysiska aktiviteten 

är allt för låg och utsätts för allt för mycket negativ stress. I medeltal lider vi av stress någon 

gång i veckan och fler kvinnor än män lider av stress (Rydberg 2001). Kronisk stress ses idag 

som ett stort folkhälsoproblem (Hartig 2003). Under 1980-talet genomförde professorerna 

Kaplan (Kaplan & Kaplan1989) en mängd undersökningar och forskning på området natur 

och hälsa. De gjorde vissa ”experiment” där de lät människor vistas i naturen. Kaplans studier 

av deltagarna ledde till slutsatsen att vistelse i naturen kan ge mental avkoppling, 

kraftpåfyllning och återhämtning och att naturen har vad som kallas för restorativa effekter (se 

Bild 6) (Kaplan & Kaplan 1989). Även Hartig har i flera experimentella studier visat att 

naturen har restorativa effekter (Hartig et al 2003). Tillsammans med sina forskarkollegor har 

Hartig i ett experiment mätt försökspersonernas blodtryck. Deltagarna genomförde en 

stressande arbetsuppgift och den ena försöksgruppen fick återhämta sig i ett rum med utsikt 

mot natur och deras blodtryck sjönk omedelbart, medan försöksgruppen som istället vilade i 

ett rum utan utsikt fick ett stigande blodtryck. När försökspersonerna sedan fick fortsätta 

återhämtningen med en promenad i natur respektive stadsmiljö visade det sig återigen att 

naturgruppen hade lägre blodtryck under promenaden och hade en förbättrad 

koncentrationsförmåga än gruppen som vistats i stadsmiljön. 
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Bild 6. Skogen har restorativa effekter. Foto: Rebecka Axellie 

1984 granskade Roger Ulrich (Ulrich 1984) hur snabbt patienter på ett sjukhus tillfrisknade 

efter att ha opererats. Studien kom fram till att patienter på rum med utsikt mot ett 

grönområde med träd tillfrisknade fortare och kunde lämna sjukhuset snabbare än patienter 

med utsikt mot en tegelvägg. Naturgruppen hade också färre komplikationer som ihållande 

huvudvärk och illamående, och de beskrevs i positivare ordalag i sköterskornas 

journalanteckningar. Dessutom behövde de betydligt färre injektioner av starka smärtstillande 

medel (Ulrich 1984).  

I en brittisk studie gjord vid University of Essex, bekräftas ett samband mellan hälsa och 

vistelse i naturen (Pretty et al 2005). I studien kom man fram till att det redan efter fem 

minuters vistelse i naturen sker förbättringar i människans välbefinnande. Det är bevisat att 

människor som exempelvis lider av fetma, schizofreni, stress och depression kan bli hjälpta av 

att vara i naturen (Annerstedt 2011). I Annerstedts doktorsavhandling (2011) genomfördes ett 

par befolkningsstudier som t.ex. innebar att försökspersonerna fått återhämta sig med hjälp av 

en ”skogsmiljö” i ett virtuellt laboratorium. Det konstaterades att naturljud och virtuell 

skogsmiljö leder till att det parasympatiska nervsystemet aktiveras (Annerstedt 2011). Med 

andra ord leder detta till såväl fysiologiska reaktioner såsom sänkt blodtryck och avslappnade 

muskler som till psykologiska effekter som minskad oro samt förbättrad koncentration och 

inlärning (Annerstedt 2011).  

4.3 Närhet till naturen 

Den tätortsnära skogen fyller flera funktioner även då vi inte vistas i den rent fysiskt. Bara 

vetskapen om att skogen finns där den finns är värdefullt för många människor (Falck 1994). 

Skogen ger ett estetiskt värde och är genom sin dynamik i utseende, storlek och färg något 

som av många människor upplevs som ett vackert inslag i landskapsbilden. I Hörnstens 

doktorsavhandling (2000) visar resultatet att avståndet till rekreationsskogen är avgörande för 

hur många personer som tar sig ut i skogen. Är avståndet till skogen under en kilometer 

uppger 85 % av de svarande i en enkätstudie att de går till fots till skogen, blir avståndet till 
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skogen över två kilometer används bilen i stor utsträckning (Hörnsten 2000). Tillgängligheten 

är således en mycket viktig aspekt i arbetet att motivera människor att ta sig ut i skogen.  

4.4 Utbildning och lek 

Dagens barn växer upp i en allt mer urbaniserad värld där naturkontakt inte är någon 

självklarhet. Städerna växer, med ökande trafikvolymer och minskade grönområden som 

följd, vilket ofta leder till minskad naturkontakt för många. Andelen stressrelaterade symptom 

ökar bland barn i skolåldern och allt fler barn har problem med övervikt (Ekvall 2012). 

Problem som bland annat kan härledas till vår allt mer stillasittande livsstil. 

Enligt Naturskyddsföreningens rapport ”Skogen som klassrum” (2009) kan man utläsa att 

barn som regelbundet vistas i naturen har många fördelar jämfört med barn som inte vistas i 

naturen. T.ex. får de bättre hälsa, minskad stress, bättre motorik och koncentration, främjad 

språkutveckling, fantasin stimuleras och minnet förbättras (Berg 2009). Så av flera 

anledningar är det betydelsefullt att låta skogen och naturen vara en naturlig del av barns 

uppväxtmiljö.  

Skogen har även ett värde för skolan som pedagogisk resurs. I stort sett kan undervisningen i 

alla ämnen ske utomhus. Utomhuspedagogik har en rad fördelar i jämförelse med den 

traditionella pedagogiken eftersom utomhusmiljön stimulerar nyfikenhet, kreativitet och 

samarbete (Berg 2009). ”Skogen i skolan”, som är ett nationellt samverkansprogram mellan 

skolan och Sveriges skogliga intressenter, använder ”skol skogar” för att ge elever och lärare 

kunskap om skogen och skogsnäringen (De Jong, Larsson-Stern & Liedholm 1999). Det är 

små skogsområden som skogsägare har upplåtit till skolorna för undervisning och praktisk 

övning. Projektet omfattar årligen över 100 000 elever och projektet driv gemensamt av 

skolan och skogsnäringen (De Jong, Larsson-Stern & Liedholm 1999).  

4.5 Turism 

Sverige är ett land som uppfattas ha ren miljö och ett överflöd av tillgänglig natur, vilket gör 

att Sverige blir allt attraktivare som turistmål (Lundquist 2005). Detta är något som märks i 

form av att de utländska turister som besöker Sverige i stor utsträckning gör det i syfte att 

uppleva naturen (Amcoff & Niedomysl 2011). Till begreppet upplevelseturism räknas bl.a. 

vandring, ridning, jakt, fiske, skidåkning, tolkning efter hundspann och snöskotersafaris. 

Ur ekonomisk synvinkel har turistnäringen stor betydelse för Sverige. Turistnäringen är en 

utpräglad småföretagsbransch med stor betydelse för sysselsättningen i många regioner. Det 

finns stor potential för turistnäringen att bli en viktig del i Sveriges landsbygdsutveckling. 

Under 2011 ökade turismens totala omsättning i Sverige med 6,4 procent till 264 miljarder 

kronor (Tillväxtverket 2011). 

4.6 Jakt och fiske 

Jakten är, tillsammans med fisket, vår ursprungliga näring och äldsta kulturyttring och jakten 

har varit en fråga om överlevnad för familjen och byn (De Jong, Larsson-Stern & Liedholm 

1999). Idag har jakten framför allt blivit ett högt värderat rekreativt intresse, som ger en 

avkopplad fritid för Sveriges 300 000 jägare. Det ekonomiska värdet av jakt ska dock inte 

undervärderas, dels i form av det köttvärde alla fällda djur innebär men även i de utgifter och 
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inkomster som är förknippade med jakt i form av arrende och utrustning mm. (Rydberg 

2001). Det årliga jaktvärdet (kött- och rekreationsvärde) har beräknats till en halv miljard 

kronor och för många enskilda markägare är intäkterna från jakten av stor ekonomisk 

betydelse (De Jong, Larsson-Stern & Liedholm 1999).  

4.7 Bär- och svampplockning 

Den svenska allemansrätten är en gammal sedvanerätt som ger svenskarna rätten att plocka 

bär och svamp på annans mark. Bärplockningen har tidigare varit en viktig del av många 

svenskars brukande av skogen och bären har utgjort ett viktigt tillskott till 

hushållsförsörjningen (De Jong, Larsson-Stern & Liedholm 1999). För ca hundra år sedan 

hade export av lingon och andra bär en viss betydelse för nationalekonomin (De Jong, 

Larsson-Stern & Liedholm 1999). Bärplockningen har idag minskat, men ingen tydlig 

skillnad med avseende på svampintresset kan ses. Generellt kan dock sägas att man plockar 

mindre svamp och bär när man är ute i skogen med avsikt för att plocka (Rydberg 2001). Det 

finns en rad troliga förklaringar till denna utveckling, en möjlig förklaring är att målet med 

plockningen har blivit mer rekreativt och mindre skördande. Idag kan man även relativt billigt 

köpa de bär och svamp man önskar. Årligen plockar 4 av 10 svenskar bär och sammanlagt 30 

miljoner liter till det egna hushållet (De Jong, Larsson-Stern & Liedholm 1999). Svamp 

plockas av var tredje svensk och totalt blir det nästan 15 miljoner liter för husbehov. 

4.8 Kulturmiljöer och kulturarv  

Skogen är en viktig del av Sveriges landskap och den kan bidra till ökad förståelse av 

landskapets historia. Den brukade skogen är en del av vår svenska kultur och närheten till 

skog och natur har satt sina spår och inspirerat såväl religionen, fantasin, mytologin, folktron, 

konsten och litteraturen (Brännlund 2010). Ängar, hagar, fäbodvallar, vallar och små gläntor i 

skogen har ofta ett stort kulturhistoriskt värde och bidrar även till en ökad artrikedom (De 

Jong, Larsson-Stern & Liedholm 1999). Många av de återstående öppna biotoperna som åkrar 

och ängar håller på att växa igen eller planteras om med gran. Då de har ett högt biologiskt 

värde och ökar variationen i landskapet och bör de bevaras. Insektslivet är rikt i gläntor och 

öppna gräsmarker och där trivs t.ex. fjärilar, skalbaggar, gräshoppor och steklar och även 

bland däggdjuren har gläntorna stor betydelse (De Jong, Larsson-Stern & Liedholm 1999). I 

Sverige finns en mängd fornminnen så som runstenar och skeppssättningar. Det finns även 

många spår i naturen från det gamla odlingslandskapet t.ex. stenmurar, beteshagar, kolbottnar 

och odlingsrösen. Det skogliga kulturarvet kan delas in i fyra kategorier (Brännlund 2010):  

 fasta fornlämningar (gravar, ruiner och boplatser mm.) 

 övriga kulturhistoriska lämningar 

 det biologiska kulturarvet 

 det immateriella kulturarvet (ortsnamn och sägner mm.) 
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5. Resultat 

I denna studie genomfördes en enkätundersökning (se bilaga 1 och 2) som totalt besvarades 

av 50 personer i Rättvik med omnejd, för att testa och analysera de olika metoderna för 

sociala värden och de för materiella värden.  

Målgruppen för enkäten är slumpmässigt utvalda människor i alla åldrar (svarande i enkäten 

var mellan åldrarna 11-75 år, men inga åldersgränser angavs) som någon gång besöker skogen 

vid IK Jarl i Rättvik. För att nå ut till dessa gjordes valet att lägga ut enkäten i kassorna på 

olika välbesökta butiker och i väntrummet på ett träningscentrum i centrala Rättvik. 

5.1 Contingent valuation method (CVM) 

Resultatet för CVM är baserad på fråga 2 och 9 i enkäten (se bilaga 1) där frågorna används 

för att fastställa respondenternas attityder och betalningsvilja för utbudet av miljönyttigheten. 

De svarande fick i enkäten besvara en fråga om hur viktigt det var att ha nära till naturen. 

Majoriteten svarade att det var av mycket stor betydelse, tätt följt av stor betydelse och ganska 

stor betydelse (se diagram 1). 

 
Diagram 1. Betydelsen av närhet till natur.  
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. 

 

Diagram 2. De svarandes värdering av ett skogsbesök. 

I enkäten ombads respondenterna att besvara frågan om vad ett skogsbesök är värt för dem ur 

ekonomisk synvinkel. Det var väldigt svårt att uttrycka för de flesta (se diagram 2), 11 

personer svarade att skogens sociala värden var ovärderliga och 17 personer besvarade inte 

frågan alls. Om man adderar de summor som de som besvarade frågan kom fram till(1760 kr) 

och sedan dividerar samma summa på 50 (alltså dividerat även på de som inte besvarade 

frågan med ett ekonomiskt värde) får man fram ett medelvärde på 35 kr/ besök.  

Om det är i genomsnitt 50 besök per dag, året runt, innebär det att det är 18 250 skogsbesök 

om året (Sandin 2013). Med det upplevda medelvärdet av ett besök på 35 kr/person, blir det 

under ett år 638 750 kr. 

 

5.2 Travel cost method (TCM) 

TCM utnyttjar det faktum att efterfrågan på ett besök till ett givet naturområde kan härledas 

indirekt via besökarnas kostnader för att resa dit (Boman, Kriström & Mattson 2000). 

Metoden är baserad på fråga 3 och 4 i enkäten (se bilaga 1) där frågorna används för att 

fastställa respondenternas transportkostnader till och från skogen. 

Enligt Energimyndigheten (2013-05-13) drar en bensindriven bil i genomsnitt 0,83 liter/mil. 

Under 2012 kostade bensinen i genomsnitt 14,98 kr/ liter (Ekonomifakta 2013-05-13). 

Generellt kan man alltså konstatera att det i genomsnitt kostar 12, 40 kr/mil att ta bilen, om 

den drivs på bensin.  För en km kostar det alltså 1,24 kr. 
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I enkäten svarade 18 personer av 50 att de tar bilen till och från skogen (se diagram 3). 

Följande uträkningar är baserade på kostnaden för tur och retur baserat på de sträckor (se 

diagram 4) som de som transporterar sig via bil, buss eller moped har uppgett att de har till 

skogen. Grunden för uträkningarna är baserad på genomsnittliga kostnader för en 

bensindriven bil.  

 
Diagram 3. Transportsättet de svarande oftast använder sig av till skogen. 

 

Diagram 4. Hur långt de svarande har till skogen från deras bostäder.  
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Av de svaranden som tar bilen var det: 

 Tre personer som hade mindre än en km att åka med bilen, de betalar kring 2,50 

kr/person och besök.   

 Det var fyra personer som hade mellan 1-2 km, de betalar ca 5 kr/person och besök.  

 Det var fem personer som hade mellan 2,5-4 km betalar ca 9,90 kr/person och besök.  

 En person hade mellan 4,5-6 km, alltså betalar denne ca 14,90 kr för att ta bilen till 

och från skogen. 

 Två personer hade mellan 6,5- 10 km, alltså betalar de ca 24 kr/person och besök.  

 Två personer hade över 10 km, alltså kan man räkna med att de har betalt ca 40 

kr/person för tur och retur.  

 Endast en person hade över 20 km, vilket innebär att denna person har betalat minst 50 

kr/besök.  

Om man adderar summan av vad det kostar per person att åka till skogen och hem igen blir 

det totalt 270 kr. Om man sedan dividerar det på 18 (då det var 18 personer som tog bilen) får 

man fram 15 kr. Alltså kan man säga att människor som transporterar sig i bil i genomsnitt 

betalar 15 kr/besök till skogen i Rättvik.  

Två personer svarade att de tog bussen till skogen. Enligt Dalatrafiks prislista (2013) kostar 

det ca 40 kr för tur och retur. Ytterligare en person som hade mindre än en km svarade att de 

transporterade sig via moped till skogen, vilket innebär en kostnad på ca 2,50 kr. Om man 

räknar in dessa kostnader till bilåkarnas kostnader och sedan dividerar med 21 (21 personer 

totalt som haft en direkt kostnad för att ta sig till skogen) blir den gemensamma 

medelkostnaden 17 kr/besök.  

Enligt undersökningen framkommer det att ca 40 % av besökarna tar bil, buss eller moped till 

skogen som studien avser och medelkostnaden är 17 kr/besök. Om 50 personer besöker 

skogen varje dag (Sandin 2013) så innebär det ca 18 250 besök om året, multiplicerat med 17 

kr/besök det blir en summa på 310 250 kr/året. Om dessa beräkningar görs på endast 40 % av 

besökarna, eftersom det var så många som i enkäten angav att faktiskt hade monetära utgifter 

för att ta sig till skogen och om dessa betalar 17 kr/besök, blir det under ett år en summa på 

124 100 kr.  

5.3 Kommunen, länsstyrelsens och skogsägarnas värdering av området 

Offentliga markägare som staten och Rättviks kommun äger knappt 40 % av marken medan 

25 % utgörs av bolagsmark. Resterande mark tillhör sex privata markägare. Uppskattningsvis 

är ca 10 hektar (ha) skogsmark är i dagsläget upptaget av motionsspår enligt Björklund 

(2013). Enligt SkogForsk var det genomsnittliga värdet på den stående stamvolymen för 1 ha 

avverkningsmogen skog år 2008 värt 42 726 (SkogForsk 2013-04-16). Alltså är 10 ha värt 

427 260 kr vid avverkning. Detta är en grov uppskattning av det ekonomiska värdet som 

skogsägarna förlorar om de upplåter sin mark till rekreation och motionsspår istället för att 

använda den till produktivt skogsbruk.  Om man räknar med att skogen avverkas var 

sextionde år, vilket är den lägsta gränsen för avverkning i Sverige kan man slå ut 
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skogsägarnas förlust av att inte använda motionsspåren till produktiv skogsmark på 60 år 

(SkogForsk 2 2013-05-20). Eftersom summan vid avverkning skulle ha varit 427 260 kr, så 

blir det delat på 60 år 7121 kr/år som de 10 ha skog som används för motionsspåren på IK Jarl 

är värd. 

Enligt Bergstedt (2013) har kostnaden för inlösen av marken i reservatet hittills kostat ca 8 

miljoner och uppskattningsvis kommer slutnotan bli ca 12 miljoner. För att sätta detta i 

relation till det ovan beräknade värdet kan man dividera 8 miljoner med 215 ha, för att sedan 

multiplicera svaret med 10 ha. Summan blir då 372 093 kr för 10 ha, enligt det pris 

länsstyrelsen har betalat för reservatet. Ca 55 000 kr differens jämfört med summan som 

beräknas på det genomsnittliga värdet på 1 ha skog 2008 ovan. 

5.4 Jämförelse av metoder 

Metod Beräkningsgrund Resultat 

CVM 35 kr/besök & person 638 750 kr/år 

TCM 17 kr/besök & person 124 100 kr/år 

Skogsägare 427 260 kr/avverkning 7121 kr/år 

Länsstyrelse 372 093 kr/10 hektar   
Tabell 1. Resultat från de olika metoder som prövats i denna studie. 

Intressant att yttra om de olika platserna som enkäten legat ute på är att svarsandelen på sista 

frågan var betydligt högre (ca 90 %) på de enkäter som legat i väntrummet på träningscentrat 

än svarsandelen på de som legat ute i olika butiker (ca 20-30 %). Troligtvis kan skillnaden 

härledas till tidsbrist hos de som handlat i en butik, jämfört med de som sitter och väntar i 

väntrummet på träningscentrat. 

I CVM var det låg svarsandel (ca 56 % som inte svarade eller angav att ett skogsbesök var 

ovärderligt) på frågan. Frågan kan göras tydligare eller så hade det varit bättre att intervjua 

personerna så de hade fått mer information och kunnat ställa direkta frågor till intervjuaren. 

Det var högre svarsandel (100 %) på sista frågan när frågeställaren/ författaren av rapporten 

var närvarande.  

Svarsandelen på frågorna ang. TCM var hög, 100 % svarande. I TCM kan resultatet dock 

påverkats av att de svarande inte själva efterfrågades att fylla i vad deras resekostnader till och 

från skogen är. P.g.a. detta har beräkningar gjorts på genomsnittliga värden av 

bensinkostnader och genomsnittligt värde på hur mycket en bensindriven bil drar per 

kilometer.  

I metoden där det beräknats vad skogsägarna förlorar på att inte avverka skogen där 

motionsspåren är belagda har resultatet baserats på det genomsnittliga värdet av 1 ha skog 

från år 2008. I en mer precis värdering än denna skulle naturligtvis platsspecifik bonitet t.ex. 

användas då det inte går att säga om detta värde stämmer in på just denna skog, då det finns 

många faktorer som spelar in, t.ex. markens produktivitet. I och med att skogen avverkas med 

jämna mellanrum gjordes en beräkning på 60 år, vilket är den lägsta åldern för att avverka 
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skog (SkogForsk 2 2013-05-20), alltså är det inte nödvändigtvis så på en given plats att 60 år 

är värdet man bör räkna med. 

Siffran från Länsstyrelsen är en summa som faktiskt har betalats för marken. Dock menar 

Jonas Bergstedt (2013) i intervju att den totala summan kan komma att uppgå till 12 miljoner 

kr och i denna rapport har beräkningar endast gjorts på 8 miljoner kr.  

Det kan konstateras att dessa metoder inte kan bli riktigt rättvist bedömda på den grunden som 

finns i denna rapport, med endast 50 svarande i en enkät. Det få antalet svarande tillsammans 

med den stora variationen bland respondenterna, gör att den statistiska osäkerheten sådan att 

det är svårt att bedöma metodernas trovärdighet. Dock kan det konstateras att på en tidsram på 

10 veckor var det inte mer än så som hanns med. Vilket blir en del av resultatet, dvs. det är 

tidskrävande och relativt svårt att få in svar genom en enkät. Men om man antar att svaren är 

representativa kan konstateras att metoderna för sociala värden (CVM och TCM) visar 

betydligt högre värden än värdena som framkommit av att ta fram det förlorade virkesvärdet. I 

detta fall skiljer sig även resultatet av CVM och TCM markant. Enligt en liknande 

undersökning, en värdering av Skånes och Blekinges skogar (Norman, Mattson & Boman 

2011), har man adderat resultatet från TCM med resultatet av CVM. Detta gör att metoderna 

binds samman och på så sätt ger ett mer reellt resultat i och med att både kostnaden för resan 

och mervärdet blir inräknat. Om man gör på samma sätt med undersökningen i denna rapport 

och adderar resultaten från CVM med TCM, blir summan 762 850 kr/år. 

6. Diskussion 

Om man genom att använda dessa metoder kan jobba mer med att sätta ett värde på vad det 

betyder för människor att få vistas i skog, finns det en mycket större chans att man i framtiden 

kommer ta vara och värdesätta dessa värden mer än vad som görs idag. Om man lyckas att 

ekonomiskt värdesätta skogens sociala värden och så även andra ekosystemtjänster som finns, 

kan man i större utsträckning belysa hur viktiga de är för vår överlevnad. Långsiktigt skulle 

det kanske bidra till att fler bryr sig om att bevara våra skogar vilket skulle gynna såväl 

människor, biologisk mångfald och miljön. 

En av de största svårigheterna i arbetet har varit att få de svarande i enkäten att förstå vad 

frågorna innebär och vilka svar som efterfrågas, framför allt på den sista frågan (se bilaga 1) 

ang. ekonomisk värdering. Majoriteten har inte svarat med ett ekonomiskt värde på den sista 

frågan om hur mycket de värdesätter ett skogsbesök. Alltså bör en sådan fråga utvecklas 

betydligt om man ska få ett svar som går enkelt att använda. I övrigt märktes en högre 

svarsandel på den sista frågan de gånger som författaren av rapporten själv var närvarande vid 

besvarandet av frågorna, detta är något att ta med sig i genomförandet av framtida enkäter.  

Det går att diskutera upplägget på enkäten, den hade kunnat göras tydligare på vissa punkter. 

Det hade även varit bra om enkäten hade bett de svarande att ange kostnaden för resa, istället 

för att bara berätta hur de reste, för det hade kunnat leda till ett mer precist svar. Men då 

kommer nästa svårighet, vet människor vad det kostar att ta bilen några kilometer? Kanske 

hade en sådan fråga lett till lägre svarsfrekvens än den nuvarande, då många är osäkra. En 

tanke med CVM var att istället för att lämna ett skriftligt svar hade de svarande kunnat få 
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”kryssa - i- alternativ” även där. Troligtvis hade svarsfrekvensen då ökat, men frågan är om 

man då har influerat de svarande för mycket genom att ge dem möjliga alternativ. Det skulle 

kunna leda till att det inte är deras eget svar som faktiskt hamnar på pappret då. För om det 

stått alternativ som 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200, 300…osv, så kanske många tyckt att 

500 hade låtit väldigt mycket och ingen hade svarat det. Det är som sagt väldigt svårt att 

komma fram till vad som är rätt och fel i en sådan här enkät. 

Resultatet av TCM är det som framstår som mest stabilt, då det är ett värde som människor 

faktiskt har betalat för att ta sig till skogen. Om man då jämför med CVM, där två personer 

angav att de tyckte ett skogsbesök var värt 500 kr. För frågan är då, skulle de verkligen betala 

500 kr när det kommer till kritan? Men det är här det blir väldigt komplext, då de personerna 

antagligen har tänkt över hur mycket de faktiskt får ut av ett skogbesök och bedömt det till 

500 kr, det är inte alls fel. Så samtidigt som TCM har en fördel i och med att personerna 

faktiskt har betalat summan, så missar man mervärdet med själva skogsbesöket med den 

metoden, t.ex. alla hälsoaspekter.  

Vidare stämmer resultaten av CVM och TCM inte så bra överens med varandra, CVM har ett 

betydligt högre värde. Dock bör man ha i åtanke att TCM är beräknat på 40 % av besökarna 

och CVM på 100 % av besökarna. Om man sedan jämför med det genomsnittliga värdet för 

virke/år är det ännu större skillnader. Det är möjligt att siffrorna hade sett annorlunda ut om 

omfattningen ökats till ca 1000 eller fler svaranden, det beror på att det händer väldigt mycket 

med resultatet om respondenternas svar skiljer sig väldigt mycket åt när det är så få 

respondenter. Här bör även tilläggas att resultatet som framkom i denna studie inte stämmer 

överens med resultatet av Hanemanns (1994) studier av metoderna. Hanemann har jämfört de 

olika metoderna i olika tester och skillnaden i värde i resultatet var mindre än tre procent. Om 

man i denna studie beräknat båda värdena på 100 % av besökarna (istället för 40 % i TCM 

och 100 % i CVM) hade resultatet mer efterliknat resultatet av Hanemanns undersökningar. 

I en liknande undersökning, en värdering av Skånes och Blekinges skogar (Norman, Mattson 

& Boman 2011), har man adderat resultatet från TCM med resultatet av CVM. När även de 

som betalat en reskostnad anger ett värde för skogsbesök skulle man kunna anta att det värde 

de anger är mervärdet de upplever efter att betalat för resan. Det innebär att det är rimligt att 

addera de två värdena för att få en bättre uppskattning. Detta gör att metoderna binds samman 

och på så sätt ger ett resultat som tar hänsyn till både kostnaden för resan och mervärdet. För 

och nackdelar med denna approach bör undersökas vidare. 

De värden som framkom från beräkningar av vad markägarna förlorar och på hur mycket 

länsstyrelsen betalt för inlösen av marken till naturreservat är på ett sätt bra som 

referensvärden. Uträkningarna är baserade på en engångssumma som tas ut vid avverkning av 

skogsägarna. Man kan räkna med att skogsägarna hugger ner skogen med ca 60 års 

mellanrum (lågt räknat, troligtvis går det lite längre tid mellan avverkningarna) så då går det 

ändå att använda det för jämförelse med de andra värdena. Värdet tar inte heller hänsyn till 

möjliga kostnader och intäkter som markägarna får för underhåll och gallring. Om man slår ut 

skogsägarnas förlust av att inte använda motionsspåren till 10 ha produktiv skogsmark 
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(427 260 kr) på 60 år blir det 7121 kr/år som skogen är värd. Det är långt ifrån vad skogen 

värderats till enligt de svarande i enkäten.  

Den summa länsstyrelsen betalat i dagsläget på 8 miljoner kronor, som sedan omräknats per 

10 ha, fungerar även den som referens för att ta reda på vad marken är värd. Men det uppstår 

svårigheter om man ska jämföra det värdet med de som framkommit i CVM och TCM, då 

dessa värden är beräknade per år och länsstyrelsen endast betalar summan en gång. 

Ytterligare en metod som skulle kunna vara intressant att utvärdera för område som IK Jarl är 

att addera ännu en metod till rapporten, att undersöka kostnader för underhåll av spår, löner 

för de som jobbar med området och kostnader för el till elljusspår året runt.  

Om man jämför CVM och TCM med de svar som framkommit under kommunens, 

länsstyrelsens och skogsägarnas värdering, tyder det på att de båda metoderna för sociala 

värden ger ett högre ekonomiskt värde än de metoder som anger materiella värden för marken 

eller skogen, i det studerade fallet med tätortsnära skog (IK Jarl skogen i Rättvik). Detta är 

mycket intressant då det tyder på att det är mer värt för allmänheten med sociala värden än 

med materiella. I Sverige finns allemansrätten som gör att man får vistas fritt i naturen. Dock 

kanske det inte skulle vara helt fel att ta ut fler avgifter för våra sociala värden. T.ex. kanske 

en skogsägare kan ta betalt för parkering eller spåravgifter (engångskostnader eller 

flergångskostnader) året om och på så sätt kan det leda till att fler frivilligt avsätter skogen för 

rekreation istället för att avverka den. Det finns även andra möjligheter så som att staten kan 

ta ut mer skatt eller ha någon slags fond som gör det möjligt att betala skogsägare mer för att 

de bevarar skogen för sociala värdens skull. Om mer skog bevaras kan det i slutänden leda till 

många positiva effekter för såväl människors hälsa som den biologiska mångfalden och 

miljön. 

Ytterligare en synvinkel är att det behövs nya strategier för att möta ökningen av mental 

ohälsa och nya sjukdomstillstånd. Om man skulle sätta en prislapp på skogens 

rekreationsvärden ur hälsosynpunkt, för att sedan sätta dessa i relation till samhällets 

sjukvårdskostnader, borde intresset kunna väckas hos beslutsfattarna och bidra till ett ökat 

engagemang och satsningar för att bevara naturen. 

Då vetenskapliga studier visar att naturen har en positiv effekt på människor med vissa 

sjukdomar och hälsotillstånd bör naturen utnyttjas mer inom detta område. Istället för t.ex. en 

ökad medicinering överlag borde alternativa behandlingssätt bejakas. Då det finns ett antal 

olika beprövade metoder, däri utomhusvistelse, borde patienter få chansen att nyttja dessa 

innan metoder såsom medicinering påbörjas. Viktigt är också att se värdet i och vårda våra 

tätortsnära skogar, så det förblir enkelt för människor i allmänhet att ta sig ut i naturen.  
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7. Slutsats 

Denna studie har testat olika metoder som används till ekonomisk värdering av skogens 

sociala värden; travel cost method (TCM), contingent valuation method (CVM) och genom att 

undersöka hur skogsägare och länsstyrelsen har värderat området i fråga. Metoderna har 

testats på ett skogsområde i Rättvik, kallat IK Jarl och varierande resultat har framkommit. 

Resultatet av metoderna ger värden som varierar inom ett stort spann och de metoderna för 

sociala värdena ger ett avsevärt högre värde än de metoder som baseras på materiella värden – 

så som mark och virke. En möjlighet är att använda metoderna parallellt med varandra, för att 

inte mista värdet av varken det ena eller det andra, dvs. inkludera både transportkostnader 

(som idag faktiskt redan betalas) och det personliga mervärdet (som idag upplevs men inte 

kräver monetär motprestation av den som har upplevelsen).   

Variationen i svaren som framkommit i resultatet, visar att det behövs större antal enkäter för 

att undvika differenser. Det är svårt att säga hur väl metoderna fungerar för att värdesätta 

skogens sociala värden i och med underlaget som resultatet är baserat på. Det går ändå att 

fastställa att ju större mängd svarande överlag till metoderna och om respondenterna kan ge 

mer precisa svar till TCM, desto säkrare och mer tillförlitliga blir svaren. 
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Bilaga 1  

Enkätstudie om 

SKOGENS SOCIALA VÄRDEN 

 

- Har skogen något värde för dig? 

Hej, jag heter Rebecka Axellie och läser sista terminen på Ekoteknikprogrammet på 

Mittuniversitetet. Jag håller just nu på att skriva min c-uppsats där jag undersöker om det går 

att bedöma det ekonomiska värdet på skogens sociala värden. Med dessa värden menas de 

värden från skogen som bidrar till människors välbefinnande t.ex. naturupplevelser, 

rekreation, folkhälsa, bär, svamp, jakt, estetik, kulturell förankring osv. Jag har valt att titta på 

skogen vid IK Jarl, som finns här i Rättvik (se kartan). 

 

Om du någon gång besökt ”IK Jarl-skogen” betyder det mycket för mig om du kan hjälpa mig 

med min studie genom att svara på några frågor. 

Gör så här: Ta en tom enkät ur plastfickan märkt ”1”. Kryssa för det alternativ som passar 

bäst in på dig. Om du råkar kryssa i fel ruta går det bra att du täcker över det felaktiga svaret 

för att göra ett nytt kryss på det rätta svarsalternativet.  När du fyllt i din enkät, lämna den i 

plastfickan märkt med ”2”. Enkäten är anonym.  

Har du frågor? Kontakta mig på: reax1000@student.miun.se  
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1. Din ålder:________________ 

 Kvinna 

 Man 

 

2. Hur stor betydelse har närhet till natur för Dig? 

 Mycket stor betydelse 

 Stor betydelse 

 Ganska stor betydelse 

 Liten betydelse 

 Ingen betydelse alls 

 Annat______________ 

 

3. Hur långt har Du till skogen (IK Jarl, Rättvik) från din bostad? 

 Mindre än en km 

 Mellan 1-2 km 

 Mellan 2,5-4 km 

 Mellan 4,5 -6 km 

 Mellan 6,5 -10 km 

 Över 10 km 

 Över 20 km 

 Annat____________ 

 

4. Hur transporterar Du dig oftast till skogen (IK Jarl, Rättvik)? 

 Bil 

 Buss 

 Gång 

 Cykel 

 Annat____________ 

Uppskattningsvis: 

 

5. Ungefär hur ofta besöker Du skogen under sommaren(juni, juli, augusti)? 

 Flera gånger om dagen 

 1 ggr/dag 

 2-4 ggr/vecka 

 4-6 ggr/vecka 

 1 ggr/vecka 

 1-3 ggr/månad 

 1 ggr/månad 

 Aldrig 

 Annat____________ 
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6. Ungefär hur ofta besöker Du skogen under hösten(september, oktober, november)? 

 Flera gånger om dagen 

 1 ggr/dag 

 2-4 ggr/vecka 

 4-6 ggr/vecka 

 1 ggr/vecka 

 1-3 ggr/månad 

 1 ggr/månad 

 Aldrig 

 Annat____________ 

 

7. Ungefär hur ofta besöker Du skogen under vintern(december, januari, februari, 

mars)? 

 Flera gånger om dagen 

 1 ggr/dag 

 2-4 ggr/vecka 

 4-6 ggr/vecka 

 1 ggr/vecka 

 1-3 ggr/månad 

 1 ggr/månad 

 Aldrig 

 Annat____________ 

 

8. Ungefär hur ofta besöker Du skogen under våren(april, maj)? 

 Flera gånger om dagen 

 1 ggr/dag 

 2-4 ggr/vecka 

 4-6 ggr/vecka 

 1 ggr/vecka 

 1-3 ggr/månad 

 1 ggr/månad 

 Aldrig 

 Annat____________ 

 

9. Om Du reflekterar över vad ett skogsbesök är värt för Dig och försöker 

omvandla det i pengar. Vad kan Du, uppskattningsvis, tänka Dig att betala per 

skogsbesök? 

 

Svar:________________________________________________________ 

 

Tack för att Du tog Dig tid!

27 



32 
 

Bilaga 2- Resultat av enkätstudie 

Fråga 1 Svar: Totalt 50 

Kvinna 33 st 

Man 17 st 

  Fråga 2 Svar:   

Mycket stor betydelse 20 7 män 13 kvinnor 

Stor betydelse 16 5 män 11 kvinnor 

Ganska stor betydelse 13 4 män 9 kvinnor 

Liten betydelse 0 0 män 0 kvinnor 

Ingen betydelse alls 1 1 män 0 kvinnor 

   Fråga 3 Svar:   

Mindre än en km 20 8 män 12 kvinnor 

Mellan 1-2 km 15 3 män 12 kvinnor 

Mellan 2,5-4 km 6 3 män  3 kvinnor 

Mellan 4,5-6 km 2 0 män  2 kvinnor 

Mellan 6,5-10 km 4 2 män  2 kvinnor 

Över 10 km 2 0 män 2 kvinnor 

Över 20 km 1 1 män  0 kvinnor 

   Fråga 4 Svar:   

Bil 18 7 män 11 kvinnor 

Buss 2 1 män 1 kvinnor 

Gång 21 6 män 15 kvinnor 

Cykel 8 3 män 5 kvinnor 

Annat: moped 1 0 män 1 kvinnor 

 

Fråga 5 Svar:   

Flera gånger om dagen 1 1 män 0 kvinnor 

1 ggr/dag 3 0 män 3 kvinnor 

2-4 ggr/vecka 21 6 män 15 kvinnor 

4-6 ggr/vecka 8 4 män 4 kvinnor 

1 ggr/vecka 2 2 män 0 kvinnor 

1-3 ggr/månad 9 2 män 7 kvinnor 

1 ggr/månad 3 1 män 2 kvinnor 

Aldrig 3 1 män 2 kvinnor 
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Fråga 6 Svar   

Flera gånger om dagen 1 1 män 0 kvinnor 

1 ggr/dag 3 0 män 3 kvinnor 

2-4 ggr/vecka 12 5 män 7 kvinnor 

4-6 ggr/vecka 7 4 män 3 kvinnor 

1 ggr/vecka 6 1 män 5 kvinnor 

1-3 ggr/månad 7 4 män 3 kvinnor 

1 ggr/månad 7 1 män  6 kvinnor 

Aldrig 6 1 män 5 kvinnor 

 

Fråga 7 Svar   

Flera gånger om dagen 1 1 män 0 kvinnor 

1 ggr/dag 2 0 män 2 kvinnor 

2-4 ggr/vecka 10 4 män 6 kvinnor 

4-6 ggr/vecka 3 3 män 0 kvinnor 

1 ggr/vecka 6 2 män 4 kvinnor 

1-3 ggr/månad 7 2 män 5 kvinnor 

1 ggr/månad 9 2 män  7 kvinnor 

Aldrig 11 3 män 8 kvinnor 

 

 

 

 

Fråga 8 Svar:   

Flera gånger om dagen 1 1 män 0 kvinnor 

1 ggr/dag 2 0 män 2 kvinnor 

2-4 ggr/vecka 17 6 män 11 kvinnor 

4-6 ggr/vecka 2 2 män 0 kvinnor 

1 ggr/vecka 7 3 män 4 kvinnor 

1-3 ggr/månad 11 3 män 8 kvinnor 

1 ggr/månad 4 1 män 3 kvinnor 

Aldrig 6 1 män 5 kvinnor 

   Fråga 9 Svar:   

Ej svarat 17 8 män 9 kvinnor 

10 kr 2 1 män 1 kvinnor 

20 kr 7 3 män 4 kvinnor 

25 kr 2 0 män 2 kvinnor 

40 kr 1 1 män 0 kvinnor 

50 kr 5 2 män 3 kvinnor 

60 kr 1 0 män 1 kvinnor 

100 kr 2 0 män 2 kvinnor 

500 kr 2 1 män 1 kvinnor 

Ovärderligt 11 1 män 10 kvinnor 
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