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Sammanfattning 
 
Derome Skog, som sköter råvaruförsörjningen till Deromegruppens 
industrier, vill utveckla sin kommunikation med sina leverantörer och 
även de skogliga tjänster som företaget förmedlar. För att göra det 
behövs kunskap om vilka tjänster som skogsägare inom deras 
verksamhetsområde efterfrågar och hur skogsägarna söker och tar till 
sig kunskap om skog. Syftet med studien är att hitta nya vägar, 
informationskanaler och informationstjänster för skogsbolag att 
kommunicera om skogliga tjänster till befintliga och blivande 
leverantörer. För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet med 
studien har en enkätundersökning valts som metod i kombination med 
en fokusgrupp. Enkäten skickades ut per post till 300 slumpmässigt 
utvalda skogsägare i sydvästra Sverige och fokusgruppen bestod av sex 
studenter som läste kursen Hållbart familjeskogsbruk på 
Linnéuniversitetet i Växjö och som även var skogsägare. 
 
De tjänster som efterfrågades mest var avverkning, gallring, röjning och 
plantering. Skogliga tidningar, personliga möten och sociala aktiviteter 
är viktiga kunskapskällor för skogsägare. Få av skogsägarna svarade att 
de använde skogsbolagens hemsidor eller följde dem på sociala medier 
med de flesta uppskattade att den egna internetanvändningen i skogliga 
syften kommet att öka. Digitala kalendrar med skogsbolagens aktiviteter 
och mobil-appar för att mäta och räkna på skog var digitala verktyg som 
efterfrågades. Skador och sjukdomar på skog, intrångsfrågor, 
markskoning och gallring var ämnen som många skogsägare tyckte var 
svåra och kan vara lämpliga teman på aktiviteter. Större mångfald i 
skogsbruksmetoderna och en mer målbaserad och diversifierad 
rådgivning efterfrågades från skogsbolagens virkesinköpare och 
skogsinspektorer. 
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Abstract 
The enterprise Derome Forest, which manages the supply of raw 
materials to Derome Group's industries, wants to develop its 
communications with suppliers and also the forest services that the 
company provides. The purpose of the study was to find new 
information channels for forest companies to communicate about forest 
services to existing and future suppliers. In order to answer the research 
questions and achieve the purpose of the study, a questionnaire was 
chosen as a method in combination with a focus group.  
 
The most sought after services were final felling, thinning, and pre 
commercial thinning and planting. Forestry magazines, personal 
meetings and social activities were important sources of knowledge for 
forest owners. Few of the forest owners replied that they used the 
websites of forest companies or followed them on social media, 
although most of the respondents estimated that their internet use for 
forest purposes will increase. Digital calendars with forest companies' 
activities and mobile apps for measuring and calculating were digital 
tools that were requested. Damage and diseases on forests, intrusion 
issues and thinning were subjects that many forest owners thought was 
difficult. Greater diversity in forestry methods and a more goal-based 
and diversified advice were requested from forest companies. 
 
 
 
Key words: forest owners, communication,  
internet use, forestry, Sweden. 
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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete på 
Skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Det är en 
C-uppsats som omfattar 15 högskolepoäng. Studien är gjord i samarbete 
med Derome Skog och deras behov och frågeställningar har lagt 
grunden till arbetet. Studenter på kursen Hållbart familjeskogsbruk på 
Linnéuniversitetet i Växjö har deltagit i en fokusgrupp som lärare och 
programansvariga på kursen hjälpt till att arrangera. De ska ha ett stort 
tack och deras medverkan har varit till stor hjälp. Jag vill tacka Andreas 
Johnsson på Derome Skog som varit med och utformat studien och varit 
ett bollplank genom hela arbetet och Stina Alriksson som varit min 
handledare. Deras hjälp, glada tillrop och stora kunnande har varit 
oumbärligt. Tack! 
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1. Introduktion 
 

1.1. Bakgrund 

Deromegruppen är en av Sveriges största familjeägda träindustri och har 
sin verksamhet inom sågverk, byggvaruhandel, hustillverkning, 
fastighetsförvaltning, takstolstillverkning och tryckimpregnering 
(Sandersson 2014). Dotterbolaget Derome Skog, som sköter 
råvaruförsörjningen till industrierna, vill utveckla sin kommunikation 
med sina leverantörer och även de skogliga tjänster som företaget 
förmedlar (Johnsson 2016). För att göra det behövs kunskap om vilka 
tjänster som skogsägare inom deras verksamhetsområde efterfrågar och 
hur skogsägarna söker och tar till sig kunskap om skog (Andersson, 
Carlsson, Christenson & Haglund 2011). Virkesinköparnas arbetssätt 
kan utvecklas genom att få kunskap om hur olika arbetssätt uppfattas av 
skogsägare. Det är även viktigt att veta vilka kommunikationskanaler 
som skogsägarna använder och hur skogsägarna använder internet. 
Genom att undersöka hur olika kategorier av skogsägare söker 
information och vilka tjänster de efterfrågar kan kommunikationen från 
skogsbolaget riktas till respektive målgrupp (Andersson et al. 2011). 

Skogsägares internetanvändning och kunskapssökning har undersökts 
av Boje, Hannertz och Löf (2010). Studien bygger på en 
enkätundersökning som skickats till 600 slumpmässigt utvalda 
skogsägare med skogsfastigheter på över 10 hektar i Laholms och Östra 
Göinges kommuner. Studien undersökte var skogsägarna vände sig för 
att söka information om skog och skogsbruk, vilka mål de hade med sitt 
skogsbruk och hur de använde internet i vardagen respektive i skogloga 
syften. I den svarade skogsägarna att de helst sökte information om skog 
från rådgivare, skogsbolag och skogsägarföreningar, skogliga tidningar, 
kurser och exkursioner. Internet och andra medier var mindre viktiga. 
Skogsägare under 50 år rankade internet som viktigare källa till skoglig 
information än vad de mellan 50 och 65 år gjorde, men den gruppen 
rankade ändå internet högre än vad de över 65 år gjorde. Skogsägarnas 
utbildningsnivå hade betydelse för internetanvändningen där den ökade 
med ökande utbildningsnivå. Det fanns också en tendens att de som inte 
bodde på eller i anslutning till sin skogsfastighet använde internet mer 
än de som bodde på sin skogsfastighet. Över 50 % av skogsägarna 
uppskattade att deras internetanvändning i skogliga syften kommer att 
öka. 

Amerikanska skogsindustriers användning av sociala medier och vilken 
inställning de hade till sociala medier när det gällde användning, risker, 
kostnader och möjligheter har studerats av Gazal, Iris och Poudel 
(2016). Studien visade att majoriteten av företagen som deltog i 
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undersökningen i någon mån använde sociala medier men att det fanns 
mycket stora möjligheter till utökning och utveckling. Då antalet 
användare av sociala medier väntades öka såg de att sociala medier 
kunde användas för at bredda kundbasen och nå nya kundgrupper. 
Sociala medier är även ett viktigt verktyg för att vårda och utveckla 
långsiktiga affärsrelationer, inte bara mellan företag och kund, utan 
även mellan företag. Detta gör att företag behöver satsa resurser för att 
lyckas på sociala medier och det är viktigt att vara noga med innehållet i 
det som företaget delar och veta vad företaget vill med sin närvaro på 
sociala medier. De menar även att det är viktigt att utvärdera vilken 
nytta satsningen på sociala medier gör för företaget och om satsningarna 
lönar sig (Gazal et al. 2016). 
 
 

1.2. Definitioner 
 
Med virkesinköpande organisationer menas skogsbolag och 
skogsägarföreningar som köper in skogsråvara i form av timmer, 
massaved och energived från skogsägare. Skogsinspektorer är 
skogsägarföreningarnas virkesinköpare och rådgivare.  
 
 

1.3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att hitta nya vägar, informationskanaler och 
informationstjänster för skogsbolag att kommunicera om skogliga 
tjänster till befintliga och potentiella leverantörer. Genom dialog med 
skogsägare ska dessa kommunikationsvägar utformas och målet är att 
skogsbolag och virkesköpande organisationer, med hjälp av en ökad 
kännedom om skogsägarnas behov av och önskemål om 
skogsvårdstjänster och kommunikation, ska kunna utveckla sina tjänster 
till skogsägarna.  
 
Frågeställningar 
 

 Hur kan virkesinköpande organisationer förbättra sin kommunikation 
med skogsägare? 

 Vilka behov av skogliga tjänster och skoglig kunskap har skogsägare? 
 Var söker skogsägare kunskap om skog och skogsskötsel? 
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2. Material och metod 
 
För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet med studien har en 
enkätundersökning valts som metod i kombination med en fokusgrupp. 

 
 
2.1. Derome Skogs arbetssätt och kommunikation 

 
Råvaruförsörjningen sköts av inköpsorganisationen och dotterbolaget 
Derome Skog som har som ambition att vara ett fullserviceföretag i för 
skogsägarna (Derome Skog u.å. 1) och tillhandahåller allt från 
skogsvårdande tjänster, till avverkning, certifiering och rådgivning. De 
har ett tjugotal virkesinköpare på åtta kontor utspridda i 
verksamhetsområdet som sträcker sig mellan Skåne i söder och norska 
gränsen i norr, genom Halland, Västra Götaland och Dalsland (Derome 
Skog u.å. 2). Virkesinköparna är dem som har i uppgift att köpa in virke 
från skogsägarna i sitt område och de förmedlar även de tjänster som 
företaget tillhandahåller. De har därmed både en köpande och en 
säljande roll och de är de personer som skogsägarna har mest kontakt 
med vilket gör dem mycket viktiga för företaget när det gäller 
kommunikation och affärsrelationer. Virkesinköparna har som ambition 
att en till två gånger per år ringa upp de skogsägare som de köpt virke 
av (Johnsson 2017). Sedan har företaget som ambition att alla 
leverantörer ska få fyra postutskick per år. Dessa utskick består av 
tidningen Ta i trä (Derome Skog 2016) som utkommer två gånger per år 
och två utskick kan handla om leveransvillkor för leveransvirke, 
inbjudan till skogsdagar, etc. (Johnsson 2017). På företagets hemsida 
finns information om vilka tjänster de erbjuder, kontaktinformation till 
virkesköpare, apteringslistor för leveransvirke, med mera. Derome Skog 
har inget eget konto på sociala medier men Deromegruppen har ett 
Facebook-konto och ett Instagram-konto som med arbetare på Derome 
Skog ibland administrerar (Johnsson 2016). 

 
 
2.2. Enkät 

 
Fördelarna med en enkätundersökning är att urvalet kan göras 
slumpmässigt, det går att nå ut till ett stort antal respondenter och alla 
respondenter får till sig samma frågor på samma sätt, jämfört med 
intervjuer som är tidskrävande och där svaren kan påverkas av i vilken 
miljö intervjun görs och av vem som intervjuar (Trost 2007). 
 
Enkäten skickades ut per post till 300 slumpmässigt utvalda skogsägare 
i sydvästra Sverige. Registret som användes innehöll alla ägare till 
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skogsfastigheter inom Derome Skogs verksamhetsområde vilket innebär 
att alla inte var leverantörer till Derome Skogs men att deras fastighet 
låg inom företagets verksamhetsområde. Orsaken var att kunna nå ut till 
både nuvarande och potentiella leverantörer till företaget. Registret var 
uppdelat i det norra respektive det södra verksamhetsområdet, vilket 
innebar att ett proportionellt stratifierat urval kunde göras. Det innebar 
att urvalet var slumpmässigt och proportionerligt fördelat ur det norra 
respektive det södra verksamhetsområdet. 

 
Enkäten utformades i Google Formulär och resultaten sammanställdes i 
både Google Formulär och i Excel och gav både kvalitativa och 
kvantitativa data. Majoriteten av frågorna formulerades som 
kryssvalsfrågor där ett svar markerades eller som flervalsfrågor där alla 
svar som stämmer markerades. På slutet fick respondenterna möjlighet 
att i fritext skriva om de vill tillägga något till sina svar eller lägga till 
någon övrig kommentar. 
 
Bifogat med enkäten fanns ett förfrankerat och adresserat svarskuvert 
och ett missivbrev (Bilaga 1) som förklarade varför de kommit med i 
undersökningen, vad studien handlade om, vem som utförde studien och 
att den genomfördes i samarbete med Derome Skog. Där fanns även 
kontaktuppgifter till avsändaren och när det är möjligt att höra av sig 
med frågor. För att öka svarsfrekvensen skickades ett kombinerat tack- 
och påminnelsebrev ut några veckor efter att enkäten skickats ut, där de 
som redan svarat på enkäten tackades för sitt deltagande och de som 
ännu inte svarat ombads att göra det (Bilaga 2). 
 

 
2.3. Fokusgrupp 

 
Fokusgrupper kan liknas vid gruppintervjuer men med den viktiga 
skillnaden att i en fokusgrupp är interaktionen mellan deltagarna större 
och med ett starkare fokus på ämnet, än i en gruppintervju där 
intervjuaren är mer delaktig i diskussionerna och ämnet kan var bredare 
eller även vara flera (Halkier 2010). Kombinationen av gruppinteraktion 
och ämnesfokus gör att man ur fokusgrupper kan få data som säger 
något om gruppens attityder, normer eller tolkningar av olika fenomen 
och datan är ett resultat av de medverkande personerna i fokusgruppen. 
Där av är valet av deltagare av stor vikt för hur resultatet kommer att 
bli. Jämfört med intervjuer ger en fokusgrupp en annan typ av svar då 
svaren får möjlighet att utvecklas genom att deltagarna diskuterar dem 
med varandra. Det är dessa diskussioner och de svar som kan komma ur 
dem som är den största orsaken till att en fokusgrupp har valts som 
metod för att få fram nya vägar för kommunikation mellan skogsägare 
och skogsbolag (Halkier 2010). 
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Studien har innefattats av en fokusgrupp med några av de skogsägare 
som läser Hållbart familjeskogsbruk på Linnéuniversitetet i Växjö Den 
genomfördes den 28 maj 2017. Samtalet spelades in, då en 
ljudupptagning är ett bra hjälpmedel för att dokumentera mötet (Halkier 
2010). Ljudinspelningen från fokusgruppen transkriberades och sedan 
togs essensen ut av alla svar som gruppen gav på respektive fråga. 
Deltagarna i fokusgruppen svarade på en kortversion av den enkät som 
skickades ut till de 300 skogsägare som ingick i enkätundersökningen. 
Den korta versionen som fokusgruppdeltagarna fick svara på innehöll 
frågor om deltagaren, fastigheten, internetanvändning och sociala 
medier. Ämnen som diskuterades var vilka mål som kan finnas 
skogsägande och skogsskötsel, vilka faktorer som spelar ni vid val av 
köpare vid virkesförsäljning, vilja skogliga tjänster som deltagarna 
efterfrågade och kommunikation och tjänster från skogsbolag kan 
utvecklas. 
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3. Resultat 
 

3.1. Enkät 
 

3.1.1. Svarsfrekvens och respondenter 
Enkäten besvarades av 119 av 300 skogsägare som enkäten skickats ut 
till vilket ger en svarsfrekvens på 40 %. Av de 119 svaren kunde 104 tas 
med i studien. Orsakerna till att 15 respondenters svar inte kunde räknas 
var flera men den vanligaste (12 stycken) var att viktiga frågor i enkäten 
inte hade besvarats. I många fall hade respondenten skrivit att den inte 
bedrev något aktivt skogsbruk på sin fastighet, att någon familjemedlem 
drev skogsbruket och en respondent representerade en skogsförvaltare 
utan eget skogsinnehav. Två respondenter hörde av sig via telefon 
respektive mail och meddelade att de inte kunde svara på enkäten på 
grund av liknande orsaker som de som beskrivits ovan och en 
respondent var avliden. Dessutom skickades två enkäter tillbaka från 
posten då personen inte längre fanns på adressen och ej angett någon ny. 
Av de 104 enkätsvar som kommit med i studien är det endast ett fåtal 
som inte är fullständigt besvarade och i de fallen är det endast någon 
enstaka fråga som inte är besvarad. För de frågor som inte besvarats av 
alla 104 respondenter anges i redovisningen av resultaten nedan hur 
många som besvarats frågan. Om inget anges är frågan besvarad av 104 
respondenter. 
 
Könsfördelningen var 29 % kvinnor och 71 % män. Könsfördelningen 
för alla Sveriges skogsägare är 38 % kvinnor och 62 % män 
(Christiansen 2013) vilket innebär att männen är överrepresenterade i 
den här studien. De flesta (65 %) av skogsägarna bodde på eller inom 
tre kilometer från sin skogsfastighet och de flesta (59 %) var delägare i 
sin skogsfastighet. Endast en respondent var 40 år eller yngre och 63 % 
av respondenterna var över 60 år (Figur 1). Medelåldern var 64 år vilket 
är något högre än medelåldern för alla skogsägare i Sverige vilken 
ligger på 61 år (Nylander 2017). 
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Figur 1. Åldersfördelning. Besvarad av 99 av 104 respondenter. 

 
 
 

Nästan hälften av skogsägarnas fastigheter var på 50 hektar eller mindre 
och nästan en fjärdedel hade fastigheter på 50 till 100 hektar. Endast en 
skogsägare hade en fastighet på mer än 500 hektar och drygt en 
fjärdedel av skogsägarna hade en fastighet på 100 – 500 hektar (Figur 
2). I diagrammet är kategorierna 100–500 hektar och mer än 500 hektar 
sammanslagna på grund av att statistiken för hela Sverige inte finns i de 
kategorierna. Jämfört med genomsnittet är skogsägarna med fastigheter 
över 50 hektar överrepresenterade och skogsägarna med fastigheter 
under 50 hektar underrepresenterade (Christiansen 2013). Statistiken för 
Sverige gäller areal produktiv skogsmark, jämfört med enkätfrågan som 
var formulerad ”Hur stor är din skogsfastighet” vilket innebär att 
respondenten i sitt svar kan ha räknat med exempelvis impediment i sitt 
svar. Detta kan ha bidragit till att resultatet visar på fastighetsstorlekar 
som är större än genomsnittet. Det kan även vara så att vissa 
respondenter äger flera fastigheter och i sitt svar slagit ihop hela sitt 
skogsägande vilket också ger en större areal. 
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Figur 2. Fastighetsstorlek i hektar per storleksklass för Sverige jämfört med 
studien. 

 
 
En majoritet av skogsägarna (57 %) hade certifierat sitt skogsbruk i FSC 
och/eller PEFC, 36 % hade inte certifierat sitt skogsbruk och 7 % visste 
inte om de hade certifierat sitt skogsbruk. Den organisation som flest 
skogsägare hade sålt virke eller avverkningsrätt till de senaste tio åren 
var Södra och sedan kom Sydved, Derome och Vida (Figur 3). 

 
 

 
Figur 3. Andel av skogsägarna som sålt virke eller avverkningsrätt till 
respektive aktör. Besvarad av 103 av 104 respondenter. 
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3.1.2. Kunskapssökning och skogliga tjänster 
Enkäten innehöll två frågor om kunskapssökning, en om vad som 
upplevdes svårt i skogsbrukandet och en om vilka tjänster som 
skogsägarna efterfrågade från de virkesköpande organisationerna. På 
frågan om vilka moment eller områden i skogsbruket som skogsägarna 
upplevde svåra eller ville veta mer om (besvarad av 99 av 104) svarade 
flest ”Skador och sjukdomar som kan drabba min skog”. ”Intrångsfrågor 
och äganderätt” kom på andra plats och ”Körskador och markskoning” 
och ”Om och när ett bestånd behöver gallras” kom på delad tredjeplats. 
 
 
Tabell 1. Tabellen visar områden som respondenterna tyckte var svåra eller 
ville veta mer om, sorterade efter svarsfrekvens. Respondenterna fick kryssa i 
valfritt antal alternativ. 
Besvarad av 99 av 104. 

 
Frågorna ”Var söker du i första hand när du vill hitta ny kunskap om 
skog?” och ”Hur vill du lära dig mer om skog och skogsbruk?” hade 
samma svarsalternativ. Detta för att kunna jämföra hur skogsägarna idag 
söker information med hur de skulle vilja söka information och lära sig 
mer om skog. De båda frågorna fick ganska liknande svar och vissa 
skogsägare svarade likadant på frågorna.  
 
 
 
 

Vilka av dessa alternativ tycker du är svårt i skogsskötseln/vad vill du 
veta mer om?   
Skador och sjukdomar som kan drabba min skog 52% 
Intrångsfrågor och äganderätt 34% 
Körskador och markskoning 30% 
Om och när ett bestånd ska gallras 30% 
Biologisk mångfald i skogen 28% 
Företagsekonomi för skogsägare 28% 
Hänsyn till vatten i skogsbruket 25% 
Föryngring, plantval och markberedning 24% 
Hur jag avgör om ett bestånd är avverkningsmoget 23% 
Hur jag bedriver ett miljömässigt hållbart skogsbruk 22% 
Vilken aktör i skogsbranschen jag ska sälja mitt virke eller min 
avverkningsrätt till 20% 
Hänsyn till kulturmiljöer och fornlämningar i skogsbruket 19% 
Röjning 19% 
Maskinval vid gallring. Stickvägs- eller beståndsgående 18% 
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Tabell 2. Tabellen visar olika skogsrelaterade kunskapskällor och hur stor 
andel av skogsägarna som använder dem sorterade efter svarsfrekvens. 
Respondenterna fick kryssa i valfritt antal alternativ. 

 
Svarsfrekvensen på frågan ”Var söker du i första hand när du vill hitta 
ny kunskap om skog?” och ”Hur vill du lära dig mer om skog och 
skogsbruk?” jämfördes för att se hur de skiljer sig åt beroende på om 
frågan ställs som ”var söker du i första hand kunskap” eller ”hur vill du 
helst lära dig mer?”. De alternativ som är grönmarkerade i Tabell 3 
tolkas som att de är starkare efterfrågade än vad de är använda och vice 
versa med de rödmarkerade som är mer använda än vad de är 
efterfrågade. De gulmarkerade har samma svarsfrekvens i båda 
frågorna. Denna jämförelse kan användas för att se på vilka sätt 
skogsbrukare vill ta till sig kunskap och vilka områden som skogsbolag 
kan satsa på och utveckla för att nå ut till skogsägare som är nuvarande 
och potentiella leverantörer. 
 
De svarsalternativ som fått en högre svarsfrekvens i frågan om hur 
skogsägare vill ta till sig kunskap jämfört med frågan om hur de söker 
information i första hand, är till stora delar sociala aktiviteter, 
internetbaserade tjänster och sociala medier. Det har inte tagits hänsyn 
till hur stora skillnaderna är, bara om svarsfrekvensen är större eller 
mindre.  

Var söker du i första hand när du vill hitta ny kunskap om skog? 
 Svars- 
frekvens 

Skogliga tidningar i pappersformat. Exv.: Skogsland, Tidningen Skogen, 
SkogsEko. 64% 
Frågar min skogsinspektor eller virkesinköpare 61% 
Besöker mässor. Exv. Elmia Skog. 40% 
Skogliga aktiviteter med mitt skogsbolag så som temakvällar, familjedagar, 
visningar på sågverken, etc. 36% 
Sökning på Internet (Googla) 27% 
Frågar en familjemedlem eller nära släkting 26% 
Deltar på exkursioner arrangerade av Skogsstyrelsen, Föreningen Skogen, 
etc. 25% 
Skogsstyrelsens hemsida 23% 
Frågar Skogsstyrelsens konsulenter 18% 
Böcker om skog 17% 
Går på kurs 16% 
Internetsidan Skogskunskap (f.d. Kunskap direkt) 16% 
Inköpande skogsbolags hemsidor 14% 
Skogliga forum på Internet 14% 
Vetenskapliga tidskrifter om skog och skogsbruk 14% 
Följer skogsbranschens aktörer och företag på sociala medier 9% 
Skogliga tidningars webbupplaga. Exv.: Skogsland, Tidningen Skogen, 
SkogsEko. 8% 
Frågar LRF eller annan branschorganisation som jag är medlem i 6% 
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Tabell 3. Tabellen visar olika skogsrelaterade kunskapskällor och hur stor 
andel av skogsägarna som vill använda dem för att lära sig mer om skog 
sorterade efter svarsfrekvens. Respondenterna fick kryssa i valfritt antal 
alternativ. Pilarna och strecken visar om placeringen är högre,  
lägre eller samma som för frågan i Tabell 2. Besvarad av 102 av 104 
respondenter. 
 

Hur vill du lära dig mer om skog och skogsbruk? 

Placering 
jämfört 
med 
Tabell 2 

Skogliga tidningar i pappersformat. Exv.: Skogsland, Tidningen Skogen, 
SkogsEko. --- 
Frågar min skogsinspektor eller virkesinköpare --- 
Besöker mässor. Exv. Elmia Skog. --- 
Skogliga aktiviteter med mitt skogsbolag så som temakvällar, familjedagar, 
visningar på sågverken, etc. --- 
Deltar på exkursioner arrangerade av Skogsstyrelsen, Föreningen Skogen, 
etc. 
Sökning på Internet (Googla) 
Går på kurs 
Frågar Skogsstyrelsens konsulenter 
Skogsstyrelsens hemsida 
Internetsidan Skogskunskap (f.d. Kunskap direkt) 
Skogliga forum på Internet 
Frågar en familjemedlem eller nära släkting 
Böcker om skog 
Vetenskapliga tidskrifter om skog och skogsbruk 
Följer skogsbranschens aktörer och företag på sociala medier 
Skogliga tidningars webbupplaga. Exv.: Skogsland, Tidningen Skogen, 
SkogsEko. 
Inköpande skogsbolags hemsidor 
Frågar LRF eller annan branschorganisation som jag är medlem i --- 

 
 

De tjänster som mest efterfrågas av skogsägarna är slutavverkning 
(föryngringsavverkning), skogsbruksplan i pappersform och plantering 
(Tabell 4). Gallring med beståndsgående maskiner efterfrågas av fler än 
gallring med stickvägsgående maskiner. Rådgivning i ekonomi och 
hänsynsfrågor samt kurser efterfrågas minst tillsammans med skogs- 
och spårbarhetscertifiering. I tabellen är de olika alternativen 
kategoriserade i skogsskötseltjänster i ljusast blå, skogsbruksplaner och 
certifiering något mörkare och rådgivning och kurser mörkast. Detta för 
att få en överblick för vilka olika sorters tjänster som efterfrågas mest. I 
samtliga frågor om kunskapssökning och skogliga tjänster har 
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respondenterna endast fått välja mellan de alternativ som givits och inte 
fått ge några egna förslag. Men de fick möjlighet att skriva i fritext på 
den sista frågan om de ville tillägga något till sina svar, men det ingen 
som gjort. 

 
 
Tabell 4. Tabellen visar skogliga tjänster som respondenterna efterfrågar från 
det skogsbolag de säljer virke/avverkningsrätt till, sorterade efter 
svarsfrekvens. I tabellen är de olika alternativen kategoriserade i 
skogsskötseltjänster i ljusast blå, skogsbruksplaner och certifiering något 
mörkare och rådgivning och kurser mörkast.  Respondenterna fick kryssa i 
valfritt antal alternativ. Besvarad av 99 av 104 respondenter. 

Vilka skogliga tjänster efterfrågar du från det skogsbolag du säljer 
virke/avverkningsrätt till?   

Slutavverkning 67% 

Skogsbruksplan (I pappersformat) 44% 

Plantering 41% 

Gallring med beståndsgående maskiner 36% 

Rådgivning i skogsskötselfrågor 36% 
Skogsbruksplan i digital form (Som kan användas i dator, läsplatta eller 
mobiltelefon) 33% 

Gallring med stickvägsgående maskiner 32% 

Röjning 31% 

Markberedning 30% 

Skogs- och spårbarhetscertifiering (FSC, PEFC) 25% 

Rådgivning i hänsynsfrågor 17% 

Kurser 15% 

Rådgivning i ekonomiska och/eller juridiska frågor 15% 
 
 
 

3.1.3. Internetanvändning 
Mer än hälften av respondenterna använder internet varje dag i vardagen 
men ingen använder internet varje dag i skogliga syften (Figur 4). Det är 
14 % som inte alls använder internet och 17 % som aldrig använder 
internet i skogliga syften. Det innebär att nästan samtliga av dem som i 
någon mån använder internet i vardagen även använder det för skogliga 
syften. De respondenter som är yngre än 60 år använder internet mer i 
vardagen jämfört med totalen men bara marginellt mer för att söka 
kunskap om skog (Figur 5). Att gränsen för jämförelsen är dragen vid 
60 år beror på att andelen yngre respondenter i studien var liten. 
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Figur 4. Hur stor del av respondenterna som använder internet i sin vardag 
respektive för att söka kunskap om skog. 
 

 

 
Figur 5. Hur stor del av respondenterna under 60 år använder internet i sin 
vardag respektive för att söka kunskap om skog. Urvalet innefattar 36 av 104 
respondenter. 
 
 
För att se hur internetanvändningen skiljer sig mellan de som bor på 
eller i anslutning till sin fastighet (påbo) och de som inte bor på eller i 
anslutning till sin fastighet (utbo) har en jämförelse gjorts i mellan 
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dessa. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan gruppernas 
internetanvändning men den tydligaste skillnaden var att det var fler 
påbor är utbor som aldrig använde internet varken i vardagen eller i 
skogliga syften och tre av dem angav i fritextfrågan att de saknade dator 
i hemmet. En jämförelse har även gjorts mellan grupperna är det gäller 
hur de uppskattar att deras internetanvändning i skogliga sammanhang 
kommer att utvecklas och även där var den enda tydliga skillnaden att 
tre påbor angav att deras användning kommer att minska medan 
samtliga utbors användning uppskattades öka eller vara oförändrad. 
Mer än en tredjedel (35 %) av respondenterna var aktiva på sociala 
medier men bland dem under 60 år var hälften aktiva på sociala medier. 
På frågan om hur respondenterna uppskattade att deras 
internetanvändning i skogliga syften kommer att utvecklas svarade mer 
än hälften att de tror att de kommer att använda internet lika mycket 
som nu och något färre att de kommer att använda internet mer än vad 
de gör nu. Ett fåtal svarade att de kommer att använda internet mindre i 
skogliga syften än vad de gör idag. 

 
 

 
Figur 6. Hur respondenterna tror att deras internetanvändning i skogliga 
syften kommer att utvecklas. 
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Figur 7. Hur respondenter under 60 år tror att deras internetanvändning i 
skogliga syften kommer att utvecklas. 

 
 
 

3.2. Fokusgrupp 
 

Fokusgruppen bestod av sex studenter som läste kursen Hållbart 
familjeskogsbruk och som även var skogsägare. De fick börja med att 
fylla i en kort enkät med några frågor ur den stora enkäten som skickats 
ut till de 300 skogsägare som ingått i studien. Enkäten fyllde flera 
syften, dels att få information om deltagarna och dels att deltagarna ska 
få en ingång i ämnet och ha något att göra innan diskussionerna kom 
igång. Diskussionerna pågick i ungefär 45 minuter. 

 
3.2.1. Deltagarna 

Av de sex deltagarna var fem män och en kvinna och medelåldern var 
35 år. Två angav att de hade gymnasium, folkhögskola eller 
motsvarande som högsta utbildningsnivå och fyra att de hade 
universitet, högskola eller motsvarande som högsta utbildningsnivå. 
Alla använde internet varje dag i vardagen och i skogliga syften 
använde fem av sex internet varje vecka och en av sex någon gång i 
månaden. Hälften av deltagarna var aktiv på sociala medier, hälften 
uppskattade att deras internetanvändning i skogliga syften kommer att 
vara oförändrad och hälften att de kommer att använda internet mer i 
skogligs syften än vad de gör idag. 
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3.2.2. Mål med skogsbruket 
Den första frågan som ställdes var ”Vilka olika mål har ni i ert 
skogsbruk?”. Svaren kunde delas in i de tre kategorierna fritidsintressen, 
ekonomiska mål och att förvalta ett arv, där fritidsintressen innehöll 
jakt, fiske, kräftfiske, att testa nya idéer och att det är skönt att jobba 
fysiskt. De ekonomiska målen var skattetekniska fördelar, som 
komplement till det egna företaget, att kunna sälja tomter och ett 
ekonomiskt tillskott till den befintliga inkomsten. I kategorin att förvalta 
ett arv ingick möjligheten att kunna berätta för sina barn om familjens 
skog och att få förvalta det som tidigare generationer lämnat efter sig. 
Hälften av svaren handlade om fritidsintressen, 36 % om ekonomiska 
mål och 14 % om att förvalta ett arv. En kommentar var att målen kan 
vara olika beroende på om man har ärvt eller köpt sin skogsfastighet. 
Till exempel kan den som köpt sin skogsfastighet ha ett större fokus på 
de ekonomiska målen om de inte känner till fastighetens historia och har 
gjort en stor ekonomisk investering i skogen. Jämfört med den som ärvt 
sin skogsfastighet och kanske känner att den förvaltar något som gått i 
arv i flera generationer och vill lämna över skogen i ett bra skick till 
sina barn. 
 

3.2.3. Virkesinköparens inverkan 
På frågan om hur virkesinköparens sätt agera och kommunicera kan 
påverka deltagarnas sätt att sköta sin skog och deras mål med skogen, 
svarade de flesta att de gärna hade sett att de inköpande 
organisationerna skulle bli mer öppna för olika sätt att bedriva 
skogsbruk, att virkesinköparen presenterade olika sätt att sköta skogen 
beroende på de mål den enskilde skogsägaren har. 
 

”Inköparen föreslår ju ofta det som passar bäst för 
industrin.” 
 
De menade att det krävs mycket kunskap för att kunna se de olika 
möjligheter som finns och att de upplever att inköparen ofta driver på de 
ekonomiska aspekterna ganska hårt och att det kan vara svårt att 
diskutera andra möjligheter då virkesinköparen sällan visar något 
intresse för det. Att låta en från industrin oberoende aktör göra 
skogsbruksplanen menade en deltagare kunde ge ett större utrymme för 
alternativa skötselmetoder, jämfört ett skogsinköpande bolags 
planläggare. Men även att i skogsbruksplanens målbeskrivning trycka 
på andra värden än de ekonomiska, kunde vara ett sätt, då planens 
åtgärdsförlag ska spegla skogsägarens mål och att som skogsägare gå 
skogliga utbildningar för att kunna göra fler medvetna val. 
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De skogskvällar och liknande evenemang som skogsbolag, 
skogsstyrelsen, med flera arrangerar tyckte deltagarna var bra men de 
kunde utvecklas och kompletteras med fokusgrupper med olika teman 
där skogsägare med samma intresse kan diskutera föryngring av tall, 
udda sortiment, kontinuitetsskogsbruk, med mera. Även här ansåg flera 
att de bör arrangeras av industrin oberoende aktörer. Ett förslag var även 
att i dessa grupper kunna gå ihop och sälja vissa sortiment tillsammans 
för att kunna få ett bättre pris. Sociala aktiviteter ansågs bra för att knyta 
kontakter med andra skogsägare men skogsrelaterade aktiviteter 
prioriterades högst av samtliga deltagare och även om det ofta lockas 
med mat eller fika så var temat för dagen det viktigaste och var man inte 
intresserad av det så gick man ändå inte. Inbjudan till evenemang kom 
både per post, sms och mail. Fördelen med postutskick var att de kunde 
sättas upp på anslagstavlan eller kylskåpet vilket gör det lättare att 
komma ihåg de olika evenemangen. Både sms och mail ansågs vara bra 
men risken med båda var att de lätt blir för många och då kunde de 
tappas bort eller missas. Ett förslag var möjligheten att i sin digitala 
kalender kunna prenumerera på ett företags evenemang och kunna få 
veta om dem i tid och även kunna få påminnelser. Gruppen var mest 
positiv till postutskick och prenumeration på kalender och mindre 
positiv till sms och mail.  
 

3.2.4. Affärskontakter, prislistor och förhandling 
På frågan om vilka faktorer som kunde vara avgörande vid val av aktör 
att sälja virke eller avverkningsrätt till kom enbart ekonomiska 
argument upp, frånsett två deltagare som enbart sålde till en aktör och 
inte engagerade sig att jämföra olika köpare. På frågan om vilka faktorer 
förutom de ekonomiska som var av betydelse svarade dem att företaget 
har ett bra rykte om sig, att de inte kör sönder och att de kommer och 
hämtar även små mängder leveransvirke som till exempel vindfällor. En 
annan viktig faktor var att aktören, utöver avverkning och transport, 
även kunde ordna med plantering, markberedning och 
skogsvårdsåtgärder. Det var mindre viktigt om det utfördes av samma 
företag eller om skogsbolaget anlitade underentreprenörer, det viktiga 
var att de kunde erbjuda tjänsten. 
 

”Jag tycker det är bra med offentliga prislistor så jag 
kan sitta hemma och jämföra i lugn och ro.” 
 
Något som flera deltagare efterfrågade var möjligheten att se 
prislistorna på respektive aktörs hemsida och kunna sitta hemma i lugn 
och ro och jämföra. Men deltagarna upplevde att de kunde förhandla 
mer på priset om prislistan inte var offentlig, vilket var positivt. Många 
var även positiva till idén om en timmerbörs där virkesaffärer kunde 
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göras med alla aktörer på marknaden. De dolda prislistorna och de olika 
betalningssätten, som till exempel Södras efterlikvid till sina 
medlemmar, var orsaker som gjorde det svårt att jämföra priser mellan 
olika aktörer.  
 
De flesta deltagare tyckte det var positivt att inköparen ringde och 
visade sitt intresse men flera deltagare ville inte heller ringa och 
förhandla med för många aktörer då de inte ville att deras uppgifter 
skulle sparas så att de sedan regelbundet skulle bli kontaktade av dem. 
Även i denna fråga kom önskemål fram om att virkesinköparna skulle 
se mer till vilka behov den enskilde skogsägaren har och många tyckte 
det var viktigt med en långsiktig relation med en virkesinköpare och 
menade att en bra virkesinköpare kunde man följa till ett annat bolag om 
denne bytte jobb.  

 
3.2.5. Sociala medier och hemsidor 

Två av deltagarna (en tredjedel) kunde tänka sig att följa det skogsbolag 
de levererar virke till på sociala medier men en av dem var generellt sett 
mycket restriktiv till vilka som fick synas flödet på sociala medier. Den 
ena ville endast ha den väsentligaste informationen medan den andra 
hellre ville ha lite humoristiska inslag. Nyhetsinlägg om exempelvis nya 
satsningar på sågverk där skogsägaren fick känslan av att få exklusiva 
förhandstittar eller liknande ”inside information” uppskattades på 
sociala medier och kunde motivera skogsägarna att fortsätta följa 
skogsbolagen. Två använde inte sociala medier och två var inte 
intresserade utan sökte hellre den information de vill ha på andra håll, 
till exempel på skogsbolagets hemsida. Kortare informationsfilmer om 
gallring, röjning etc. som skogsbolaget lade upp på internetsidor som till 
exempel You Tube tyckte många av deltagarna var intressanta och 
sådana inslag var även eftertraktade på sociala medier. 
 
Personlig inloggning på skogsbolagets hemsida för att kunna se sina 
leveranser och mätbesked efterfrågades och även verktyg för att kunna 
räkna ut avverkningskostnader, utfall och netto på planerade 
avverkningar efterfrågades. Gärna tillsammans med öppna prislistor. En 
idé som kom upp var ett verktyg som kan användas i fält för att mäta 
arealer etc. och räkna på avverkningar. En hemsida som enbart 
innehåller kontaktinformation till virkesinköparna och information om 
företaget uppskattades inte av deltagarna. 
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4. Diskussion och slutsatser 
 

Skogsägarna i enkätundersökningen sökte i första hand information om 
skog i skogliga tidningar, frågade sin virkesinköpare eller 
skogsinspektor om råd, besökte mässor eller aktiviteter som 
skogsbolagen anordnade. Få av skogsägarna svarade att de använde 
skogsbolagens hemsidor eller följde dem på sociala medier. Dessa 
resultat stämmer i stora delar överens med studien av Boje, Hannerz & 
Löf (2010) som visade att personlig rådgivning, tidningar och sociala 
evenemang så som kurser och exkursioner var de forum där de helst 
sökte skoglig kunskap.  

De områden som flest skogsägare enligt undersökningen tyckte var 
svåra eller ville veta mer om (Tabell 1) kan vara lämpliga teman för 
sociala aktiviteter som skogsbolag kan arrangera. Att skogliga tidningar 
i pappersformat är det forum där flest skogsägare främst söker kunskap 
om skog talar för att dessa tidningar kan användas av virkesköpande 
företag för att nå ut till många skogsägare med sin marknadsföring. 

Tillsammans med skogsbruksplanläggning och rådgivning i 
skogsskötselfrågor är de vanliga skogsbrukstjänsterna slutavverkning, 
plantering, gallring och röjning de mest efterfrågade tjänsterna enligt 
enkäten. Deltagarna i fokusgruppen ville att den aktör som de sålde en 
avverkningsrätt till även skulle kunna ordna med eller förmedla 
markberedning, plantering och andra skogsvårdsåtgärder. Det lades stor 
vikt vid enkelhet men även vid möjligheten att själv kunna påverka 
arbetet och att undvika markskador. 

Flera av deltagarna i fokusgruppen ställde sig något negativa till 
kommunikation via sms och mail med motiveringen att de upplever att 
de får för många sms och mail och att meddelanden därför lätt 
försvinner i mängden. Flera var positiva till postutskick då de kunde 
sättas upp på kylskåpet eller anslagstavlan och inte försvann i mängden 
på samma sätt som sms och mail. Detta talar för att Derome Skogs 
strategi att nå ut till sina leverantörer med postutskick fyra gånger per år 
(Johnsson 2017) är uppskattad. Majoriteteten av deltagarna i 
fokusgruppen var inte intresserade av att följa något skogsbolag på 
sociala medier och hälften av dem var inte heller aktiva på sociala 
medier. 

I enkätundersökningen syntes att yngre skogsägare i högre grad var 
aktiva på sociala medier än de äldre och det kan spegla teorin att 
användningen av sociala medier kommer att öka (Gazal et al. 2016). En 
av deltagarna i fokusgruppen uttryckte att hon var mycket restriktiv till 
vilka som fick synas i hennes flöde på sociala medier och detta kan 
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tolkas som att symtomen med för många meddelanden som syntes för 
sms och mail även kan uppstå i sociala medier. Många av deltagarna 
hade bestämda åsikter om vad ett skogsbolag som de kunde tänka sig 
följa på sociala medier skulle lägga ut. Även om de inte var överens om 
vilket innehåll som var viktigast eller mest underhållande, så tyckte alla 
att det var viktigt och att om innehållet var för dåligt så skulle de inte 
fortsätta att följa bolaget. 

Det har visats i andra studier om företags användning av sociala medier 
att för att lyckas krävs det att företaget lägger ned resurser och är 
medveten om syftet med sina inlägg för att lyckas (Gazal et al. 2016). 
Deltagarna i fokusgruppen uttryckte en önskan om att som leverantör 
och följare på sociala medier få känna sig speciell och få vara först med 
det senaste. Det fanns ingen enighet i frågan om vilket av alternativen 
sms, mail eller post som var det bästa utan bara att det fanns för- och 
nackdelar med alla och att det viktigaste var innehållet i meddelandet 
(temat på träffen, etc.) som var det viktigaste och som avgjorde om man 
tog det till sig eller inte. Att prenumerera på ett företags 
aktivitetskalender föreslogs som ett bra och enkelt sätt att ta till sig och 
komma ihåg viktiga datum. Där kan ett virkesköpande företag lägga in 
sista datum för leveransvirkesanmälan, sågverksvisning, familjedag, 
gallringskväll etc.  

Det som genomsyrade hela fokusgruppen var en önskan om ett mer 
målbaserat skogsbruk och att virkesinköparna och skogsinspektorerna 
var mer öppna för skogsägarens mål med sitt skogsbruk och alternativa 
skogsbruksmetoder. Detta är ett område som behöver studeras vidare 
och om det är så att detta är en utbredd åsikt bland skogsägare kan här 
finnas affärsmöjligheter för de skogsbolag som vågar tillmötesgå denna 
grupp av skogsägare. 

”Det känns som att vi yngre är mer intresserade av 
kontinuitetsskogsbruk och alternativa metoder och inte bara de 
traditionella som industrierna använder.” 

Skogsägarnas internetanvändning kommer att öka och efterfrågan på 
interaktiva lösningar och digitala verktyg kommer att kunna spela in när 
de väljer vilka företag de kommer att samarbeta med och sälja sitt virke 
till, vilket kan ge nya utmaningar för de virkesinköpande bolagen. 

Det slumpmässiga urvalet till enkäten var representativt på så vis att det 
gjordes ur registret för samtliga skogsägare i det område som 
undersökningen gjordes i. Om möjligheten att besvara enkäten digitalt 
hade funnits kanske fler yngre respondenter hade besvarat enkäten 
vilket hade varit positivt då de yngre skogsägarnas svar kan anses vara 
mer intressanta för virkesinköparna och skogsägarföreningarna. De 
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yngre ofta är snabbare med ny teknik och många av de äldre 
skogsägarna snart kommer att behöva avyttra sin skog vilket gör deras 
svar mindre användbara och intressanta. Undersökningens validitet är 
relativt god även om vissa frågor hade kunnat utformats mer precist och 
med fler möjligheter att lägga till egna alternativ. Enkätundersökningen 
hade troligen givit ett liknande resultat om den gjorts om på samma sätt 
med samma urvalsteknik. Fokusgruppens resultat är mer beroende av 
vilka deltagare som är med på grund av att de var färre än 
respondenterna i enkäten och att formerna är mycket fria och det i stora 
delar är deltagarna själva som styr, även om de är ombedda att diskutera 
et visst ämne. Reliabiliteten för studiens fokusgruppsdel hade varit 
högre om fler fokusgrupper hade genomförts. Studiens frågeställningar 
och resultat kan vara svåra att generalisera i andra ämnen än skogliga 
men internetanvändningen för olika kategorier skogsägare skulle, 
tillsammans med resultat från andra studier, kunna vara användbara. 

 
4.1. Tips till virkesköpande organisationer 

 Skogliga tidningar, personliga möten och sociala aktiviteter viktiga 
kunskapskällor för skogsägare. 

 Skador och sjukdomar på skog, intrångsfrågor, markskoning och 
gallring var ämnen som många skogsägare tyckte var svåra och kan 
vara lämpliga teman på aktiviteter. 

 Skogliga tidningar fortfarande lämpliga för marknadsföring. 

 Kvalitet viktigt på hemsidor och i sociala medier. T.ex. digitala 
verktyg för skogliga beräkningar på hemsidor och i appar. 

 Digital kalender möjligt verktyg och komplement till 
marknadsföring. 

 Större mångfald i skogsbruksmetoderna och en mer målbaserad och 
diversifierad rådgivning. 
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4.2. Metoddiskussion 

Det register som urvalet gjordes på var gammalt och uppdateringar om 
adressändring och avlidna skogsägare fanns inte med. Detta gjorde att 
några enkäter inte kom fram utan skickades tillbaka, några fastigheter 
hade bytt ägare och någon hade avlidit. Detta sänkte svarsfrekvensen 
och gav även dålig publicitet för Derome när en anhörig fick ett brev 
som var adresserat till en skogsägare som avlidit. Det visar på vikten av 
att ha uppdaterade register för att få ett så bra resultat som möjligt.  

Medelåldern hos respondenterna var högre än genomsnittet för 
skogsägarna i Sverige trots att urvalet var slumpmässigt. Möjligheten att 
besvara enkäten digitalt kanske hade tilltalat fler unga respondenter och 
kunde även ha bidragit till en högre svarsfrekvens. Då en del av syftet 
var att nå potentiella leverantörer hade det varit till fördel att få en lägre 
medelålder på respondenterna då de unga skogsägarna är framtidens 
leverantörer vilket gör deras svar mer intressanta. På frågorna om vilka 
moment i skogsbruket som upplevdes svåra, vilka tjänster som 
efterfrågades och frågorna om informationssökning hade det varit bättre 
om det endast gick att kryssa i tre alternativ istället för alla som stämde. 
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BILAGA 1  

 

Nya kommunikationsvägar till 
marknaden 
 

Hej! 

Jag heter Julia Gustafsson och jag går sista året av tre på Skogskandidat-
programmet på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag håller just nu på med 
mitt examensarbete som heter ”Nya kommunikationsvägar till 
marknaden”. I din hand håller du en viktig del av det arbetet. Det är en 
enkät som syftar till att undersöka hur skogsägare söker information om 
skogsbruk och vilka olika behov de har av skogliga tjänster som till 
exempel gallring eller rådgivning. Med ökad kunskap om skogsägares 
behov kan skogsbranschens service och tjänster till sina kunder och 
medlemmar förbättras. När examensarbetet är färdigt kommer det att 
läggas ut på Internet och finnas att läsa här: http://lnu.diva-portal.org/ 

Examensarbetet gör jag i samarbete med Derome och undersökningen 
begränsar sig därför till skogsägare i sydvästra Sverige. Enkäten är 
skickad till 300 skogsägare och du är en av dem. Varje svar som jag får 
på enkäten är viktigt och jag ber dig därför att ta några minuter till att 
besvara frågorna och skicka tillbaka enkäten till mig i det förfrankerade 
svarskuvertet. Enkätfrågorna består till största delen av kryssfrågor och 
på vissa av dem ombeds du att kryssa i mer en än ett alternativ. 

Undersökningen är givetvis anonym så jag kommer inte att veta vem 
som svarat vad och alla svar är lika viktiga för undersökningen.  

Om du har några frågor eller behöver en ny enkät är du välkommen att 
kontakta mig Julia via e-mail eller på telefon på vardagar mellan 10.00 
och 14.00. 
E-mail: jg222nw@student.lnu.se och telefonnummer 0722–033130. 

Tack på förhand för din medverkan. 

Bredared i februari 2017 
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BILAGA 2  

 
Nya kommunikationsvägar till 
marknaden 
 

Hej! 

För ett tag sedan fick du en enkät av mig som handlar om vilka behov 
som skogsägare har av service och tjänster i sitt skogsbruk. Enkäten är 
en del av mitt examensarbete på Skogskandidatprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö i samarbete med Derome. Resultaten av det 
kommer att användas för att förbättra kommunikationen och servicen 
från skogsbranschens företag till sina nuvarande och potentiella 
leverantörer och medlemmar. 

Då enkäten är anonym och jag inte vet vilka som svarat så får du det här 
brevet oavsett om du svarat eller inte. Om du redan svarat på enkäten 
och skickat in den vill jag tacka dig så mycket för din medverkan. Om 
du ännu inte gjort det ber jag dig att ta några minuter till att svara på 
frågorna och skicka in dina svar i det förfrankerade kuvertet som följde 
med enkäten. Din medverkan är betydelsefull. 

Om du har några frågor angående enkäten eller förlorat din enkät och 
behöver beställa en ny, kan du kontakta mig Julia via e-mail eller på 
telefon på vardagar mellan 10.00 och 14.00. 
E-mail: jg222nw@student.lnu.se och telefonnummer 0722–033130. 

Tack för din medverkan. 

Bredared i mars 2017 

 

Julia Gustafsson 
Student vid Linnéuniversitetet i Växjö
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