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Maria Hellström 

Sammanfattning 
 

Inför en föryngringsavverkning och/eller gallring utförs en 

avverkningsplanering. Då planeras trakten genom att med snitselband märka 

upp området, rågångar, kultur- och miljövärden samt markera basväg och 

avlägg. Hos Mellanskog utförs detta traditionellt av ansvarig skogsinspektor 

alternativt en extern planerare, detta benämns som det traditionella 

arbetssättet. Sedan tre år tillbaka har Mellanskogs virkesområde i södra 

Hälsingland låtit den entreprenör som ska utföra gallringen även sköta 

avverkningsplaneringen av trakten, mot en ersättning baserad på uttagen 

virkesvolym. Detta benämns som det nya arbetssättet. 

Syftet med studien var att jämföra det traditionella och nya arbetssättet för 

avverkningsplanering med avseende på skogsinspektorernas och 

entreprenörernas upplevelse av dem, ekonomin och arbetsmiljön. För att 

besvara frågeställningen om hur arbetssätten upplevs inhämtades data 

genom besöksintervjuer. Bedömningar av arbetsmiljön insamlades med en 

enkät bestående av attitydfrågor och graderade svarsalternativ. Uppgifter om 

kostnader hämtades från Mellanskogs traktbank samt från externa planerares 

fakturor. 

Antalet respondenter var litet, men var ändå en totalundersökning. Det hade 

varit önskvärt med fler respondenter för ett mer generaliserbart resultat. 

Antalet objekt i kostnadsjämförelsen anses vara tillräckligt stort för att 

kunna generalisera från.  

Entreprenörer och skogsinspektorer upplever det nya arbetssättet som 

fungerande och är nöjda med det. Skogsinspektorerna får mer tid till annat 

arbete och entreprenörerna kan utföra sitt arbete på ett bättre sätt. För 

skogsinspektorerna medför det nya arbetssättet en förlorad kontroll över 

trakten, som i kombination med det fortsatta ansvaret gentemot skogsägaren 

upplevs negativt. Entreprenörerna upplever den förlorade produktiviteten 

som oroande. 

Arbetsmiljön bedöms förbättrad för entreprenörerna och försämrad för 

skogsinspektorerna med det nya arbetssättet. Oavsett arbetssätt håller 

arbetsmiljön en hög nivå. 

Jämförelsen av kostnader visade att skogsinspektorerna är dyrare än 

entreprenörerna vid avverkningsplanering. På små trakter är skillnaden i 

hektarskostnader som störst, för att vara mindre på större trakter. 

Med utökad och tydligare kommunikation parterna emellan samt förmedling 

av trakter inom avtalad tid anses outsourcingen vara ett bra beslut.  
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Abstract 

At the Swedish forest owner association Mellanskog pre-harvest planning 

prior to thinning is traditionally performed by company foresters. In the past 

three years, Mellanskog has in one business area, instead outsourced pre-

harvest planning to thinning contractors.   

The purpose of this study was to investigate how the outsourcing of pre-

harvest planning is perceived by the company foresters and contractors and 

how it affects the working environment and costs.  

The study showed positive experiences from foresters and contractors, 

though there were some responsibility issues and economic concerns. 

Outsourcing improves the contractor’s working environment, but 

deteriorates that of the foresters. Having foresters performing the pre-harvest 

planning is more expensive than having contractors performing it, especially 

on small harvesting worksites.  

 

Keywords: outsourcing, pre-harvest planning, costs, working environment, 

perception. 
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Förord 

Detta examensarbete avslutar mina studier på Skogskandidatprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Studien har utförts under våren 2017 på uppdrag av 

Mellanskog, virkesområde södra Hälsingland. Jag vill tacka virkesområdes-

chef Jonas Geholm, som bidragit med både material och kloka idéer under 

arbetets gång, samt skogsinspektorer och entreprenörer som tagit sig tid och 

besvarat mina frågor, både på arbetet och i vissa fall i hemmet.  

Särskilt stort tack vill jag rikta till min handledare Erika Olofsson på 

Linnéuniversitetet. Ditt outtröttliga engagemang och din rådgivning har varit 

guld värt!  
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1 Introduktion 
 

 

1.1 Historisk utveckling mellan skogsföretag och skogsentreprenör 
 

Fram till slutet av 1930-talet dominerade entreprenörer drivningsarbetet i 

skogen i form av hästkörare och huggare (Ager 2016). Man ägnade sig åt 

blädning och plockhuggning och använde vattenkraft för att flotta timret till 

industrin. I och med andra världskriget påbörjades en rationalisering inom 

skogsbruket och skogsbolagen började anställa huggare och hästkörare. 

Mekaniseringen och trakthyggesbruket tog fart under 1950-talet varpå 

produktiviteten ökade i snabb takt. Utvecklingen pågick under decennier för 

att på 1990-talet ta ett nytt steg, då outsourcing slog igenom som ett bra sätt 

att effektivisera sin verksamhet på och samtidigt hålla nere arbetskrafts-

kostnaderna (Ager 2016). Outsourcing innebär att ett företag lägger ut 

utförandet av vissa funktioner helt eller delvis på underleverantörer 

(Nationalencyklopedin 2017).  

 

Utvecklingssteget innebar att antalet entreprenörer återigen ökade och har 

sedan dess fortsatt så; från år 1993 till år 2009 ökade antalet skogsentre-

prenörer från ca 2 100 till ca 3 700 (Häggström, Kawasaki & Lindestav 

2012). Även antalet anställda inom skogsentreprenad ökade under perioden, 

från ca 4 900 till ca 12 500. Den fortsatta outsourcingen av skogliga tjänster 

har medfört att skogsentreprenörerna ökat sitt tjänsteutbud med till exempel 

inventering, plantering och röjning (Häggström, Kawasaki & Lindestav 

2012).  

 

Den tekniska utveckling som skett börjar nå sitt maximum, det går inte att 

öka produktiviteten i avverkningarbetet med så mycket större och effek-

tivare maskiner (Skogforsk 2017a). Istället behöver de affärsmässiga 

relationerna ses över och effektiviseras för att kunna konkurrera om 

marknaden och inte minst om personal. För detta ändamål har Skogforsk 

startat projektet SESAM, Svenskt Entreprenadskogsbruk i SAMverkan. För 

att få en god affärsrelation behöver nära relationer utvecklas med väl 

fungerande kommunikation, respekt och förståelse för varandra (Johansson 

2015). Med relationer som bygger lagkänsla lyfts varandras verksamheter. 
 

 

1.2 Arbetsmiljö 
 

När man tänker på arbetsmiljö kan det vara bra belysning och en ergo-

nomiskt utformad arbetsplats som ligger närmast till hands, men i termen 

arbetsmiljö ingår förutom fysiska aspekter även sociala och organisatoriska 

(Arbetsmiljöverket 2013). I arbetsmiljön räknas alltså inte bara ergonomi in, 

utan även andra faktorer som arbetsinnehåll, variation och arbetsväxling.  
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Figur 1. För att undvika ohälsosam arbetsbelastning måste det finnas en 

balans mellan krav och resurser. Källa: Arbetsmiljöverket, 2016. 

 
I den organisatoriska arbetsmiljön ingår de krav som ställs på arbetstagarna 

samt vilka befogenheter och resurser som finns till hands för att lösa dem 

(Arbetsmiljöverket 2016). För att uppnå en god arbetsmiljö måste det finnas 

en god balans däremellan (figur 1). I den sociala arbetsmiljön ingår 

relationer och socialt samspel med personer runt om kring oss, samt stöd och 

samarbete med kollegor och chefer. Den fysiska arbetsmiljön handlar om 

ergonomi. Kroppen mår bra av att belastas, men inom rimliga gränser. Inget 

arbete är så väl utformat att det går att utföra under längre perioder utan att 

riskera belastningsskador. Genom att variera arbetsuppgifter, belastningar 

och rörelser kan dock riskerna för fysisk och psykisk ohälsa minskas 

(Arbetsmiljöverket 2016). 

 

Inom skogsbranschen ligger stort fokus på den arbetsintensitet maskinförare 

utsätts för. De korta repetitiva rörelsemönster de utför leder till att få 

muskler ligger under ständig ansträngning utan större möjligheter till vila 

(Skogforsk 2011). Med höga produktivitetsmål och små marginaler upplever 

många maskinförare även hög mental belastning (Jankovský et al. 2016). 

Tidspress och stort ansvar i kombination med fysiskt ohälsosam belastning 

kan medföra en högre risk för arbetsrelaterade sjukdomar (Jankovský et al. 

2016). 

 
 

1.3 Avverkningsplanering 
 

Inför en föryngringsavverkning och/eller gallring utförs en avverknings-

planering. Då planeras trakten genom att med snitselband märka upp 
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området, rågångar, kultur- och miljövärden samt markera basväg och 

avlägg. Planeringen är avgörande för att kunna utföra avverkningen väl, 

både ur ekonomisk och biologisk synpunkt. Ökade krav på produktivitet 

ställer höga krav på ett gediget utfört förarbete, skördaren får inte stå stilla 

på grund av oklarheter i traktdirektiven eller i planeringen. Kulturminnes- 

och skogsvårdslagen innebär krav på hänsyn för att förhindra skador på 

hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer, kulturlämningar, mark och vatten.  

 

Figur 2. Exempel på kartmaterial från traktdirektiv inför gallring. 

Dubbelstreckade, vita linjer är fastighetsgräns. Streckade, vita linjer är 

områdesgränser. Gula linjer är väg. Röd triangel är avlägg och orange 

triangel kulturlämning. Vita heldragna linjer är höjdkurvor. Lila linjer 

markerar områdena 1 och 2 som ska gallras. Källa: Mellanskog, 2017a 

 

Som beslutsstöd vid avverkningsplanering används ett traktdirektiv, 

antingen i pappersformat eller i digital form (figur 2). Den tekniska 

utvecklingen har medfört att traktdirektiven oftast skickas digitalt och bärs 

med i fält på en fältdator med någon sorts GIS-program. Traktdirektivet 

anger fastighetsgränser, gränserna för det tänkta området, vattendrag, vägar, 

stigar, med mera samt kända nyckelbiotoper och kulturminnen.  

 

I GIS-program finns ofta möjlighet att få fram markfuktighetskartor över 

trakten (figur 3). Dessa är som regel ett bra underlag för beslut om var 

basvägar bör gå och för att undvika körskador nära vatten. I traktdirektivet 

kan även eventuella överenskommelser med skogsägaren skrivas in i 

textform, alternativt ritas in i kartmaterialet. 
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Figur 3. Markfuktighetskarta. Källa: Skogsstyrelsen, 2017 

 

Avverkningsplanering i fält är ett tidskrävande arbetsmoment, hos Södra 

skogsägarna uppgår den till 45 % av tiden för det totala planeringsarbetet 

(Skogforsk 2015). Som ett rationaliseringssteg lägger således en del 

skogsföretag ut avverkningsplaneringen på entreprenörer. Detta verkar 

fungera relativt väl, trots att entreprenören själv kan se vissa problem i 

otydlig ansvarsfördelning och en lägre produktivitet på maskingruppen 

(Karlsson 2014). 

 

 

1.4 Mellanskog 
 

Mellanskog är en medlemsägd skogsägareförening med ca 26 000 

medlemmar (Mellanskog 2017b). Medlemmarna erbjuds skogsskötsel-

rådgivning och skogliga åtgärder, men kanske viktigast är att föreningen 

verkar för näringspolitiskt bra villkor för skogsägare samt höga och rättvisa 

virkespriser. Genom att ha många medlemmar finns stora volymer virke att 

förhandla med, vilket ger ett bättre förhandlingsläge mot köparna 

(Mellanskog 2017b). 

 

1.5 Avverkningsplanering hos Mellanskog 
 

Skogsinspektorn är den som har kontakt med skogsägarna och som skriver 

kontrakt om skogliga åtgärder, till exempel gallring. Efter kontraktering gör 

skogsinspektorn ett traktdirektiv som beskriver trakten och eventuella 

överenskommelser som gjorts med skogsägaren. Innan traktdirektivet 

skickas vidare ska trakten avverkningsplaneras, vilket traditionellt utförs av 

skogsinspektorn själv alternativt en extern planerare. Med en extern 

planerare menas en entreprenör med avverkningsplanering som huvudsyssla. 

När trakten är avverkningsplanerad skickas traktdirektivet vidare till 
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produktionsledaren som fördelar ut traktdirektiven på avtalade entre-

prenörer. Denna arbetsgång benämns vidare i rapporten som det traditionella 

arbetssättet. 

 

En egen tidsstudie utförd 2012 av Mellanskog visade att skogsinspektorerna 

tillsammans med produktionsledarna lade ungefär en fjärdedel av sin arbets-

tid på planering (Mellanskog 2012). Ungefär lika stor mängd tid lades till 

kundkontakt per telefon alternativt besök.  

 

Sedan tre år tillbaka har Mellanskogs virkesområde i södra Hälsingland låtit 

den entreprenör som ska utföra gallringen även sköta avverknings-

planeringen av trakten, mot en ersättning baserad på uttagen virkesvolym. 

Vidare i rapporten benämns denna arbetsgång som det nya arbetssättet, och 

gallringsentreprenörer som utför avverkningsplaneringen benämns vidare 

som entreprenörer. 

 

 

1.6 Problemformulering 
 

Fördelar med outsourcing kan bland annat vara kostnadsminskningar, 

minskad kapitalbindning, frigörande av egna resurser och ökad strategisk 

flexibilitet (Zineldin & Bredenlöw 2003). Men det finns även nackdelar i 

form av till exempel förlorad kontroll och kompetens. Balansen mellan för- 

och nackdelar är avgörande för om outsourcing är en lönsam strategi för 

företaget.  

 

Att omfördela skogsinspektorns tid till mer kundkontakt antas kunna öka 

antalet kontrakteringar. Fler kontrakteringar ökar virkesvolymerna och 

bättrar därmed på förhandlingsläget mot köparna, vilket är en viktig aspekt i 

Mellanskogs verksamhet. Risken med outsourcing är bland annat förlorad 

kontroll, vilket för Mellanskog innebär en sämre kontroll av trakten inför 

avverkning. Om den ekonomiska skillnaden mellan det traditionella och nya 

arbetssättet för avverkningsplanering väger till outsourcingens fördel utgör 

den alltså en viktig faktor för ett ställningstagande om det nya arbetssättet är 

värd att vidare satsa på.  

 

För att affärsrelationen mellan Mellanskog och entreprenörerna ska vara 

fortsatt god krävs respekt för varandra och förståelse. Men hur påverkas 

entreprenörernas och skogsinspektorernas arbetssituation av det nya 

arbetssättet? Förändras arbetsmiljön till det positiva eller negativa och hur 

upplevs det nya arbetssättet jämfört med det traditionella?  
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1.7 Syfte och mål 

Syftet var att jämföra det traditionella och nya arbetssättet för 

avverkningsplanering med avseende på skogsinspektorernas och 

entreprenörernas upplevelse av dem, ekonomin och arbetsmiljön. 

• Hur upplever entreprenörerna och skogsinspektorerna det nya 

arbetssättet? 

• Hur skiljer sig skogsinspektorernas och entreprenörernas arbetsmiljö 

mellan arbetssätten? 

• Hur stor är kostnadsskillnaden mellan arbetssätten? 

Denna studie är menad att ligga som beslutsunderlag för en eventuell 

implementering av det nya arbetssättet på flera av Mellanskogs 

virkesområden. 

 

1.8 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att jämföra arbetsmiljö och ekonomiska aspekter. 

Kvalitén på utförd planering antas vara lika oavsett aktör. Endast 

Mellanskogs kostnader för avverkningsplanering kommer jämföras 

arbetssätten emellan och endast på trakter som helt eller delvis gallrats.  

Då det nya arbetssättet endast brukas på Mellanskogs kontor i Edsbyn, 

virkesområde södra Hälsingland, är studien begränsad till skogsinspek-

torerna där. Studien är även begränsad till avverkningsplanerande 

gallringsentreprenörer i samma område. 
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2 Metod och material 
 

 

2.1 Metodikval 
 

Valet av metodik beror av frågeformuleringen och vad som eftersöks. För att 

besvara frågor som ”var, vilka är skillnaderna” väljs vanligen en kvantitativ 

ansats för att därefter kunna analysera insamlade data statistiskt (Patel och 

Davidsson 2011). Studier vars syfte är att förstå och hitta mönster bör 

utföras kvalitativt och för att därefter tolkas (Trost 2010).  
 

För att besvara frågeställningen om hur arbetssätten upplevs valdes en 

kvalitativ metodik. Data inhämtades genom besöksintervjuer. För att 

undersöka hur arbetsmiljön påverkats och hur kostnaderna skiljer sig mellan 

arbetssätten valdes kvantitativ metodik. Bedömningar av arbetsmiljön 

insamlades med en enkät bestående av attitydfrågor och graderade svars-

alternativ. Uppgifter om kostnader hämtades från Mellanskogs traktbank 

samt från externa planerares fakturor. 

 

 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Urval 

 

Intervjuer och enkätundersökningar genomfördes med samtliga fyra 

anställda skogsinspektorer vid Mellanskogs kontor i Edsbyn. Skogs-

inspektorernas yrkeserfarenhet varierade mellan 10-30 år. 

 

Intervjuer och enkätundersökningar genomfördes även med samtliga 

avverkningsplanerande anställda hos två gallringsentreprenörer, med 

yrkeserfarenhet 15-30 år. Av dessa fyra respondenter var en företagsledare. 

För att även få den andra entreprenörsfirmans företagsledares syn på 

arbetssättet genomfördes intervjun med denne via telefon. Enkäten ansågs i 

detta fall inte vara relevant eftersom företagsledaren själv inte utför avverk-

ningsplanering. Totalt intervjuades således nio personer och åtta besvarade 

enkäten. 

 

Data för kostnadsjämförelsen samlades in för trakter där avverknings-

planeringen utförts av externa planerare och där den skogliga åtgärden helt 

eller till viss del varit gallring. Totalt studerades 83 trakter belägna inom 

virkesområde södra Hälsingland där planeringen utförts under 2016. 

  
2.2.2 Hur det nya arbetssättet upplevs 

 

En kort intervjuguide formulerades inför besöksintervjuerna (bilaga 1). 

Skogsinspektorerna och entreprenörerna kontaktades och möten bokades 

upp en vecka i förväg. För att undvika en stressad situation fick varje 



  

8 

Maria Hellström 

respondent själv välja tid och plats för intervju och enkät. De blev infor-

merade om syftet med intervjun och att de också skulle få besvara en enkät. 

Någon belöning utlovades inte. Intervjuerna och enkätundersökningarna 

utfördes under februari 2017. 
 

Varje intervju startade enligt rådande forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2002). Den intervjuade informerades om syftet med 

intervjun. Därefter informerades den intervjuade om samtyckeskravet och 

frågan ställdes om intervjun kunde spelas in med den intervjuades samtycke. 

Samtliga svarade ja på frågan. Enligt konfidentialitetskravet informerades 

den intervjuade om hur fullständig konfidentialitet är svår med tanke på det 

låga antalet respondenter, men att svaren kommer att redovisas samman-

ställda. De informerades även om att varken namn eller namnen på 

entreprenörsfirmorna kommer redovisas i rapporten. Samtliga informerades 

om rapportens nyttjande, det vill säga för internt bruk inom Mellanskog 

samt som examensarbete. 
 

Varje intervju spelades in med appen ”Audio recorder” på medhavd telefon 

och under intervjuns gång antecknades stödord som säkerhet ifall att 

inspelningen inte skulle fungera. När intervjun var klar överlämnades 

enkäten vilken fylldes i och återlämnades direkt på plats. Eventuella 

oklarheter kunde redas ut på plats. Tidsåtgången för varje intervju och 

enkätundersökning varierade mellan 30-65 minuter. 

 

Inspelningarna lyssnades igenom och transkriberades till Word-dokument. 

Därefter analyserades de utifrån en metod beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Det transkriberade materialet lästes igenom ett antal 

gånger och meningsbärare, det vill säga ord, meningar eller textstycken som 

ansågs innehålla de intervjuades mening, markerades. Dessa kondenserades 

därefter till att bestå av kärnan av innebörden. De kondenserade meningarna 

kodsattes efter samhörighet. De sex koder som valdes ut var rationalisering, 

ekonomi, kommunikation, ansvar, relationer och tidsplanering (bilaga 2). 

Dessa markerades därefter tematiskt efter vad som ansågs vara fördelar, 

nackdelar, möjligheter, risker och förbättringsförslag. 
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2.2.3 Jämförelse av arbetsmiljö 

 

Enkätfrågorna formulerades utifrån en redan existerande enkät utformad för 

att undersöka den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser (Prevent, 

2016). Denna modifierades något genom att frågor som inte ansågs vara 

relevanta togs bort samt att enkäten kompletterades med frågor om den 

upplevda fysiska arbetsmiljön (bilaga 3 och 4).  

 

Enkäten innehöll attitydfrågor med sju fasta svarsalternativ, från ”Instämmer 

helt” till ”Instämmer inte alls”, samt ytterligare ett alternativ ”Vet ej”. 

Antalet svarsalternativ valdes till sju för att få en högre upplösning, eftersom 

färre svarsalternativ ansågs riskera att arbetssätten i vissa fall skulle bli 

alltför likvärdiga. Varje fråga ställdes två gånger, en för det nya arbetssättet 

och en för det traditionella arbetssättet, för att på så sätt kunna jämföra 

arbetsmiljön för de två arbetssätten. För att eliminera risken för bortfall fick 

respondenterna lämna in enkätsvaren direkt på plats.  

 

Enkätsvaren översattes numeriskt med värde sju för svar ”Instämmer helt” 

till värde ett för ”Instämmer inte alls”. Svarsalternativet ”Vet ej” och blanka 

svar översattes till värde noll. Ett aritmetiskt medelvärde beräknades för 

varje fråga, arbetssätt och yrkesgrupp, där de som svarat blankt eller ”Vet 

ej” inte räknades med.  

 

Differensen i arbetsmiljö mellan det nya och det traditionella arbetssättet 

beräknades för varje fråga och yrkesgrupp utifrån de aritmetiska medel-

värdena. På så sätt kunde en skillnad presenteras hur arbetssättet påverkar 

entreprenörerna respektive skogsinspektorerna i negativ eller positiv 

riktning. Dessa differenser beräknades för varje arbetsmiljöaspekt samt för 

arbetsmiljön totalt. 
 

2.2.4 Jämförelse av kostnader 

 

Eftersom skogsinspektorernas tidsåtgång för avverkningsplanering inte 

särskiljs från övrigt arbete vid tidsskrivning var det inte möjligt att hämta 

avverkningsplaneringskostnader från tidssedlar. Istället användes fakturor 

från avverkningsplaneringar utförda av externa planerare under 2016. 

Fakturor från tidigare år användes inte eftersom ett nytt fakturasystem 

införts under december 2015, vilket gjorde insamling av tidigare fakturor 

svårare.  

 

Insamling av fakturor från externa planerare utfördes av virkesområdeschef. 

En dator lånades från en av skogsinspektorerna och med hjälp av den samt 

Mellanskogs databaser kunde sedan erforderliga data inhämtas. Från de 

externa planerarnas fakturor hämtades det utförda antalet timmar per trakt 

samt timkostnad. Därefter hämtades samma trakters virkesuttag och areal 

från Mellanskogs traktbank. Med dessa data kunde sedan skogsinspektorns 

kostnad beräknas utifrån deras timkostnad samt den externa planerarens 



  

10 

Maria Hellström 

tidsåtgång. Utifrån virkesuttaget kunde entreprenörens kostnad beräknas, 

eftersom de blir ersätta per m³fub virkesuttag. Varje trakts avverknings-

planeringskostnad kunde därefter jämföras utifrån skogsinspektorernas och 

entreprenörernas beräknade kostnader. Kostnaderna beräknades per hektar.  

 

På vissa trakter övergick tidsåtgången för avverkningsplanering 3 timmar 

per hektar. Detta gav extremt höga kostnader för skogsinspektorerna jämfört 

med entreprenörerna, eftersom trakterna dessutom var små (< 1 ha) vilket 

ger mindre virkesvolymer. Skogsinspektorernas hektarskostnader 

analyserades därför både med och utan dessa extrema trakter.  

 

Hektarskostnaderna klassindelades i 200 kr/ha-klasser, det vill säga 0-199 

kr/ha, 200-399 kr/ha och så vidare och presenterades i histogram. En 

nollhypotes (H0) formulerades om att inga kostnadsskillnader finns mellan 

skogsinspektorer och entreprenörer. Även en mothypotes (Ha) om att 

skogsinspektorernas (S) hektarskostnader är större än entreprenörernas (E) 

formulerades: 

 

𝐻0: µ𝑆 − µ𝐸 = 0 

𝐻𝑎: µ𝑆 − µ𝐸 > 0 

 

Där µ är det hypotetiska medelvärdet för hela populationen. 

 

Kostnadsskillnader beräknades som differensen mellan skogsinspektorns 

och entreprenörens beräknade hektarskostnader per trakt. För att säkerställa 

att kostnadsskillnaderna var signifikanta gjordes ensidiga z-test med 

signifikansnivån α = 0,05 (Mendenhall & Beaver 1994). Testvariabelns 

värde beräknades med formeln:  

 

𝑧 =
�̅�𝑆 − �̅�𝐸

√
𝜎𝑆
2

𝑛𝑆
+
𝜎𝐸
2

𝑛𝐸

 

 

Där �̅� är aritmetiska medelvärden för skogsinspektorernas (S) och entrep-

renörernas (E) hektarskostnader, σ är standardavvikelser för skogsinspek-

torernas (S) och entreprenörernas (E) hektarskostnader och n är antalet 

objekt i stickprovet. Aritmetiska medelvärden och standardavvikelser 

beräknades för kostnadsskillnaderna samt för skogsinspektorernas 

respektive entreprenörernas hektarskostnader. 
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3 Resultat 
 
 

3.1 Hur det nya arbetssättet upplevs 
 

Båda entreprenörsfirmorna använder sig av så kallade raka skift, vilket 

innebär att skördaren körs av en förare i åtta timmar varefter ett skiftbyte 

sker och nästa förare kör åtta timmar. Den ena entreprenörsfirman har 

planerat för att förarnas arbetsvecka ska bestå av 35 timmar körning och 5 

timmar avverkningsplanering. I den andra entreprenörsfirman är det främst 

företagsledaren själv som avverkningsplanerar, vilket tidvis sker på övertid. 

På lång sikt menar hen att arbetsveckan ändå uppgår till 40 timmar och inte 

mer. 

 

Bägge parter känner sig nöjda med det nya arbetssättet och upplever att det 

fungerar bra. För skogsinspektorerna är den största fördelen att tid frigörs 

och de kan ägna mer tid åt medlemskontakt (tabell 1). För entreprenörerna 

innebär det nya arbetssättet att de går över trakten mer metodiskt än vid det 

traditionella arbetssättet. Därmed får de en bättre överblick av trakten och 

kan lättare planera sina körvägar då de ser vart hinder finns. Dessutom får de 

en ökad variation i arbetet samt motion, vilket leder till att det är roligare att 

arbeta. Detta hoppas de båda företagsledarna ska innebära att personalen 

stannar längre i företaget eftersom det är svårt att hitta skördarförare på 

arbetsmarknaden. 

 

Avverkningsplaneringen som utförs innebär en lägre produktivitet på 

skördaren i och med de timmar som den står stilla. Detta är något som oroar 

både skogsinspektorerna och entreprenörerna (tabell 1). Bägge parter undrar 

också om ersättningen är rimlig, eller om arbetssättet innebär högre 

kostnader. Detta är dock enligt de bägge företagsledarna inget bekymmer. I 

det ena entreprenörsföretaget är tid avsatt för avverkningsplanering och 

ingår i den ekonomiska kalkylen. Det andra entreprenörsförtaget ser att den 

avtalade virkesvolymen ändå avverkas och är därmed nöjd. 

 

Traktdirektivens kvalitetskrav blir med det nya arbetssättet högre för att 

undvika missförstånd kring till exempel överenskommelser mellan 

skogsinspektor och skogsägaren (tabell 1). Vid eventuella frågetecken ringer 

alltid entreprenören till skogsinspektorn för svar, vilket fungerar väl så länge 

telefonerna har täckning och skogsinspektorerna svarar. Vid otydliga 

rågångar eller behov av intrång på grannens mark, på grund av basvägar 

eller avlägg, kontaktas skogsinspektorn. Dessa känsliga beslut tas inte av 

entreprenören, enligt avtal.  
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Tabell 1. De intervjuades kondenserade meningar ordnade efter kodsättning. 

Meningsbärare återfinns i bilaga 2. Tematiska markeringar; +=fördel, ─=nackdel, 

☼=möjlighet, ▲=risk, ♦ = förbättringsförslag, * = övriga synpunkter. 

 

Entreprenörerna Skogsinspektorerna 

Rationella  + Bättre överblick + Frigör tid 

effekter + Lättare val av körvägar ☼ Maskinförare expert på basväg 

 

+ Effektivare snitsling + Entreprenören blir förlängd arm 

 

+ Mer variation i arbetet + Entreprenören kan justera beslut 

 

+ Ger mer motion 
 

 Ekonomi ─ Sämre produktivitet ▲ Dyrt för Mellanskog? 

 

▲ Oro tidskrävande trakter ▲ Oro produktivitetskravet 

Kommunikation ♦ Viktigt med bra kartmaterial * Högre krav på traktdirektivskvalitet 

 

♦ Klara direktiv önskas * Tydligare förmedling av önskemål 

 

* Fråga skogsinspektorn! * Viktigt med bra dialog 

 

* Viktigt med bra dialog ♦ Checklista med arbetsmoment 

Ansvar ☼ Känner ett större ansvar ─ Tappar kontroll och helhetsbild 

 

* Känsliga beslut tas av Mellanskog ▲ Beslut tagna under avv.planering? 

 
 

  ─ Ansvarig, men sämre kontroll 

 
 

 

* Svårare trakter tas själv 

 
 

  ☼ Entreprenören växer med ökat ansvar 

 
 

  ▲ Blev planeringen bra? 

Relation + Bättre förståelse + Bättre lagkänsla 

 

+ Bättre lagkänsla + Bättre förståelse 

 
 

  * Tillit viktigt för att våga släppa kontroll 

 
 

  * Viktigt att känna och förstå varandra 

Tidsplanering ♦ Framförhållning avgörande + Ökad flexibilitet 

 

♦ Bra med samlade trakter ♦ Samlade trakter med slutdatum 

 

* Upptäcka behov i tid 
 

  

 

Skogsinspektorerna menar att det nya arbetssättet innebär ett informations-

tapp för dem eftersom de förlorar en del av helhetsbilden (tabell 1). När de 

själva avverkningsplanerar tar de beslut löpande och kan därefter känna sig 

helt trygga med vilka beslut som tagits. När istället entreprenören 

avverkningsplanerar så förmedlas inte alla beslut, vilket ger skogsinspek-

torerna en sämre helhetsbild över trakten. Samtidigt som de är ansvariga 

inför skogsägaren får de alltså sämre möjlighet att argumentera för varför 

avverkningen blev som den blev. Entreprenörerna känner ett ansvar för att 

göra bra avverkningsplaneringar och det är något som skogsinspektorerna 

anser är bra, eftersom ökat ansvar kan få människor att växa. Ett 

förbättringsförslag som tas upp av flera skogsinspektorer är en checklista på 

utfört arbete vid avverkningsplaneringen, för att förbättra deras helhetsbild. 

 

För att det nya arbetssättet ska fungera anser skogsinspektorerna att tilliten 

till entreprenören och kommunikationen dem emellan är mycket viktig. 

Detta fungerar väl med de entreprenörer som används nu, tack vare de goda 

relationerna, men om hittills oanvända entreprenörer ska avverkningsplanera 
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ställs högre krav på kommunikationen. Det är trots allt skogsinspektorn som 

är ansvarig gentemot skogsägaren och för att kunna känna sig trygg med hur 

avverkningen utförs måste kommunikationen fungera väl.  

 

Kommunikationen är något som även entreprenörerna upplever som något 

mycket viktigt; tydliga traktdirektiv i rätt tid är ett måste för att de ska kunna 

utföra sitt arbete rätt. I avtalet med Mellanskog står att traktdirektiven ska 

förmedlas två veckor innan avverkningsstart. Detta är dock något som sällan 

uppfylls, även om det på sistone varit bättre. Sent förmedlade traktdirektiv 

innebär i sämsta fall att trakten avverkningsplaneras samtidigt som avverk-

ningen påbörjas, vilket leder till att den annars goda överblicken av trakten 

uteblir, åtminstone från början. I de fall då behov av underväxtröjning 

upptäcks sent blir detta svårt att samordna med röjningslag och skapar 

irritation hos röjarna.  

 
 

3.2 Jämförelse av arbetsmiljö 
 

Beräkningarna baseras på enkätsvaren (bilaga 5). 
 

Tabell 2. Aritmetiska medelvärden från bedömning av arbetsmiljö. Svarens 

numeriska värden är graderade från 1=”Instämmer inte alls” till 7=”Instämmer 

helt”.  

Arbetsmiljöaspekt Arbetssätt Skogsinspektorer Entreprenörer 

Organisatorisk  
Traditionellt 5,81 5,49 

Nytt  5,63 5,83 

Social 
Traditionellt 5,66 5,73 

Nytt  5,70 5,95 

Fysisk 
Traditionellt 6,47 5,28 

Nytt  5,31 6,03 

Total 
Traditionellt 5,94 5,52 

Nytt  5,57 5,92 

 

Den organisatoriska arbetsmiljön skiljer sig litet mellan arbetssätten men 

försämrades något för skogsinspektorerna och förbättrades för entrepre-

nörerna med det nya arbetssättet (tabell 2). Några frågor skilde sig markant 

mellan arbetssätten. Påståendet ”arbetstakten kan varieras och arbetet är 

omväxlande” bedömdes av entreprenörerna som 2,0 poäng högre med det 

nya arbetssättet. Skogsinspektorerna å andra sidan bedömde påståendet ”jag 

har inga psykiskt påfrestande uppgifter” som 1,5 poäng lägre med det nya 

arbetssättet, det vill säga att andelen psykiskt påfrestande uppgifter ökar med 

det nya arbetssättet. 

 

Den sociala arbetsmiljön skiljer sig minst mellan arbetssätten (tabell 2), men 

förbättras något för båda parter. Störst differens gav skogsinspektorernas 
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bedömning av påståendet ”jag kan få hjälp av kollegor/entreprenör för att 

lösa mina arbetsuppgifter”, som ökade med 1,75 poäng med det nya 

arbetssättet.  

 

Den fysiska arbetsmiljön är den som skiljer sig mest mellan arbetssätten 

(tabell 2). Med det nya arbetssättet bedömdes samtliga påståenden som 

försämrade av skogsinspektorerna och som förbättrade av entreprenörerna. 

Två påståenden fick 2 poäng lägre av skogsinspektorerna med det nya 

arbetssättet; möjlighet till bra arbetsställning samt att inte få värk på grund 

av sitt arbete. 

 

Den totala arbetsmiljön bedömdes av skogsinspektorerna som en försämring 

med det nya arbetssättet, medan entreprenörerna bedömde den som en 

förbättring. Oavsett arbetssätt bedöms arbetsmiljön till över 5,5 poäng av 

både skogsinspektorer och entreprenörer (tabell 2).  

 

Figur 4. Skillnader i bedömd arbetsmiljö mellan arbetssätten. 

 

Arbetsmiljön förändras med det nya arbetssättet, både per aspekt och totalt 

(figur 4). Den totala arbetsmiljön är i stort sett spegelvänd mellan arbets-

sätten; den förbättring av arbetsmiljön det nya arbetssättet ger entrepre-

nörerna motsvarar den försämring av arbetsmiljön det ger skogsinspek-

torerna. Både den organisatoriska och fysiska arbetsmiljön bedöms 

försämrad för skogsinspektorerna med det nya arbetssättet medan 

entreprenörernas arbetsmiljö bedöms förbättrad. Störst förändring bedöms 

för den fysiska arbetsmiljön. Den sociala arbetsmiljön bedöms som 

förbättrad med det nya arbetssättet av bägge parter, om än med en mycket 

liten förbättring. 
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3.3 Jämförelse av kostnader 

Figur 5. Histogram över hektarskostnader, inklusive extremvärden. 

 

Entreprenörernas hektarskostnader är relativt centrerade, de flesta ligger i 

intervallet 200-399 kr/ha (figur 5). Skogsinspektorernas hektarskostnader är 

mer varierade, men är flest till antalet i intervallet 400-599 kr/ha.  

 

Figur 6. Aritmetiska medelvärden av hektarskostnader, per traktstorlek, 

inklusive extremvärden. 

De högsta hektarskostnaderna har skogsinspektorerna på trakter i intervallet 

0-5 hektar (figur 6). Därefter sjunker kostnaderna med stigande traktstorlek. 

För entreprenörerna ligger hektarskostnaden mer jämnt fördelat, oavsett 

traktstorlek. 
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Tabell 3. Beräknade hektarskostnader för skogsinspektorer (S) respektive 

entreprenörer (E) samt kostnadsskillnader, där �̅� är det aritmetiska 

medelvärdet. 

Traktstorlek 

Antal 

trakter 

�̅�𝑆 

(kr/ha) 

�̅�𝐸 

(kr/ha) 

�̅�𝑆 − �̅�𝐸 

(kr/ha) 

< 10 ha, inkl. extremvärden 54 1096,4 352,2 744,2 

< 10 ha, exkl. extremvärden 49 826,6 346,8 479,8 

≥ 10 ha, inkl. extremvärden 29 382,2 262,5 119,8 

 

Kostnadsskillnaden är som störst på små trakter mindre än 10 hektar, men 

blir mer utjämnad vid större trakter (tabell 3). Med extremvärdena 

inkluderade ligger kostnadsskillnaden för de mindre trakterna på 744,2 

kr/ha, att jämföra med kostnadsskillnaden för de större trakterna som endast 

är 119,8 kr/ha. 

 

Tabell 4. Ingående parametrar samt resultat av z-test, inklusive respektive 

exklusive extremvärden, där �̅� är det aritmetiska medelvärdet, n är antalet 

trakter, σ är standardavvikelsen och z är testvariabeln. S är värden för 

skogsinspektorer och E är värden för entreprenörer. 

 

z > 1,64 både när extrema värden inkluderas och när de exkluderas (tabell 

4). H0 kan förkastas och mothypotesen Ha kan antas i båda fallen. 

Hektarskostnaden är med 95 % säkerhet högre då skogsinspektorn 

avverkningsplanerar.  

 

 

 

 

�̅�𝑆 

(kr/ha) 

�̅�𝐸 

(kr/ha) 

𝑛𝑆 

(st) 

𝑛𝐸  

(st) 

𝜎𝑆 

(kr/ha) 

𝜎𝐸 

(kr/ha) z 

Trakter inkl. 

extremvärden 846,88 320,84 83 83 859,49 195,92 5,44 

Trakter exkl. 

extremvärden 661,39 320,84 78 83 415,24 195,92 6,76 
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4 Diskussion och slutsatser 
 

 

4.1 Metoddiskussion 
 

För att besvara hur det nya arbetssättet upplevs samt hur arbetsmiljön 

påverkas av det utfördes enkäter och intervjuer med skogsinspektorer och 

entreprenörer som använder det nya arbetssättet. Antalet respondenter var 

litet och går inte att generalisera från, men var ändå en totalundersökning 

eftersom inga fler entreprenörer eller skogsinspektorer hos Mellanskog 

använder det nya arbetssättet.  

 

Med kvalitativa intervjuer upptäcks den intervjuades uppfattning om olika 

företeelser i dennes livsvärld och anses vara den metod som bäst kan ge svar 

på respondenternas uppfattning (Patel och Davidsson 2011). Vid intervjuer 

riskerar intervjuaren att påverka svaren, att respondenten får prestigebias 

samt att de anses dyra och ta lång tid (Dahmström 2011). Nackdelarna vägde 

i denna studie mindre än fördelarna, eftersom intervjuer med öppna frågor 

ansågs vara det bästa sättet för att få en så god uppfattning som möjligt av 

hur respondenterna upplever det nya arbetssättet. Dessutom fanns samtliga 

respondenter inom två mils radie och intervjuerna kunde utföras kostnads-

effektivt. Frågorna formulerades så öppna som möjligt för att respon-

denterna inte skulle ledas i någon riktning. Genom att ställa mer specifika 

frågor hade svaren kanske blivit annorlunda, men samtidigt var det svårt att 

formulera frågorna utan att ha en bättre bakgrundsbild i förväg. Analys-

processen utgick från Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ 

innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) menar att tolkningen av 

verkligheten beror av vem som utför den, vilket är något att ta hänsyn till. 

Vissa av de kondenserade meningarna passade inte med tydlighet in under 

något tema (tabell 1). Dessa markerades istället med ”övriga synpunkter”, 

eftersom de ansågs vara viktiga att ha med för att få en bild av de 

intervjuades uppfattningar. 

 

Fördelen med nästan alla sorters enkäter är att ett resultat snabbt kan 

redovisas när datainsamlingen är gjord och att de är relativt enkla att 

analysera (Dahmström 2011). Vilken typ av svarsalternativ som väljs till en 

enkät beror av vilka svar som eftersöks, men med fasta svarsalternativ blir 

det vanligen enklare för respondenten att svara. Vid frågeformulering bör 

ledande frågor undvikas genom att de formuleras så neutrala som möjligt 

(Dahmström 2011). 

 

En enkät med fasta svarsalternativ valdes för att underlätta för responden-

terna samt för analysarbetet. Frågorna formulerades med så liten 

prestigeladdning som möjligt för att undvika prestigebias. Eftersom enkäten 

besvarades i samband med intervjun finns viss risk att även enkätsvaren 

påverkats av intervjuarens närvaro och prestigebias kan inte helt uteslutas. 



  

18 

Maria Hellström 

Vissa frågor upplevdes av somliga som kluriga, men med intervjuarens 

närvaro kunde dessa klaras ut. Att frågorna upplevdes som kluriga kan ha 

sin förklaring i att merparten av dem formulerats utifrån myndighetsföre-

skrifter, som inte alltid är speciellt lättlästa. De hade kunnat omformuleras, 

men risken i att då förlora väsentlig andemening i frågan vägde för tungt. 

Vad gäller svaren kan det ifrågasättas hur väl respondenterna kommer ihåg 

sin arbetssituation med det traditionella arbetssättet, eftersom de arbetat 

enligt det nya i tre års tid. Skogsinspektorerna använder sig dock fortfarande 

av entreprenörer som ännu inte avverkningsplanerar själva och deras svar 

bör därmed vara tillförlitliga.  

  

Vid studiens början var målet att studera 100 trakter, vilket inte uppfylldes. 

83 stycken trakter är dock ett relativt stort antal och anses vara tillräckligt 

för att generalisera från, men ju fler objekt desto mer tillförlitligt resultat. 

Resultaten visade dock att skogsinspektorernas hektarskostnader var så pass 

mycket högre än entreprenörernas att ett större antal trakter knappast gett ett 

annorlunda resultat. Det utförda z-testet utgår ifrån att hektarskostnaderna 

antar en normalfördelning, vilket skulle kunna ifrågasättas. Det utgår även 

ifrån att den totala populationens standardavvikelse är känd, vilket sällan är 

fallet och inte heller kunde uppfyllas här.  

 

De hektarskostnader som beräknades för skogsinspektorerna baserades på 

den av extern planerares angivna tidsåtgången till avverkningsplanering. 

Små trakter med stor tidsåtgång ger en extremt hög hektarskostnad. Stor 

tidsåtgång kan förklaras med till exempel lång restid till avlägsna trakter 

eller svårplanerade trakter med diffusa rågångar. Man bör beakta att sådana 

större tidsåtgångar även ingår i övriga traktstorlekar, men där de inte får 

samma effekt på hektarskostnaden. Att vissa trakter kräver större tidsåtgång 

ingår även i entreprenörernas ersättning och bör således inte tas hänsyn till i 

kostnadsjämförelsen, eftersom den då hade blivit orättvis. 

 

 

4.2 Hur det nya arbetssättet upplevs 
 

Utifrån intervjuerna framgår det att bägge parter upplever det nya arbets-

sättet som positivt. Respondenterna är nöjda med det och anser att det 

fungerar väl, om än med några orosmoln på horisonten. Entreprenörerna 

anser att det nya arbetssättet ger dem möjlighet att utföra sitt arbete på ett 

bättre sätt i och med den bättre överblicken, samt att arbetet blir mer varierat 

och ger motion. Skogsinspektorerna menar att det nya arbetssättet frigör tid 

för dem, tid som de kan lägga på annat arbete som till exempel kundkontakt. 

De ser även en fördel i att entreprenörerna får ett mer meningsfullt arbete i 

och med deras ökade ansvar. 

 

Skogsinspektorerna hyser en viss oro till den förlorade kontrollen över 

trakten som det nya arbetssättet innebär. Man har fortfarande ansvaret 

gentemot skogsägaren och känslan av att inte ha full kontroll på hur 
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avverkningsplaneringen utförts leder till viss oro. Men hur kan trygghet 

skapas för skogsinspektorerna? Det handlar om förtroende till varandra. De 

viktigaste faktorerna för att upprätthålla ett förtroende är väl fungerande 

kommunikation, uppfyllda avtal, rätt utfört arbete och goda relationer 

(Babar, Verner & Nguyen 2007).  

 

För att skogsinspektorerna ska kunna känna sig trygga med outsourcingen 

av avverkningsplaneringen måste således kommunikationen till och från 

entreprenören fungera väl. Dels ställer det nya arbetssättet högre krav på att 

traktdirektiven är tydliga men även att någon form av återkoppling sker för 

att skogsinspektorn ska få en bild av det utförda arbetet.  

 

Att avtalen uppfylls i form av rätt volym avverkat virke är en viktig faktor 

för båda parter, men även den del i avtalet som anger hur lång tid i förväg 

som entreprenören ska få sina trakter. I dagsläget uppfylls sällan denna 

tvåveckorsgräns, vilket leder till missnöje hos entreprenörerna. Entrep-

renörerna, och till viss del skogsinspektorerna, oroas av de timmar som 

förbrukas på avverkningsplanering, vilket innebär färre driftstimmar på 

skördaren och därmed en lägre produktivitet. Den lägre produktiviteten är 

dock kalkylerad av företagsledarna och innebär enligt dem ingen ekonomisk 

förlust, så länge avtalade virkesvolymer uppfylls. Detta bör kommuniceras 

till entreprenörerna samt skogsinspektorerna för att stilla deras oro. 

Kommunikationskravet för att upprätthålla förtroendet ligger alltså inte bara 

mellan parterna, utan även inom. Hur affärsuppgörelsen ser ut bör 

kommuniceras bättre, för att anställda hos respektive företag inte ska behöva 

känna oro för den ekonomiska aspekten. 

 

Som framgår av intervjuerna anser båda parter att lagkänslan och förståelsen 

för varandra förbättrats i och med det nya arbetssättet. Detta är viktiga 

faktorer både för att upprätthålla förtroendet samt för en god affärsrelation. 

Båda parter menar att väl fungerande kommunikation är ett måste för att det 

nya arbetssättet ska vara effektivt, vilket är en av tre förutsättningar till en 

god affärsrelation (Johansson 2015). Respekt och förståelse för varandra är 

något som förbättras med det nya arbetssättet, medan kommunikationen bör 

ses över. Det räcker inte alltid med telefonkontakt, dels eftersom täckningen 

inte alltid är den bästa och dels eftersom inte skogsinspektorerna alltid har 

tid till telefonsamtal.  

 

 

4.3 Jämförelse av arbetsmiljö 
 

Den organisatoriska arbetsmiljön förändrades med det nya arbetssättet på ett 

lite oväntat vis; med fler arbetsuppgifter för entreprenörerna kunde man 

tänka sig att krav-delen i vågskålen mellan krav och resurser (figur 1) skulle 

väga tyngre för dem. Men så var inte fallet; de fördelar som det nya arbets-

sättet för med sig i form av större variation av arbetsuppgifter samt de 

resurser de som finns att tillgå verkar väga upp. Detta resulterar i att den 
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organisatoriska arbetsmiljön till och med förbättrats för entreprenörerna. På 

samma sätt hade man kunnat tro att skogsinspektorerna skulle uppleva en 

avlastning med den större tillgången på tid, men resultaten visar på att så 

inte behöver vara fallet. Istället verkar det som att skogsinspektorernas 

ökade tillgång av tid till viss del motverkas av de ökade krav som upplevs. 

Att vara ansvarig inför skogsägaren men med sämre kontroll över trakten 

resulterar i en, förvisso liten men ändå, försämring av den organisatoriska 

arbetsmiljön. 

 

Den sociala arbetsmiljön ökar för bägge parter med det nya arbetssättet, 

vilket överensstämmer med materialet från intervjuerna. Båda parter 

upplever att förståelsen för varandra ökat samt att lagandan förstärkts. Att 

bägge parter upplever en bättre social arbetsmiljö, en bättre laganda och 

större förståelse för varandra innebär att det nya arbetssättet förbättrar 

affärsrelationen (Skogforsk 2017a). För att ytterligare förstärka lagandan 

träffas entreprenörer och tjänstemän från Mellanskog och enas om 

utvecklingsinsatser (Skogforsk 2017b). Detta bör vara ett steg i rätt riktning 

för att ytterligare förbättra den sociala arbetsmiljön för bägge parter.  

 

Att den fysiska arbetsmiljön skulle förbättras för entreprenörerna och 

försämras för skogsinspektorerna med det nya arbetssättet var inte oväntat. 

Avverkningsplanering består trots allt av en hel del spring i skogen vilket 

leder till motion och variation i rörelsemönster. En god fysisk arbetsmiljö 

innebär en lägre risk för arbetsrelaterade sjukdomar, trots stort ansvar och 

tidspress (Jankovský et al. 2016). Således bör alltså entreprenörerna inte 

löpa någon högre risk för arbetsrelaterade sjukdomar med det nya arbets-

sättet, trots ökat antal arbetsuppgifter. Däremot är skoginspektorerna mer 

utsatta i och med den sämre organisatoriska och fysiska arbetsmiljön. 

Oavsett arbetssätt så bedöms den fysiska arbetsmiljön hos bägge parter som 

högre än 5,5 vilket är en relativt hög siffra.  

 

 

4.4 Jämförelse av kostnader 
 

Resultaten i jämförelsen av kostnader var tydliga. Skogsinspektorer som 

avverkningsplanerar innebär en högre kostnad för Mellanskog och den 

ekonomiska skillnaden väger således för en outsourcing av tjänsten. Att 

outsourca avverkningsplaneringen till entreprenör innebär dock, precis som 

Zineldin och Bredenlöw (2003) menar, att skogsinspektorns helhetsbild 

förloras vilket upplevs som oroande. 

 

Hektarskostnaderna skiljer sig avsevärt mellan arbetssätten, om än 

avtagande med större trakter. Att de mindre trakterna är så pass mycket 

dyrare att låta en skogsinspektor avverkningsplanera kan ha att göra med 

restider till och från trakten. Denna restid tas inte i beaktande då entrep-

renören ersätts, eftersom de endast blir ersatta per uttagen virkesvolym. Med 

detta i åtanke, och utifrån Mellanskogs ekonomiska synvinkel, bör alltså 
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små trakter avverkningsplaneras av entreprenören och större trakter 

avverkningsplaneras av skogsinspektorerna. Men då bör även den 

ekonomiska aspekten för entreprenören vägas in. I dagsläget klarar de det 

produktivitetsbortfall som det nya arbetssättet innebär. Om däremot 

entreprenören bara får avverkningsplanera små trakter, vilket innebär lägre 

virkesvolymer, kan ersättningen behöva ökas för att de ska klara sig 

ekonomiskt. Med tanke på den betydligt högre kostnad det innebär att låta 

skogsinspektorn avverkningsplanera finns dock marginal och ersättningen 

till entreprenörerna bör utifrån dessa parametrar kunna höjas till erforderliga 

nivåer. Genom att låta skogsinspektorerna avverkningsplanera större trakter 

återfår de även något av sin kontroll och helhetsbild över trakten. Kanske är 

det så att det är på de större trakterna som behovet av kontroll är som störst.  

 

 

4.5 Slutsats 
 

Entreprenörer och skogsinspektorer upplever det nya arbetssättet som 

fungerande och är nöjda med det, om än med vissa orosmoln. Skogsinspek-

torerna får mer tid till annat arbete och entreprenörerna kan utföra sitt arbete 

på ett bättre sätt. Båda upplever den försämrade produktiviteten på 

skördaren som en oro, något som företagsledarna menar inte är något 

ekonomiskt bekymmer. För skogsinspektorerna medför det nya arbetssättet 

en förlorad kontroll över trakten, som i kombination med det fortsatta 

ansvaret gentemot skogsägaren upplevs som oroande. Båda parter anser att 

kommunikationen bör förbättras. 

 

Arbetsmiljön bedöms förbättrad för entreprenörerna och försämrad för 

skogsinspektorerna med det nya arbetssättet. Skillnaden är dock marginell, 

men med störst skillnad i den fysiska arbetsmiljön. Oavsett arbetssätt håller 

arbetsmiljön en hög nivå.  

 

Jämförelsen av kostnader visade på att skogsinspektorerna är dyrare än 

entreprenörerna vid avverkningsplanering. På små trakter är skillnaden i 

hektarskostnader som störst, för att vara mindre på större trakter. Den 

ekonomiska aspekten för en lyckad outsourcing är därmed indikerad, men 

för en fortsatt lyckad outsourcing bör förtroendet parterna emellan fokuseras 

på.  

 

För Mellanskogs del bör den efterfrågade checklistan upprättas. Man bör 

även, gärna tillsammans med entreprenörerna, gå igenom hur traktdirektiven 

kan tydliggöras. För att uppfylla avtalen och därmed ge entreprenörerna en 

chans att planera sin tid behöver trakterna förmedlas till entreprenörerna 

inom de två veckor som ingår i avtalet. Inga klagomål på utfört arbete har 

framkommit i studien, fokus har legat på kommunikation. Slutligen kommer 

en väl fungerande kommunikation och den ökade förståelse som det nya 

arbetssättet innebär leda till ännu bättre relationer parterna emellan. Därmed 

anses outsourcing av avverkningsplanering, enligt de aspekter som denna 
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studie fokuserat på, vara ett bra beslut. Att implementera arbetssättet på fler 

virkesområden torde således vara framgångsrikt. 

 

 

4.6 Förslag till fortsatta studier 
 

Om det nya arbetssättet implementeras på fler virkesområden föreslås att en 

liknande undersökning genomförs då antalet respondenter ökat för att då få 

en bättre bild av hur arbetsmiljön förändras samt hur arbetssättet upplevs.  

Vidare kan en liknande studie göras även för avverkningsplanering inför 

slutavverkning, för att utvärdera om även en sådan outsourcing kan vara 

aktuell. 
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6 Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bilaga 2: Meningsbärare 

Bilaga 3: Enkät entreprenörer 

Bilaga 4: Enkät skogsinspektorer 

Bilaga 5: Enkätsvar entreprenörer och skogsinspektorer, i medeltal 
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BILAGA 1 -  Intervjuguide 

- Ser du några fördelar med arbetssättet? (Vilka?) 

- Ser du några nackdelar med arbetssättet? (Vilka?) 

- Ser du några möjligheter med arbetssättet? (Vilka?) 

- Ser du några risker med arbetssättet? (Vilka?) 

- Har du några förslag till förbättring? 
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BILAGA 2 - Meningsbärare 

 

 

Entreprenörernas meningsbärare 

Rationella effekter Bättre överblick på trakten 

 

Kan planera körningen bättre 

 

Kan snitsla bra när man vet hur man vill ha 

 

Mer variation i arbetet 

 

Ger mer motion 

Ekonomi Sämre produktivitet 

 

Betalar sig tidskrävande trakter? 

Kommunikation Viktigt med bra kartmaterial 

 

Klara och tydliga direktiv önskas, inte "gör som du vill, det brukar bli bra" 

 

Vid funderingar ringer man skogsinspektorn 

 

Viktigt med bra dialog 

Ansvar Känner ett större ansvar 

 

Otydliga rågångar, avlägg och körvägar på grannens gör skogsinspektorn 

Relation Får bättre förståelse för avverkningsplaneringen 

 

Lagkänslan med Mellanskog blir bättre 

Tidsplanering Att få trakterna i tid är avgörande för den egna planeringen 

 

Samlade trakter ger möjlighet till tidsplanering 

 

Vill kunna se uväxtröjningsbehov i tid 

 

Skogsinspektorernas meningsbärare 

Rationella effekter Frigör tid till skogsinspektorn 

 

Entreprenören är expert på basvägar utifrån maskinerna 

 

Entreprenören fungerar som skogsinspektorns förlängda arm 

 

Entreprenören kan ändra under körning om hen själv planerat 

Ekonomi Får inte bli för dyrt för Mellanskog 

 

Hur klarar entreprenören den lägre produktiviteten? 

Kommunikation Viktigt att lämna traktdirektiv med god kvalitet 

 

Måste förmedla önskemål tydligt 

 

Viktigt med bra dialog 

 

Checklista för alla arbetsmoment vid avverkningsplaneringen 

Ansvar Tappar kontroll och helhetsbild över trakten 

 

Kan inte informera skogsägaren om beslut tagna vid planeringen 

 

Skogsinspektorn står till svars inför skogsägaren, men med mindre kontroll 

 

Skogsinspektorn planerar specialare själv 

 

Entreprenören växer med ökat ansvar 

 

Blev planeringen bra? Vill kunna stämma av 

Relation Entreprenören blir mer en del i laget 

 

Entreprenören får bättre förståelse för arbetet 

 

Tillit till entreprenören viktigt för att våga släppa kontroll 

 

Viktigt att känna och förstå varandra 

Tidsplanering Ökad flexibilitet, då entreprenören kan gallra grannens med kort varsel 

 

Vore bra att lämna samlade trakter med slutdatum 



  

29 

Maria Hellström 

BILAGA 3 - Enkät entreprenörer 
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 BILAGA 4 - Enkät skogsinspektorer 
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BILAGA 5 – Enkätsvar från skogsinspektorer och 

entreprenörer, i medeltal 

Trad = Traditionellt arbetssätt 

Nytt = Nytt arbetssätt 

Diff = Differensen mellan nytt och traditionellt arbetssätt 

 

 

 

 

Organisatorisk arbetsmiljö Entreprenörer Skogsinspektorer 

 

Trad. Nytt Diff Trad. Nytt Diff 

Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel 5,25 6,00 0,75 4,50 5,50 1,00 

Jag har tillräckligt med tid att genomföra mina arbetsuppgifter 5,75 5,50 -0,25 3,50 4,50 1,00 

Jag har inga psykiskt påfrestande arbetsuppgifter 5,25 5,25 0,00 5,75 4,25 -1,50 

Jag tycker andras krav på mig är acceptabla 5,67 6,00 0,33 5,25 4,00 -1,25 

Jag vet vad som krävs av mig i mitt arbete 6,33 6,50 0,17 6,75 6,50 -0,25 

Jag vet vilket ansvar och vilka befogenheter jag har 6,25 6,25 0,00 6,75 6,75 0,00 

Jag har tillräckligt med befogenheter för att lösa mina arbetsuppgifter 6,00 6,00 0,00 6,75 5,75 -1,00 

Jag vet på vilket sätt mina arbetsuppgifter bidrar till organisationens mål 6,67 6,67 0,00 6,75 6,25 -0,50 

Det finns tillräckliga resurser och förutsättningar till att göra ett bra arbete 5,00 5,25 0,25 6,25 6,33 0,08 

Arbetstakten kan varieras och arbetet är omväxlande 4,50 6,50 2,00 6,00 5,67 -0,33 

Jag kan påverka förändringar som berör mina arbetsuppgifter 5,00 5,67 0,67 6,50 5,75 -0,75 

Jag kan själv prioritera i vilken ordning mina arbetsuppgifter ska utföras 5,00 5,50 0,50 5,50 6,00 0,50 

Jag har möjlighet att påverka beslut om deadlines 4,75 4,75 0,00 5,25 6,00 0,75 

Aritmetiskt medelvärde 5,49 5,83 0,34 5,81 5,63 -0,17 

 Social arbetsmiljö Entreprenörer Skogsinspektorer 

  Trad. Nytt Diff Trad. Nytt Diff 

Jag har tillräckligt med handlingsutrymme när jag samarbetar med andra för 

att kunna utföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt 5,25 5,25 0,00 5,50 5,50 0,00 

Jag vet vad inspektorn/entreprenören förväntar sig av mitt arbete 5,67 6,25 0,58 6,75 6,25 -0,50 

Jag får regelbundet återkoppling från inspektorn/entreprenören på hur jag 

utfört mitt arbete 5,25 5,50 0,25 5,00 4,50 -0,50 

Jag och inspektorn/entreprenören kan kommunicera och hantera konflikter 

och motsättningar på ett bra sätt 5,75 6,25 0,50 6,25 6,25 0,00 

Jag blir behandlad med respekt hos inspektorn/entreprenören 5,75 6,50 0,75 6,50 6,50 0,00 

Jag kan få hjälp av kollegor/inspektor/entreprenör för att lösa mina 

arbetsuppgifter 6,00 5,75 -0,25 4,25 6,00 1,75 

Jag trivs att jobba med inspektorerna/entreprenörerna 6,00 6,25 0,25 6,50 6,50 0,00 

Inspektorn/entreprenören och jag diskuterar öppet meningsskiljaktigheter 6,00 6,00 0,00 5,75 5,75 0,00 

Jag får beröm av inspektorn/entreprenören för goda arbetsinsatser 5,75 6,00 0,25 4,25 4,25 0,00 

Jag ger beröm till inspektorn/entreprenören för goda arbetsinsatser 5,67 5,67 0,00 5,00 4,75 -0,25 

Jag upplever relationen mellan mig och inspektorn/entreprenören som bra 6,00 6,00 0,00 6,50 6,50 0,00 

Aritmetiskt medelvärde 5,73 5,95 0,21 5,66 5,70 0,05 
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 Fysisk arbetsmiljö Entreprenörer Skogsinspektorer 

  Trad. Nytt Diff Trad. Nytt Diff 

Jag känner mig mentalt pigg och utvilad när jag kommer till arbetet 5,75 6,50 0,75 5,50 5,25 -0,25 

Jag känner mig pigg i kroppen när jag kommer till arbetet 5,75 6,00 0,25 6,50 5,67 -0,83 

Mina arbetsuppgifter är meningsfulla och intressanta 5,75 6,50 0,75 6,75 5,25 -1,50 

Jag har ork till att göra annat efter arbetsdagens slut 5,75 6,25 0,50 6,75 5,67 -1,08 

Jag kan nyttja raster till att koppla av från arbetet 5,50 5,50 0,00 6,25 5,33 -0,92 

Mina arbetsuppgifter ger mig möjlighet till bra arbetsställning 4,75 5,50 0,75 6,25 4,25 -2,00 

Mina arbetsuppgifter leder till olika sorters rörelsemönster 5,25 6,25 1,00 6,75 5,67 -1,08 

Mina arbetsuppgifter ger variation av belastningar 4,25 5,75 1,50 6,50 5,67 -0,83 

Jag får inte värk på grund av mitt arbete 4,75 6,00 1,25 7,00 5,00 -2,00 

Aritmetiskt medelvärde 5,28 6,03 0,75 6,47 5,31 -1,17 
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