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Sammanfattning 

För Sverige är skogen en viktig källa till förnybar råvara. Bruttoavverkningen har accelererat 

de senaste decennierna och samtidigt som den har gjort det så har även kraven inom 

skogsbruket ökat. Från att i princip enbart behövt ha fokuserat på virkesproduktion så 

behöver skogsbruket idag fokusera allt mer på miljöhänsyn. Detta gäller särskilt skogliga 

åtgärder som slutavverkning då den har störst miljöpåverkan och den är mest iögonfallande.  

Med ökade krav, där fokus ska ligga på både produktion och miljöhänsyn, så har också 

kraven på de entreprenörer som ska utföra slutavverkningarna ökat. För att entreprenörerna 

ska kunna säkerställa att lagar, standarder samt målbilder efterföljs vid slutavverkning är det 

därför viktigt att beställaren av tjänsten överlämnar en arbetsinstruktion i samband med 

avropande av traktuppdrag. Denna arbetsinstruktion och arbetsorder skapas i form av ett 

traktdirektiv i vilket det tydligt ska framgå vad som specifikt gäller för varje trakt. 

Traktdirektiven upplevs emellertid som bristfälliga av entreprenörerna vilket kan göra att 

miljöpolicys blir svåra att följa och att produktionen hos maskinförarna sänks. I takt med att 

det ställs allt högre krav på både miljöhänsyn och entreprenörer är det därmed rimligt att 

även kraven på dagens traktdirektiv blir högre.  

För Fiskarhedens Trävaru AB, ett av landets största sågverk, torde ett kvalitativt traktdirektiv 

således vara en av förutsättningarna till att ett hållbart skogsbruk upprätthålls. Syftet med 

detta arbete var därför att beskriva och utvärdera företagets nuvarande traktdirektiv för 

slutavverkning, med avseende på format, innehåll och distribution för att sedan ta fram 

förslag på ett nytt, förbättrat traktdirektiv. En fallstudie genomfördes där samtliga av 

Fiskarhedens traktplanerare/köpare och entreprenörer (maskinlag) ingick. I studien 

undersöktes Fiskarhedens verksamhet i anslutning till traktplanering och slutavverkning 

genom olika datainsamlingsmetoder som alla gav empiriska data. Metoderna var analys av 

traktdirektiv, enkät samt intervjuer. Genom analys av traktdirektiv skapades en objektiv bild 

av hur dessa ser ut idag. Enkäter samt intervjuer var vidare två sätt att undersöka vad 

Fiskarhedens entreprenörer samt traktplanerare/köpare anser om nuvarande traktdirektiv.  

Resultatet visar att nuvarande traktdirektiv utfärdas i formatet A4, både i pappersformat och 

digitalt format via skogsmaskinernas fordonsdatorer. Det består dels av en för företaget 

standardiserad mall som fylls i vid utfärdande samt dels av kartmaterial. Traktdirektiven 

sammanställs vidare med hjälp av produktionsplaneringssystemet Värdering Skoglig 

Operativ Planering (VSOP). Traktdirektivet upplevs som förhållandevis bra av både 

entreprenörer och traktplanerare/ köpare där vissa delar av det dock betraktas vara i behov av 

förbättring. Med avseende på format, innehåll och distribution är det traktdirektivens innehåll 

som lyfts fram med störst förbättringspotential. Entreprenörerna menar på att traktdirektiven 

ofta är dåligt ifyllda och att viktig information och instruktion därmed ej kommuniceras som 

det behövs. Många gånger upplever de också att traktdirektiven distribueras för sent.  

Fiskarhedens Trävaru AB:s traktdirektiv behöver följaktligen i framtiden bli bättre. I studien 

har ett förslag på nytt, förbättrat traktdirektiv tagits fram. I det traktdirektivet kommuniceras 

information och instruktion på ett bättre sätt genom att den standardiserade mallens innehåll 

fylls i oftare och tydligare. Dessutom blir utrymmen för kommentarer, där övrig viktig 

information och instruktion är tänkt att delges, både fler och större. En uppdaterad layout och 

struktur på traktdirektivet förbättrar kommunikationen ytterligare genom att det blir enklare 

för entreprenörerna att söka och urskilja information och instruktion. Vidare distribueras 

också traktdirektivet tidigare än vad det görs idag. Med det nya, förbättrade traktdirektivet 

kan Fiskarheden fortsatt köpa in råvara samtidigt som ett produktivt, miljömässigt och 

hållbart skogsbruk upprätthålls. Ett kvalitativt traktdirektiv bidrar även till att Fiskarhedens 

Trävaru AB på ett lättare vis kan följa skogsbrukets branschpraxis ABSE 09.  



 

II 

 

 

Abstract 

Bruttoavverkningen har accelererat de senaste decennierna och i takt med detta har kraven inom 

skogsbruket ökat. Idag behöver en omfattande miljöhänsyn tas. Detta ställer även högre krav på 

entreprenörerna. För att entreprenörerna ska klara av att leva upp till kraven är det viktigt att 

beställaren av tjänsten överlämnar en arbetsinstruktion i samband med avropande av traktuppdrag. 

Denna arbetsinstruktion och arbetsorder skapas i form av ett traktdirektiv. Ett kvalitativt traktdirektiv 

betraktas vara viktigt för Fiskarhedens Trävaru AB och för deras entreprenörer. En fallstudie har 

genomförts för att utvärdera och beskriva företagets nuvarande traktdirektiv. Resultatet visar att 

dagens traktdirektiv stundtals är bristfälliga genom att de är dåligt ifyllda. Viktigt innehåll 

kommuniceras därmed ej som det behövs. Ett förslag på nytt, förbättrat traktdirektiv, där innehållet 

är tänkt att fyllas i bättre, har därför tagits fram. Med hjälp av detta traktdirektiv kan Fiskarheden 

upprätthålla ett hållbart skogsbruk. 

 Nyckelord: Traktuppdrag, traktdirektiv, slutavverkning, miljöhänsyn, entreprenör. 

Gross felling has accelerated in recent decades, and as a consequence, the requirements for forestry 

have increased. Today a comprehensive environmental consideration needs to be taken. This also 

imposes higher demands on the contractors. In order for contractors to be able to live up to the 

requirements, it is important that the customer of the service hands over a work instruction in 

connection to the removal of region assignments. This work instruction and work order is created in 

the form of a region directive. A qualitative region directive is considered important for 

Fiskarhedens Trävaru AB and for their contractors. A case study has been conducted to evaluate and 

describe the company's current region directive. The results show that the current region directive is 

sometimes inadequate due to that they are poorly completed. Important content is therefore not 

communicated as needed. A proposal of a new improved region directive, where the content is 

intended to be filled in better, has therefore been developed. With the help of this region directive, 

Fiskarheden can maintain sustainable forestry. 

Keywords: Region assignments, region directive, felling, environmental considerations, contractor. 
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Förord 
 

Detta arbete är en kandidatuppsats på 15 hp, utfärdat vid Linnéuniversitetet och institutionen 

för skog och träteknik, som avslutar tre lärorika år på Skogs- och träprogrammet. Idén till 

arbetet uppkom genom att jag ville fördjupa mig i inom den problematik som stundtals 

beskrivits gällande bristfälliga traktdirektiv. Det storskaliga skogsbruket har alltid legat mig 

varmt om hjärtat och med ett brinnande intresse för specifikt skogsentreprenad ville jag om 

möjligt, bidra till bättre interaktion mellan beställare av traktuppdrag samt dess utförare. 

Jag har sedan barnsben stått i nära förbindelse till det privatägda sågverket Fiskarhedens 

Trävaru AB i Transtrand och tanken har under en längre tid funnits om att få göra ett arbete i 

anslutning till deras verksamhet. På eget bevåg kontaktade jag företaget och presenterade 

min idé vilken mottogs med öppna armar.  

Jag vill tacka Ulf Gustavsson, under skrivandets gång, råvaruchef på Fiskarheden samt Per 

Limberg, under skrivandets gång transportledare på Fiskarheden, som har välkomnat mig 

från allra första stund och under resan gång bistått med handledning. Ett särskilt tack vill jag 

rikta till företagets alla traktplanerare/köpare och entreprenörer som hjälpt till och bidragit 

med sin expertis. Utan er hade inte detta arbete varit möjligt, stort tack! 

Jag vill ytterligare tacka min handledare vid Linnéuniversitetet, Erika Olofsson, som i 

sedvanlig ordning alltid hjälpt till när det så behövts.  

 

Björn Andersson 

Karlstad den 21 maj 2018 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Skogen är en viktig källa till förnybar råvara och Sverige är idag världens tredje största 

exportör av massa, papper och sågade träråvaror (Skogsindustrierna 2015). 

Skogsindustrin är en av landets största basnäringar och den har stor betydelse för den 

svenska ekonomin. Som en av landets viktigaste branscher skapar den också jobb och 

välfärd. För att förse landets massa- och sågverksindustri med den råvara som krävs 

behövs det därför årligen avverkas stora mängder massaved och sågtimmer. År 2016 

uppgick den totala bruttoavverkningen till 93,3 miljoner m3sk och sedan 1990 har den 

ökat med ca 27 miljoner m3sk (Skogsstyrelsen 2017a). Bruttoavverkningen utgörs av 

både gallring och slutavverkning där slutavverkning anses vara den absolut viktigaste 

åtgärden för svenskt skogsbruk. Den ger de största intäkterna för skogsägaren, den har 

störst miljöpåverkan och den är mest iögonfallande, samtidigt är den också en viktig 

huvudsysselsättning för många skogsentreprenörer (Lundqvist m.fl. 2014). Idag kommer 

över hälften av årlig avverkad volym i landet från slutavverkning där arealen som 

slutavverkas uppgår till ca 200 000 hektar (Skogsstyrelsen 2017b).  

 

 

1.2 Högre krav på miljöarbetet inom skogsbruket 
 

Samtidigt som bruttoavverkningen har accelererat de senaste decennierna så har även 

kraven inom skogsbruket och på avverkningarna ökat. I takt med att trakthyggesbruket 

växte fram under senare delen av 1960-talet uppstod en allt högre miljömedvetenhet 

inom skogsbruket. De intensiva skogsbruksåtgärderna som tillämpades med stora 

kalhyggen helt utan kvarlämnande träd var tydligt märkbara vilket gjorde att många 

började kritisera skogsbrukets negativa effekter på miljön. Kritiker menade på att den 

biologiska mångfalden blivit lidande av de kraftiga avverkningarna, där många arter rent 

av dött ut, vilket i slutändan skulle föranleda att hela ekosystem riskerade att fallera 

(Weslien & Widefalk 2014). Från att i princip enbart ha fokuserat på virkesproduktion 

så började skogsbruket i en allt större utsträckning att arbeta med miljöfrågor. I och med 

att en ny reviderad skogsvårdslag kom år 1993 så blev det också startskottet för en ny 

typ av skogspolitik.  

 

I skogsvårdslagen (1979:429) samt skogsvårdsförordningen (1993:1096) anges det att 

skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. 

Samtidigt ska skogen också skötas så att hänsyn tas till natur- och kulturmiljö, 

rekreation- och friluftsliv, rennäring och andra intressen. Detta kännetecknas idag av två 

jämställda mål; 

 

Miljömålet  

 

”Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. En biologisk mångfald 

och genetisk variation i skogen ska säkras. Skogen ska brukas så att växt- och djurarter 

som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga 

betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens 

kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.”  
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Produktionsmålet  

 

”Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en 

uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga 

om användningen av vad skogen producerar.”  

 

(Skogsstyrelsen 2017c, s.5) 

 

 

Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället ställer på den som brukar skogen. Vid 

sidan av skogsvårdslagstiftningen ramar och grundläggande krav finns också allmänna 

råd (SKSFS 2011:7) som anger hur den som brukar skogen kan eller bör handla i ett 

visst avseende. 

 

Det starka miljöfokus som råder i dagens skogsbruk är till och med så pass starkt att inte 

ens den reviderade skogsvårdslagen anses vara tillräcklig för att kunna värna gott nog 

om skogens biologiska mångfald. Att skogsvårdslagen inte skulle vara tillräcklig för 

miljöns bästa anmärktes tidigt av framförallt miljörörelsen. Miljörörelsens åsikter om att 

en lagstadgad miljöhänsyn inte var tillräcklig föranledde under mitten av 1990-talet till 

att skogscertifieringssystemen FSC och så småningom även PEFC bildades, vars 

funktioner är att arbeta för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt 

livskraftigt bruk av skogar. Skogscertifiering är ett frivilligt åtagande som ligger i linje 

med skogspolitiken och ett uttryck för skogssektorns eget ansvar för att nå uppsatta mål.  

 

Både FSC och PEFC arbetar idag för att certifiera skogsbruk mot tillförlitliga och 

granskade standarder (Svenska PEFC 2010). Mer bestämt innebär skogscertifiering att 

skogsägare som valt att certifiera sitt skogsinnehav frivilligt behöver anpassa 

skogsbruket efter särskilda regler. Reglerna gäller exempelvis hur skogsbruket bedrivs, 

vilken hänsyn som tas till miljön och villkoren för dem som arbetar inom skogsbruket.  

För skogscertifierade entreprenörer innebär skogscertifiering att de behöver leva upp till 

certifieringskraven om ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö 

och sociala intressen i vardagligt arbete. Då en slutavverkning oftast inte görs av 

skogsägarna själva utan av de anlitade skogsentreprenörerna får dessa därför en 

nyckelroll när det gäller att se till att certifieringskraven uppfylls. Genom att en 

certifierad skogsentreprenör utför slutavverkningen ska skogsägaren kunna vara säker 

på att det arbete som utförs följer standarden som frivilligt åtagits (Svenska PEFC 

2015). För köpare av virket, exempelvis sågverk, handlar skogscertifiering till stor del 

om att de vid inköp av skogsråvara och bruk av skogsmark ska verka för att arbetet 

bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för anställda. FSC och 

särskilt PEFC utgör idag viktiga standarder inom svenskt skogsbruk som allt oftare 

behöver uppfyllas vid skogliga åtgärder som slutavverkning.  

 

Förutom skogsvårdslagen och FSC:s samt PEFC:s standarder finns det även målbilder i 

det så kallade sektorsansvaret att uppfylla. Den svenska skogspolitiken sammanfattar 

sektorsansvaret under devisen frihet under ansvar och detta innebär att skogsägare 

behöver ta grundläggande miljöhänsyn när åtgärder i skogen genomförs. För att kunna 

uppfylla sektorsansvaret och ta rätt typ av miljöhänsyn så har skogsbruket och 

Skogsstyrelsen tillsammans tagit fram målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket. 

Målbilderna fungerar som konkreta vägledningar vid skogliga åtgärder där de ger ökad 

samsyn och tydlighet om vad en god miljöhänsyn faktiskt innebär. Genom att tydligt 
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beskriva hur miljöhänsyn praktiskt bör tas ska målbilderna leda till mer funktionell och 

effektiv miljöhänsyn i skogsbruket (Skogsstyrelsen 2016). Vid planering och 

genomförande av slutavverkningar bör målbilderna alltid vara något att sträva efter. De 

hjälper till att göra urval i fält och avgränsa miljöhänsynen och vägleda vid praktiskt 

genomförande av slutavverkningar. Målbilderna gäller för hela landet men kan se olika 

ut beroende på landskapsstruktur och företeelser (Andersson m.fl. 2013). Målbilderna 

berör exempelvis hur körskador i skogsmark bör undvikas, hur gamla träd och död ved 

ska lämnas, hur grupper av träd ska sparas, hur högstubbar ska skapas, hur kantzoner 

ska sparas eller tillsättas mot vattendrag och våtmarker eller vilka områden av 

hänsynsytor som bör sparas. Målbilderna berör också exempelvis hur kultur- och 

fornlämningar ska bevaras och inte skadas (Skogsstyrelsen 2016. Sektorsansvaret 

innebär att skogsbruket i genomsnitt förväntas ta större miljöhänsyn än vad lagen 

kräver. Målbilderna blir därmed också riktlinjer för hur god miljöhänsyn kan 

struktureras för att bidra till fullgörandet av skogsbrukets sektorsansvar (Andersson m.fl. 

2013). 

 

 

1.3 Ökad miljöhänsyn ställer högre krav på entreprenörer 
 

Uppfyllande av skogsvårdslagen, FSC:s och PEFC:s standarder samt det sektorsansvar 

som råder inom svenskt skogsbruk anses idag vara viktiga förutsättningar för att 

miljöhänsynen vid slutavverkning kan utföras som den bör och ska. Det kan i sin tur 

även vara en nyckel till att skogsbruket når det miljökvalitetsmål, levande skogar, som 

Sveriges regering satt upp (Weslien & Widefalk 2014; Naturvårdsverket 2016). 

Att både skogsvårdslagen, FSC:s och PEFC:s standarder samt sektorsansvaret bör 

uppfyllas vid slutavverkning får direkt betydelse för dem som ska utföra åtgärder i 

skogen.  

 

Med ökade krav på avverkningarna, där fokus ska ligga på både produktion och 

bevarande, så har också kraven på entreprenörer som utför slutavverkningar ökat. 

Skogsbrukets utveckling med allt det inneburit i form av ökat miljöfokus, samt även 

mekanisering och datarevolution, har varit stor och bidragit till detta. För att säkra 

skogsbrukets konkurrenskraft har denna utveckling också varit nödvändig (Thor & 

Thorsén 2014). Produktiviteten i dagens skogsbruk är enorm om jämförelser görs med 

hur det såg ut för bara några år sedan och produktivitet är idag också en nyckel till 

många entreprenörers överlevnad. För skogsmaskinentreprenörer med maskinparker på 

flertals miljoner kronor är det en förutsättning att produktionen kan hållas hög och 

konstant för att verksamheten ska gå runt. Skogsmaskinentreprenörerna får idag betalt 

för virkesvolymerna som produceras och behöver därför minimera obetalt kringarbete 

som kan leda till fördröjning eller stillestånd i produktion (Nordfjell m.fl. 2010). Det 

finns idag mer än 1 000 skogsmaskinentreprenadföretag i landet, vilka uppskattningsvis 

svarar för 80–90 % av den årliga avverkningsvolymen (Skogsstyrelsen 2016). De spelar 

således en stor roll i skogsbruket och för att företagen ska klara av att leva upp till högre 

krav är det viktigt att rätt förutsättningar ges från första början (Thor & Thorsen 2014). 

För att entreprenörer ska kunna utföra en skoglig åtgärd som slutavverkning och 

samtidigt säkerställa att gällande lagar, standarder samt målbilder efterföljs är det därför 

viktigt att beställaren av tjänsten överlämnar en arbetsinstruktion i samband med 

avropande av traktuppdrag. Denna arbetsinstruktion, har i sin tur direkt koppling till 

ABSE 09.  
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1.3.1 Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad 
 

I december 2009 antogs nya utvecklade allmänna bestämmelser för skogsentreprenad 

(ABSE 09). De allmänna bestämmelserna reglerar entreprenad och tar upp frågor som 

berör ansvar, skadestånd, garantier och hur konflikter ska lösas m.m. inom skogsbruket. 

ABSE 09 arbetades fram i projektet Professionell upphandling av flera ledande 

skogsbolag samt SMF Skogsentreprenörerna och på så vis blev de allmänna 

bestämmelserna framförhandlade av representanter från både beställar- samt 

entreprenörssidan, vilket var viktigt för lika villkor. Bestämmelserna är skrivna med 

utgångspunkt för entreprenader som ersätts med à-priser för faktiskt utförda mängder 

(Furness-Lindén 2010). 

 

ABSE 09 är numera en vedertagen avtalsgrund som oftast tillämpas vid skogliga 

åtgärder. De allmänna bestämmelserna är branschpraxis och ses som skogsbrukets 

gemensamt förhandlade övergripande ”spelregler” (Mörk m.fl. 2017). Bestämmelserna 

är tänkt att vägleda entreprenörer och beställare av entreprenörstjänster och förtydliga 

vad som gäller vid entreprenaden och uppdraget, exempelvis vid slutavverkning. 

Tillsammans med ett specifikt APSE-avtal (Avtalspaket för skogsentreprenad) kan en 

uppdragsbeskrivning också göras än mer tydlig än vad enbart ABSE 09 gör (Furness-

Lindén 2010).  

 

De allmänna bestämmelserna i kapitel 2 i ABSE 09 beskriver hur genomförandet av 

entreprenaden ska gå till och det kapitlet blir därmed särskilt viktigt vid utförande av 

arbetsinstruktioner för slutavverkning, det så kallade traktdirektivet. Traktdirektivet är 

den handling där alla arbetsinstruktioner för gällande traktuppdrag och slutavverknings-

trakt ska redogöras (Lundqvist m.fl. 2014), vilket också framgår i kapitel 2 och § 2 där 

det står skrivet;   

 

 

”Beställaren är skyldig att överlämna traktdirektiv i god tid innan traktuppdrag 

påbörjas. Av traktdirektiv skall tydligt framgå vad som gäller för varje specifikt objekt”. 

 

                          (ABSE 09, s.5) 

 

Målet är att ABSE 09 framgent ska finnas med i alla avtal om skogsentreprenader, både 

för avverkning och skogsvård.  

 

 

1.3.2 Traktdirektivet  
 

För att entreprenörerna ska kunna utföra en slutavverkning och säkerställa att gällande 

krav för varje slutavverkningstrakt efterföljs så är det alltså viktigt att beställaren av 

tjänsten överlämnar en arbetsinstruktion till berörd entreprenör i samband med 

avropande av traktuppdrag. Denna arbetsinstruktion och arbetsorder skapas i form av ett 

traktdirektiv i vilken det tydligt ska framgå vad som specifikt gäller för varje trakt 

(Mörk m.fl. 2017). Traktdirektivet sätts i det närmaste uteslutande samman av 

traktplaneraren/köparen av virket (Willén & Andersson 2015). 

 

Traktdirektivet har kommit att bli ett viktigt dokument i dagens operativa skogsbruk 

med tanke på de stundtals många och specifika instruktioner vissa traktuppdrag 
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genererar. Traktdirektivet innehåller insamlad och sammanställd information samt de 

beslut som tagits vid planeringen till en skoglig åtgärd där dess funktion är att vara 

plattformen mellan traktplaneraren/köparen och entreprenören/maskinföraren. 

Traktdirektivet bör innehålla nödvändig information kring trakten och dels själva 

åtgärden som sådan för att entreprenören ska kunna utföra ett bra arbete, både ur ett 

skogligt perspektiv samt ett arbetsmiljöperspektiv.  

 

Uppgifter som ofta är med i traktdirektivet är exempelvis allmän information, som 

markägare med kontaktuppgifter, köpare med kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning, 

när trakten är avverkningsanmäld till skogsstyrelsen m.m. Traktdirektivet innehåller 

oftast även uppgifter om aktuella virkessortiment och dess aptering, det vill säga hur 

stammarna ska kapas för att bäst tillgodose mottagande industriers behov. En stor och 

viktig del av traktdirektivet utgörs annars många gånger av kartmaterial där detta 

framförallt har för avsikt att visuellt visa specifika planeringsåtgärder i fält som har 

betydelse för den skogliga åtgärden. Bifogade kartor brukar bland annat kunna innehålla 

avgränsningar för fastighetsgränser, olika typer av hänsynsområden samt en basvägs 

dragning. Även placering av avlägg och lämplig uppställningsplats för rastkoja brukar 

markeras. På många kartor framgår även larmkoordinater (räddningskoordinater) att 

ange vid en nödsituation stort och tydligt. En typ av checklista där redovisad planerad 

hänsyn kvitteras brukar också vara med. Denna fylls i regel i av entreprenören, som 

utfört den skogliga åtgärden, som sedan returnerar den till uppdragsgivaren. På detta vis 

förmedlas informationen om utförda åtgärder vidare i arbetskedjan, samtidigt som det 

ger underlag för uppföljning av planerade och utförda åtgärder (Lundqvist et al. 2014). 

 

Traktdirektiven distribueras idag till entreprenörerna i varierande format. Traktdirektiv i 

A4-format och papper har tidigare varit standard men i och med digitaliseringen och 

StanForD-standarden som introducerades för några år sedan distribueras traktdirektiven 

nu även i digitalt format, direkt till skogsmaskinens dator (Arlinger 2008). Beroende på 

vilket företag som utfärdat traktdirektivet så kan de idag se olika ut med varierande 

layout, struktur och innehåll (Mörk m.fl. 2017). Varierar gör även tidpunkten för då 

traktdirektiven distribueras till entreprenörerna. Flera tidigare studier har exempelvis 

visat att entreprenörerna många gånger upplever att traktdirektiven levereras för sent 

(Sjödin 2010; Pettersson 2013). Vidare används det olika program för att sätta ihop 

traktdirektiven. Vilket program som tillämpas beror helt enkelt på vilket program 

beställaren valt att använda (Karlsson 2014; Ohls 2010). 

 

 

1.3.3 Fiskarheden och dess miljöpolicy 
 

Familjeföretaget Fiskarhedens Trävaru AB startade 1923 och är idag med sina 125 

årsanställda ett av landets största sågverk. Sågverket är ett renodlat furusågverk och 

sågkapaciteten uppgår till över 350 000 m3 årligen vilket gör att stora mängder 

furutimmer behöver köpas in kontinuerligt för att förse såglinjen med råvara. En stor 

mängd av den råvara som köps in står på rot och slutavverkas av företagets anlitade 

entreprenörer efter tilldelning av ett så kallat traktuppdrag. För både Fiskarheden och 

entreprenörerna är det viktigt med ett kvalitativt miljöarbete och hållbart skogsbruk, 

därför är också båda parter certifierade enligt bland annat PEFC-standarden. 

 

Vid inköp av skogsråvara och bruk av skogsmark ska företaget verka för att arbetet 

bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Hela 
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verksamheten är därför certifierad genom olika certifikat från både FSC och PEFC. 

Spårbarhetscertifikat innehas för inköp och försäljning av rundvirke och skogsbränsle, 

för försäljning av sågade trävaror samt biprodukter av trä enligt volymkreditmetoden. 

För planering, genomförande och uppföljning av skogsbruksverksamhet så innehar 

företaget skogsbrukscertifikat.  Fiskarhedens miljöpolicy uppnås genom att företaget 

följer de stadgar som redovisas i bilaga 1.  

 

Traktdirektivet utgör idag en viktig del i Fiskarhedens Trävaru AB:s verksamhet och 

särskilt viktigt är det för traktdirektivets huvudsakliga användare, entreprenörerna. Med 

hjälp av ett kvalitativt traktdirektiv kan de medverka till att Fiskarhedens miljöpolicy 

efterföljs och beaktas.  

 

 

1.4 Problemformulering 
 

I takt med att det ställs allt högre krav på både miljöhänsyn och entreprenörer vid 

slutavverkning är det rimligt att även kraven på dagens traktdirektiv blir högre. 

Traktdirektivens utformning och innehåll varierar och vissa gånger upplevs dessa som 

bristfälliga av entreprenörerna för att de ska kunna ta den natur- och miljöhänsyn som 

krävs (Keskitalo & Liljenfeldt 2014). I en jämförelse mellan sju skogsföretag styrks 

detta resonemang då jämförelsen visade på stora skillnader mellan traktdirektivens 

utformning och innehåll och där merparten av dem ansågs vara undermåliga (Willén & 

Andersson 2015). 

 

Bristfälliga, otydliga och ej välformulerade traktdirektiv kan göra att miljöpolicys blir 

svåra att följa och att produktionen hos maskinförarna sänks, vilket skulle medföra en 

förhöjd kostnad och en sämre ekonomisk situation för entreprenörerna (Pontén 2000). 

Samtidigt kan även beställaren av slutavverkningen och dess verksamhet bli lidande. 

För att både Fiskarheden och dess entreprenörer ska kunna följa och leva upp till kraven 

som ställs vid slutavverkning är det därför viktigt att traktdirektiven är kvalitativa. Till 

varje enskilt traktuppdrag ska det finnas ett väl utfört traktdirektiv med komplett samt 

tydlig information och instruktion. Arbetsinstruktioner som förklarar vad som ska göras, 

var det ska göras samt hur det ska göras bör framgå som särskilt tydliga.  

 

Tidigare studier har visat att kvalitén på specifik information i traktdirektiven ofta är 

dålig och därmed ett stort problem (Gustafsson 2017). Bättre kvalité på informationen 

efterfrågas och bör således även till för att entreprenörer ska kunna säkerställa att 

traktuppdrag genomförs på önskat och korrekt sätt (Häggström m.fl. 2013). För att 

entreprenörerna ska kunna utnyttja kapaciteten till fullo har det även visats vara viktigt 

att traktdirektiven distribueras i god tid innan avropande av traktuppdrag (Gustafsson 

2017). Kan traktdirektiven distribueras till entreprenörerna i god tid samtidigt som de är 

tydliga, lättanvända och innehåller nyttig och kvalitativ information skulle 

avverkningsarbetet kunna förbättras. I dagsläget finns det ingen särskild policy för hur 

traktdirektiven ska utformas och därmed blir det än viktigare att beställarna ser till att 

vara uppdaterade om vilken information som efterfrågas och bör vara med i 

traktdirektiven. Karta inklusive hänsynsåtgärder, sortiment och aptering är exempel på 

information som efterfrågas starkt av entreprenörerna (Hallberg Sramek 2016). 

Traktdirektivet är idag beställarens huvudsakliga kommunikationskanal till 

entreprenören när det gäller arbetsorder samt instruktioner och den information som inte 

finns med i denna riskerar därmed att falla bort (Erixon 2011). Sådant bortfall har 
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tidigare visats kunna leda till negativa konsekvenser som markskador, felaktig aptering 

och bristande naturhänsyn vilket skogsbruket idag starkt vill undvika (Claesson 2015).   

 

En utvärdering av Fiskarhedens Trävaru AB:s nuvarande traktdirektiv samt ett 

framtagande av ett nytt, förbättrat traktdirektiv motiveras för att företaget fortsatt ska 

kunna köpa in råvara samtidigt som ett produktivt, miljömässigt och hållbart skogsbruk 

upprätthålls. Detta kan ses som en del i både Fiskarhedens och berörda entreprenörers 

arbete med ständiga förbättringar, vilket av många kunniga inom området anses vara 

nödvändigt för överlevnads skull (Bhuiyan & Baghel 2005). Ett väl utfärdat traktdirektiv 

med kvalitativ information och god tydlighet bidrar även till att Fiskarhedens Trävaru 

AB lättare kan följa skogsbrukets branschpraxis ABSE 09. Vidare kan en utvärdering 

och ett nytt, förbättrat traktdirektiv även vara till nytta för andra liknande företag och 

organisationer. För de som har intentioner att vilja utveckla och förbättra sina egna 

traktdirektiv kan det tänkas inspirera till hur ett kvalitativt traktdirektiv kan utformas och 

se ut. 

 

 

1.5 Syfte och mål 
 

Syftet var att beskriva och utvärdera Fiskarhedens Trävaru AB:s nuvarande traktdirektiv 

samt att ta fram förslag på ett nytt, förbättrat traktdirektiv. 

 

Förslag på ett nytt, förbättrat traktdirektiv skulle tas fram genom att svara på följande 

frågeställningar; 

 

 

• Hur ser dagens traktdirektiv ut med avseende på format, innehåll och 

distribution? 

 

• Vad anser Fiskarhedens entreprenörer samt traktplanerare/köpare om dagens 

traktdirektiv? 

 

• Hur skulle ett nytt, förbättrat traktdirektiv kunna se ut med avseende på format, 

innehåll och distribution?  

 

 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Utvärderingen berör enbart traktdirektiv för slutavverkning. Det förklaras av att 

Fiskarheden i dagsläget inte har något specifikt traktdirektiv för gallring. Utvärderingen 

av nuvarande traktdirektiv samt förslag på ett nytt, förbättrat traktdirektiv för 

slutavverkning kan dock användas som underlag och vägledning för att i framtiden 

eventuellt ta fram ett nytt traktdirektiv även för gallring.  
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2 Material och metoder 
 

2.1 Metodik 
 

Först genomfördes en litteraturgenomgång för problemformulering. Problem-

formuleringen utformade sedan syftet som besvarades med hjälp av en normativ 

fallstudie. I studien undersöktes Fiskarheden Trävaru AB:s verksamhet i anslutning till 

traktplanering och slutavverkning genom olika datainsamlingsmetoder som alla gav 

empiriska data. 

 

En fallstudie valdes då denna möjliggjorde en djupdykning inom ämnet. Den gav även 

möjlighet till undersökning av företeelser som annars kanske inte hade kommit upp till 

ytan. Enligt Denscombe (2014) är fallstudier en bra metod för att beskriva vad som 

försiggår i miljön samt förklara varför dessa händelser inträffar. Valet av metod 

motiverades även av att Backman (2014) uttrycker att fallstudier skulle vara särskilt 

tillämpliga vid utvärderingar, där studieobjekten ofta är komplexa.  

 

Data som samlades in i fallstudien var primärdata (Björklund & Paulsson 2012) där 

denna var av framförallt kvalitativ typ, men även av kvantitativ typ. Med en kvalitativ 

ansats söktes data som uttrycktes i ord där avsikten var att uttyda och förstå fenomen. 

Med kvantitativ ansats på frågorna söktes i stället kvantifierbara data, dvs. siffror, där 

avsikten var att mäta och förklara (Nyberg & Tidström 2012; Patel & Tebelius 1987). 

 

Studiens datainsamlingsmetoder var: analys av traktdirektiv, enkäter till entreprenörer 

och traktplanerare/köpare samt fördjupande intervjuer med några utvalda av dem. 

Datainsamlingsmetoderna valdes för att komplettera varandra och bidrog på olika sätt 

till att svara på frågeställningarna. Genom analys av traktdirektiv skapades en objektiv 

bild av hur dessa ser ut idag. Enkäter samt intervjuer var vidare två sätt att undersöka 

vad Fiskarhedens entreprenörer samt traktplanerare/köpare anser om nuvarande 

traktdirektiv. Enkäten motiverades av det uppfattades som ett bra sätt att under kort tid 

ta del av många respondenters tankar och idéer. Intervjuerna fungerade i sin tur som 

komplement och gav ökad förståelse för vad traktdirektiven innehåller, hur de ser ut och 

hur de distribueras (Ahrne & Svensson 2011). Enligt Björklund & Paulsson (2012) ger 

datainsamlingsmetoder som enkäter och intervjuer tillgång till information som är av 

direkt relevans med avseende på studiens syfte och detta utgjorde vägledning inför valet 

av metoder. Genom att studien var metodiskt ”bred” behövde inte intresseväckande 

problem som krävde en viss metod väljas bort. Generellt sett beskrivs det även vara en 

styrka att kunna kombinera olika metoder (Ekengren & Hinnfors 2006). Insamlade data 

från enkäter och intervjuer kategoriserades och kodades till sist öppet. Detta innebar att 

sammanställda data beskrevs med ord som återspeglade innehållet. 

 

Samtliga av Fiskarhedens traktplanerare/köpare och entreprenörer (maskinlag) ingick i 

studien. På detta vis ansågs chanserna öka för att få ett representativt resultat. Frågor och 

förutbestämda svarsalternativ, då sådana fanns, var i enkät och intervjuer vidare byggda 

på den problematik samt den teoretiska referensram som studien bygger på. 
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2.1.1 Traktdirektiv 
 

Den första frågeställningen, hur ser dagens traktdirektiv ut med avseende på innehåll, 

format och distribution, besvarades genom att samla in och analysera 11 traktdirektiv för 

slutavverkning. Varje traktplanerare/köpare bidrog med varsitt traktdirektiv för 

traktuppdrag som nyligen genomförts eller som inom kort tid skulle komma att utföras.  

Analysen gav en bild av hur traktdirektiven ser ut och detta hjälpte i sin tur till i arbetet 

med att planera och utforma enkäten och intervjuerna. 

 

 

2.1.2 Enkät 
 

Den andra frågeställningen; vad anser Fiskarhedens entreprenörer samt 

traktplanerare/köpare om dagens traktdirektiv, besvarades delvis med hjälp av enkäten.  

Den utformades på sådant sätt att frågor ställdes kring traktdirektivets innehåll, format 

och distribution. Enkäten skickades ut till samtliga 11 traktplanerare/köpare och 7 

entreprenörer (bilaga 2).  

 

Enkäten bestod av totalt 30 frågor där majoriteten hade bestämda svarsalternativ. 

Respondenterna markerade det eller de svarsalternativ som de upplevde överensstämma 

bäst med verkligheten. Svarsalternativen var antingen utformade som ja eller nej-

alternativ, graderade på en skala eller som färdigbyggda meningar. På en del frågor gavs 

respondenterna även möjlighet att ge öppna och mer beskrivande svar genom att det 

fanns utrymme för fri text. Beroende på om respondenten var traktplanerare/köpare eller 

entreprenör så skildes även ett par frågor åt genom olika formuleringar. Detta för att 

passa in på respondentens arbetsuppgifter. 

 

Enkäten konstruerades i Google formulär, en webbaserad lösning, för att sedan 

distribueras via mail till var och en av respondenterna. I mailet presenterade författaren 

även sig själv och gav en förklaring till varför enkäten skickades ut (bilaga 3). 

Respondenterna fick tre veckor på sig att svara och en vecka innan utsatt slutdatum 

skickades även en påminnelse ut. Av de 11 traktplanerarna/köparna och 7 

entreprenörerna svarade samtliga. 

 

 

2.1.3 Intervjuer 
 

För ytterligare empiri till den första och andra frågeställningen genomfördes 

fördjupande intervjuer med tre traktplanerare/köpare och tre entreprenörer. Antalet och 

urvalet styrdes dels av studiens tidsbegränsning dels av avståndet till respondenterna där 

ett kortare avstånd var det som gjorde urvalet. Intervjuer med traktplanerare/köpare 

genomfördes på respektive kontor medan intervjuer med entreprenörer genomfördes i 

fält vid rådande slutavverkningar. Intervjuerna var semistrukturerade (Ryen 2004) och 

bildade en dialog mellan intervjuare och respondent. Som intervjuguide användes 

enkäten (bilaga 2) men även flera öppna frågor ställdes så att respondenterna fick fritt 

utrymme att delge åsikter och funderingar. Genom detta tillvägagångssätt var tanken att 

få bra och utvecklande svar (Blomqvist & Röding 2010). Svaren antecknades vid 

intervjutillfället. Intervjuerna spelades inte in för att låta respondenterna vara bekväma 

och tillfredsställda under hela intervjuns gång (Björklund & Paulsson 2012). 

Intervjuerna pågick mellan ca en halvtimme till en timme. 
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2.2 Databearbetning och analys  
 

Den objektiva analysen av traktdirektiven grundades på att dessa beskrevs utan 

värderingar av traktuppdrag eller vem som utfärdat dem. Första steget i analysen var att 

översiktligt beskriva den mall (ej ifylld) samt kartmaterial som traktdirektiven bestod av, 

vilket format som tillämpades och hur de såg det ut med tanke på layout och struktur. 

Traktdirektivens innehåll kategoriserades sedan efter olika typer av information där 

denna skildrades med hjälp av bilder och noggrant utförda beskrivningar. I andra steget 

fördes därefter även statistik över antalet gånger en viss typ av information fyllts i på 

varje enskilt traktdirektiv (mall). All ifylld information räknades och sammanställdes 

sedan i tabeller med hjälp av Microsoft Excel. Till detta sammanställdes även alla av 

traktplanerare/köpare delgivna instruktioner i tabeller. Genom denna sammanställning 

gavs en bild av vilken information samt instruktion som vanligtvis fylls i. Gällande 

traktdirektivets distributionssätt beskrevs detta med hjälp av upplysningar från 

traktplanerare/köpare. Dessa upplysningar gavs i samma stund som de elva 

traktdirektiven samlades in. 

 

Data som samlades in genom enkäter bearbetades och sammanställdes per automatik av 

Google formulär. En sammanfattning gjordes tillgänglig i form av tabeller och diagram 

där det tydligt syntes vad varje traktplanerare/köpare samt entreprenör svarat. På så vis 

kunde det urskiljas hur många av respondenterna som svarat vad på varje enskild fråga. 

För att kunna granska svaren ytterligare och för att urskilja eventuella felaktigheter så 

bifogades svaren även till ett nytt dokument i Microsoft Excel. Detta gjordes med hjälp 

av en funktion i Google formulär där svaren kunde importeras till Excel. I dokumentet 

framgick vilken tid svarsenkäterna skickats in samt vilka svar som avlagts. Vid 

granskning framgick det att antalet inskickade enkäter från traktplanerare/köpare var 12, 

vilket inte stämde med antalet utskickade. En svarsenkät för mycket hade kommit in. 

Vad som orsakat detta undersöktes noggrant men då några säkra orsaker inte gick att 

finna beslutades trots detta att den 12:e svarsenkäten skulle tas med i studien. Detta 

motiverades av att det kan vara vanskligt att ta bort insamlade data i studier (Denscombe 

2017). Enkäten upplevdes heller inte påverka resultatet nämnvärt. När det spekuleras i 

vad som kan ha hänt skulle en förklaring kunna vara att någon respondent fyllt i enkäten 

två gånger, kanske på grund av att Google formulär inte fungerat som det ska.  

 

När det gäller intervjuerna genomfördes en innehållsanalys där data reducerades genom 

att gå från enskilda uttalanden till större helheter (Nyberg & Tidström 2012). Genom att 

bryta ut vad och hur ofta något påtalats kunde data kategoriseras och sedan beskrivas 

utifrån dess frekvens. 

 

Analysen av all insamlade data ledde slutligen till att syftets tredje frågeställning kunde 

besvaras, hur ett nytt, förbättrat traktdirektiv skulle kunna se ut med avseende på 

innehåll, format och distribution. 
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3 Resultat och analys 
 

3.1 Dagens traktdirektiv 
 

Fiskarhedens traktdirektiv för slutavverkning består dels av en för företaget 

standardiserad mall som fylls i vid utfärdandet samt dels av kartmaterial (bilaga 4). I den 

standardiserade mallen ska förutbestämd information, anpassad efter varje trakt, fyllas i. 

Traktplanerare/köpare (beställare) iordningsställer ett traktdirektiv inför varje 

kommande traktuppdrag som sedan överlämnas till berörd entreprenör (utfärdare) och 

traktdirektivets sidantal uppgår vanligtvis till fyra till sex A4-sidor beroende på hur 

mycket kartmaterial som är bifogat.  

 

Traktdirektiven sammanställs med hjälp av produktionsplaneringssystemet Värdering 

Skoglig Operativ Planering (VSOP). VSOP som är ett standardiserat system för skoglig 

operativ planering av avverkning, skogsvård och köpstöd är ett grundläggande verktyg 

för Fiskarheden vid sammanställning av trakter och avropande av traktuppdrag. I 

produktionsplaneringssystemet kan bland annat data om trakters volym, areal samt 

information om hänsyn hämtas för att sedan appliceras i gällande traktdirektiv. 

 

 

3.1.1 Format 
 

Det digitala formatet nyttjas framförallt i skogsmaskinernas fordonsdatorer, främst i 

skördarnas men även i skotarnas. Ett digitalt kartmaterial med information som 

markeringar, hänsynsytor, vägar etc., där detta synkroniseras med skogsmaskinernas 

GNSS (Global Navigation Satellite Systems), är något som används mer och blir allt 

vanligare. Vanligt idag är emellertid att användarna av traktdirektivet brukar båda 

format. 

 

Traktdirektivets innehåll delas in i fem kategorier med olika typer av information (kap. 

3.1.2). Varje kategori speglar i sin tur informationstypen. De olika kategorierna 

särskiljer traktdirektivets informationsflöde och är tänkt att underlätta vid användandet 

och utbrytandet av specifik information. Kategorierna är totalt fem till antalet och 

kommer i ordningsföljden; grunduppgifter, traktbeskrivning, checklista, redovisning av 

planerad hänsyn och kartor. Ordningsföljden på kategorierna gör att traktdirektivet får 

en viss struktur med grundläggande information inledningsvis och mer utförlig 

information avslutningsvis.   

 

Traktdirektivets innehåll och information delges med antingen tabell eller lista. I 

kategorierna traktbeskrivning, checklista och redovisning av planerad hänsyn finns 

dessutom utrymme för traktplanerare/köpare att ge kommentarer. Tanken är att det inom 

dessa utrymmen, vid behov, ska kunna kommuniceras information och/eller 

instruktioner som kan tänkas vara av särskild betydelse för entreprenörerna i deras 

arbete.  
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3.1.2 Innehåll 
 

Traktdirektivets standardiserade mall innehåller, dels utrymmen för ifyllnad av 

förutbestämd information om trakten men också utrymmen för ifyllnad av särskild 

instruktion om vilken eller vilka åtgärder som ska utföras, hur de ska utföras samt vart 

de ska utföras. I traktdirektivet finns även utrymme för entreprenörerna att registrera 

eventuella avvikelser mot delgivna instruktioner. Med traktdirektivet följer även en eller 

flera ifyllda kartor.  

 

Traktdirektivets standardiserade mall, vilka de fem olika kategorierna med förutbestämd 

information är samt vad dessa innehåller, beskrivs nedan; 

 

 

3.1.2.1 Grunduppgifter 

 

Allra först i traktdirektivet och högst upp på försättsbladet är kategorin grunduppgifter 

placerad (fig. 1). Grunduppgifter innehåller allmän information som ger trakten en 

identitet. Här återfinns uppgifter om traktnamn, traktnummer, namn på säljare och olika 

kontaktuppgifter till denna, kontrakttyp, ursprung samt virkesordernummer. Ytterligare 

information som finnes är namn på traktplanerare/köpare och telefonnummer till denna, 

vilket datum trakten är avverkningsanmält till Skogsvårdsstyrelsen (SVS-anmält), om 

och i sådana fall vilken typ av certifiering säljaren innehar, kontraktnummer samt 

utgångsdatum för kontrakt. Även larmkoordinater vid händelse av nödsituation samt 

datum för utfärdande av traktdirektivet finns med i grunduppgifter.   

 

 

Figur 1. Utdrag ur traktdirektiv, visar kategorin grunduppgifter innehållandes allmän information som ger 

trakten en identitet. Källa: Fiskarhedens Trävaru AB. 
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3.1.2.2 Traktbeskrivning 

 

Kategorin traktbeskrivning innehåller uppgifter om vilken åtgärd som ska utföras samt 

data som beskriver förutsättningarna på trakten (fig. 2). Här återfinns ett 

traktdelsnummer kopplat till trakten samt arealen på området där den tänkta åtgärden 

ska utföras, uppgifter om fröträd, GYL (Grundförhållanden, Ytstruktur, Lutning), grot, 

TGL (Tall, Gran, Löv), uttag m3fub/ha, uttag m3fub samt om volym på medelstam. 

 

Figur 2. Utdrag ur traktdirektiv, visar kategorin traktbeskrivning med uppgifter om åtgärd samt traktens 

förutsättningar. Källa: Fiskarhedens Trävaru AB. 

 

 

 

3.1.2.3 Checklista 

 

Kategorin checklista kommer som nummer tre i turordning av traktdirektivets fem olika 

kategorier (fig. 3). Checklista innehåller uppgifter om aktuella sortiment för trakten, vad 

som ska avverkas och till vilken mottagare/industri sortimenten ska levereras. Här finns 

även uppgifter om hur apteringen av virket ska ske. Ytterligare uppgifter i checklista är 

information om hur olika gränser och objekt markerats i trakt (vilken färg på snitsel som 

använts etc.). Markeringarna gäller rågång, beståndsgräns, basväg, avlägg och 

naturvård. Vidare finns det även en svårighetsbedömning där information delgives om 

medelavstånd för skotare, svårighet för skotare samt svårighet för skördare. Sist i 

checklista finns det information om underlag för traktdirektivet/avverkningsanmälan, 

om det är certifiering eller skogsbruksplan, så kallad Grön plan, som använts. Vid sidan 

om uppgifterna i checklista ges det även utrymme för kommentarer som kan tänkas vara 

av särskild betydelse för entreprenörerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Utdrag ur traktdirektiv, visar en del av kategorin checklista med uppgifter om bland annat aktuella 

sortiment. Källa: Fiskarhedens Trävaru AB. 
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3.1.2.4 Redovisning av planerad hänsyn 

 

Kategorin redovisning av planerad hänsyn är den kategori, tillsammans med kategorin 

kartmaterial, som tar störst utrymme i traktdirektivet (fig. 4). Redovisning av planerad 

hänsyn beskriver vilken typ av hänsyn som ska tas i trakten samt på vilket sätt den ska 

tas, hur och vad som ska göras. Redovisning av planerad hänsyn utgörs av en lång lista 

med olika typer av miljötyper som kan tänkas finnas på en trakt. Om fallet är att någon 

eller några av miljöerna finns på en trakt och hänsyn till dessa behövs visas, så är tanken 

att ”de skall kryssas i” av traktplanerare/köpare. På så vis redovisas och kommuniceras 

en trakts hänsynskrävande miljötyper till berörd entreprenör. Även i redovisning av 

planerad hänsyn finns det utrymmen för kommentarer. I utrymmena är det tänkt att det 

ska instrueras hur och på vilket sätt hänsyn ska tas mot eventuella miljötyper. 

Redovisade miljötyper, till vilken eller vilka särskild hänsyn skall tas, sammanställs 

sedan i en tabell där de blir tilldelade ett löpnummer (fig. 5). Dessa markeras sedan ut på 

bifogad karta eller kartor. 

 

 I redovisning av planerad hänsyn har också entreprenören, efter varje avslutat 

traktuppdrag, till uppgift att kvittera den hänsyn som tagits genom att kryssa i om den är 

ok eller avvikande utförd. Där finns en särskild del där entreprenören ska registrera 

avvikelser från lämnat traktdirektiv genom att kommentera dessa. 

 

 

 

Figur 4. Utdrag ur traktdirektiv, visar en del av kategorin redovisning av planerad hänsyn där olika natur- 

och kulturvärden aktuella för en trakt är tänkt att redovisas.  Källa: Fiskarhedens Trävaru AB. 
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Figur 5. Utdrag ur traktdirektiv, visar en del av redovisning av planerad hänsyn och den tabell där 

redovisade natur- och/eller kulturvärden sammanställs för att tilldelas ett löpnummer. Källa: Fiskarhedens 

Trävaru AB. 

 

 

3.1.2.5 Kartor 

 

Sist i traktdirektivet placeras kartmaterial bestående av en eller flera kartor. Vanligt 

förekommande är att två olika kartor bifogas varav en karta är en översiktskarta i större 

skala och en karta är en detaljkarta i mindre skala (fig. 6). Med hjälp av kartorna skapas 

underlag för entreprenörerna att använda vid traktuppdraget. 

 

Kartorna sätts ihop av traktplanerare/köpare och kan innehålla information om; 

Läns- och kommungränser, fastighetsgränser, beståndsgränser, höjdkurvor, markering 

av basväg, markering av avlägg, markfuktighet, kulturminnen och fornlämningar med 

tillhörande hänsynsområde samt andra naturhänsynsområden. Miljötyper med olika 

natur- och/eller kulturvärden där hänsyn planeras markeras genom olika löpnummer 

som tilldelats i kategorin redovisning av planerad hänsyn. Även objekt som exempelvis 

avlägg kan markeras. Vanligt är att kartors bakgrund är ett ortofoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Utdrag ur traktdirektiv, visar en del av bifogad detaljkarta där olika typer av hänsynsåtgärder 

redovisas med hjälp av löpnummer. Även avlägget har tilldelats löpnummer. På bilden syns också de fyra 

sista siffrorna i traktdelsnumret. Källa: Fiskarhedens Trävaru AB. 
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3.1.3 Distribution 
 

Traktdirektiven distribueras till entreprenörerna via mail. Detta görs när traktdirektiven 

av traktplanerare/köpare anses vara färdigställda. När entreprenörerna mottagit 

traktdirektiven kan var och en sedan välja att antingen öppna och använda det digitalt i 

skogsmaskinens fordonsdator, skriva ut det i pappersformat eller göra båda delar.  

 

I förhållande till när traktuppdraget ska påbörjas distribueras traktdirektiven vid olika 

tidpunkter. Det kan vara allt ifrån några veckor innan till samma dag som arbetet sätts 

igång. Någon norm med fastställd tidpunkt då traktdirektiven senast ska vara 

distribuerade till entreprenörerna finns inte.  

 

Under våren 2018 är Fiskarheden även i färd med att sätta upp en entreprenörswebb där 

entreprenörerna själva kan logga in och hämta traktdirektiv, dock inte innan de är helt 

färdigställda. Entreprenörswebben är tänkt att förenkla informationsutbytet mellan 

Fiskarheden och dess entreprenörer och underlätta planeringsarbetet. Här är det också 

tänkt att entreprenörerna ska kunna kvittera och redovisa åtgärder från traktuppdragen. 

Detta görs idag genom att traktdirektivet kvitteras och återlämnas till Fiskarheden i 

pappersformat. 

 

Entreprenörerna har idag en traktplanering på några veckors tid framåt.   

 

 

3.1.4  Traktdirektivens ifyllnadsgrad 
 

De elva analyserade traktdirektiven såg alla likadana ut när det kom till format. Formatet 

på traktdirektiven var A4 och de var utfärdade i papper. Genom att den standardiserade 

mallen att fylla i tillämpats i samtliga fall var även layout och struktur lika. De hade 

också alla distribuerats via mail till entreprenörerna, där tidpunkten för då de 

distribuerats iväg, i förhållande till traktuppdragens början, dock varit olika. Några 

uppgifter om exakt tidpunkt när de distribuerats fanns däremot inte.  

 

Med avseende på format, innehåll och distribution var det traktdirektivens innehåll som 

föreföll vara mest varierande. När insamlade traktdirektiv analyserades närmre så visade 

det sig att innehållet i dessa skiljde sig åt (bilaga 5). Den standardiserade mallens 

utrymmen för information och instruktion var emellanåt väl ifyllda och emellanåt även 

dåligt ifyllda, detta berodde till stor del på vem som utfärdat traktdirektivet och/eller 

vilken typ av trakt det gällde. Således var inget traktdirektiv hundraprocentigt likt det 

andra.  

 

 

Innehåll i traktdirektivets standardiserade mall samt kartmaterial redovisas i följande 

avsnitt. 
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3.1.4.1 Grunduppgifter 

 

Tillsammans med traktbeskrivning så visade sig grunduppgifter vara den kategori som 

innehöll mest ifylld information bland analyserade traktdirektiv. På inget av dem var 

emellertid alla grunduppgifter ifyllda. Grunduppgifter som dock alltid fyllts i på de elva 

traktdirektiven var exempelvis traktnamn, traktnummer, kontrakttyp, namn på 

planerare/köpare och mobiltelefonnummer till denna, namn på säljare samt 

kontaktuppgifter till denna i form av adress. Mobiltelefonnummer till säljaren fanns i 

fem av traktdirektiven, på ett av dessa fanns även ett hemtelefonnummer Resterande 

grunduppgifter förekom till och från där vissa av dessa även uppfattades som 

vilseledande. Uppgiften om vägdistriktsnummer var exempelvis antingen inte alls ifylld 

eller annars ifylld med sifferkombinationen 99999. 

 

 

3.1.4.2 Traktbeskrivning 

 

När traktbeskrivningen granskades så hade alltid traktdelsnummer fyllts i, likaså areal, 

TGL, uttag i m3fub, uttag i m3fub/ha samt vilken typ av åtgärd som skulle utföras. 

Vilken typ av åtgärd som skulle utföras syftade på om fröträd skulle sparas eller ej. 

Detta kommunicerades till entreprenörerna genom att traktplanerare/köpare hade fyllt i 

texten; slutavverkning utan fröträd/sk eller slutavverkning, fröträd sparas. Vid analysen 

så missuppfattades dock typ av åtgärd relativt lätt då dessa beskrivningar dels var små 

och dels snarlika varandra. Dessutom så hade det inte på något traktdirektiv, där fröträd 

skulle sparas, fyllts i uppgifter om fröträdens volym, vilket utrymme faktiskt fanns för.  

 

När det kom till övriga uppgifter under traktbeskrivningen så visade det sig att uppgiften 

om medelstam endast hade fyllts i på fem av elva traktdirektiv. GYL hade vidare endast 

fyllts i på två traktdirektiv. När det gällde uppgiften om GROT var det på alla 

traktdirektiv ifyllt 0,0. 

 

På ett av traktdirektiven förekom även en övrig kommentar (anteckning) i 

traktbeskrivningen. Kommentaren innehöll allmän information om trakten samt 

särskilda instruktioner för hur delar av arbetet skulle utföras. 

 

 

3.1.4.3 Checklista 

 

Checklistan var den kategori i traktdirektivet som innehöll minst information. Den 

information som fyllts i väl upplevdes också som ganska otydlig. Sätten som 

checklistans information och instruktion delgavs entreprenörerna var i princip olika på 

varje traktdirektiv. När det gällde information om aktuella sortiment så var det på fem 

av traktdirektiven endast ifyllt ja på de sortiment som var aktuella. Uppgifter om 

mottagare saknades där helt och hållet. På två av traktdirektiven såg det tvärtom ut. Där 

fanns uppgifter om mottagare men ingen ”bekräftelse” på aktuella sortiment. På tre av 

traktdirektiven var däremot både bekräftelse (ja) samt mottagare ifyllt. På ett av 

traktdirektiven saknades därtill uppgifter om aktuella sortiment samt mottagare helt. När 

det sedan gällde information om vilken aptering som var gällande var detta inte ifyllt på 

något av traktdirektiven.  
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Traktdirektivens information om markeringar i fält var även den varierande ifylld.  På 

tre av traktdirektiven saknades det helt och hållet uppgifter om markeringar samt vilka 

färger dessa eventuellt skulle ha. På fem av traktdirektiven beskrevs några typer av 

markeringar (inte alla förutbestämda på traktdirektivet förekommande) ha utförts med 

snitsel ”FTAB” (Fiskarhedens Trävaru AB), på ett av traktdirektiven beskrevs en 

markering ha utförts med snitsel ”Besparingsband”, på ett annat beskrevs två 

markeringar vara utförda med snitslarna FTAB och Blå/Gul. På ett annat traktdirektiv 

beskrevs markeringar vara utförda med snitsel ”Annan”. När det gällde den 

svårighetsbedömning för skotare och skördare som ska fyllas i så var denna ifylld på 

fyra stycken traktdirektiv. På resterande traktdirektiv saknades sådana uppgifter. När det 

kom till den sista delen tillhörande checklistan, underlag för traktdirektiv/avverknings-

anmälan, så visade det sig att den var ifylld på samtliga traktdirektiv. 

 

Gällande checklistans utrymmen för särskilda kommentarer så var det enbart på fem 

traktdirektiv som något av dessa utrymmen nyttjats. De gånger som kommentarer väl 

hade avlagts var de vidare ganska kortfattade eller osammanhängande. Kommentarer 

som förekom var exempelvis; ”avverkas enligt bifogat traktdirektiv” och” återkommer 

med spec på hustimmer” (bilaga 5). 

 

 

3.1.4.4 Redovisning av planerad hänsyn 

 

När redovisning av planerad hänsyn, som fylls i med hjälp av kryss relaterade till 

miljötyper, granskades visade det sig att tre av traktdirektiven inte hade några kryss 

ifyllda överhuvudtaget. På övriga åtta traktdirektiv varierade ifyllda kryss där några av 

dem var sparsamt ifyllda medans några av dem var generöst ifyllda. På ett av dessa åtta 

traktdirektiv hade exempelvis endast ett kryss fyllts i, detta var i rutan annat under 

Hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer. På det traktdirektiv som var 

mest ifyllt, hade i stället nio stycken kryss fyllts i, utspridda och knutna till flera olika 

typer av miljötyper. Den miljötyp som i särklass var mest ifylld var den som berör träd, 

trädsamlingar och döda träd. På sju av åtta traktdirektiv hade hänsyn till denna miljötyp 

fyllts i. 

 

När det gällde utrymmen för kommentarer i redovisning av planerad hänsyn, belägna 

intill de olika miljötyperna som kan kryssas i och redovisas, hade sådana avlagts i sex 

traktdirektiv. Av de andra fem traktdirektiv som inte innehöll några särskilda 

kommentarer utgjorde tre av dessa traktdirektiv de som inte överhuvudtaget hade fått 

några kryss ifyllda. De andra två hade fått kryss ifyllda men inga kommentarer. De 

kommentarer som väl givits var många gånger precis som de i checklistan, kortfattade 

eller osammanhängande. Exempel på kommentarer som hade avlagts är; ”sparas”, 

”gynna lövträd längs diket”, ”lämnas”, ”akta leder stigar. Akta, risa ej!” (bilaga 5). 

 

Detta mönster återkommer även i den tabell där redovisad planerad hänsyn tilldelas 

löpnummer som sedan märks ut i detaljkartan. Kommentarerna är där ofta kortfattade 

och osammanhängande. 
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3.1.4.5 Kartor 

 

Det fanns bifogade kartor till alla analyserade traktdirektiv. I nio av traktdirektiven 

fanns dels en översiktskarta, dels en detaljkarta. I två av traktdirektiven fanns dock 

endast en översiktskarta. Översiktskartorna var utfärdade i skalor mellan 1:26 000-1:70 

000 där den vanligaste förekommande skalan var 1:50 000. Detaljkartorna var i sin tur 

utfärdade i skalor mellan 1:2000-1:10 000. Gemensamt för både översiktskartor och 

detaljkartor var att de alla innehöll uppgifter om traktnummer, traktnamn, ägare, skala, 

larmkoordinater och ritdatum.  

 

Översiktskartorna hade alla bakgrund och lager baserade på någon av Lantmäteriets 

olika rasterkartor, översiktskartan eller vägkartan etc.  På dessa kartor var sedan trakten 

utmärkt med gällande avverkningsgräns och/eller avläggssymbol. På några av kartorna 

framgick traktens belägenhet tydligt medan den på vissa kartor framstod som mer 

otydlig. På två av kartorna framgick minst ett vägnummer på ”större” väg tydligt och 

klart.  

 

Detaljkartorna var även de baserade på rasterkarta från Lantmäteriet och då användes ett 

ortofoto som bakgrund. En detaljkartas ortofoto och bakgrund var dessutom kombinerad 

med en mark- och fuktighetskarta som lager ovanpå. Detaljkartorna var överlag 

sparsamma på detaljer. Något alla detaljkartor hade gemensamt var att avverkningsgräns 

(rågång) och avläggsplats var markerad samt att traktdelsnummer var utskrivet i kartan. 

På somliga kartor var också basväg utmarkerad. Sju av detaljkartorna hade vidare ett 

eller flera löpnummer utmarkerade. Dessa kunde i sin tur avläsas i tabellen för 

redovisning av planerad hänsyn. Merparten av löpnumren behandlade miljötyper som 

hänsynsytor och trädsamlingar. 
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3.2 Entreprenörer och traktplanerare/köpares åsikter om dagens 

traktdirektiv 
 

Fiskarhedens traktdirektiv för slutavverkning bedöms ur många avseenden som bra av 

både entreprenörer och traktplanerare/köpare. Vissa delar av det förklaras dock vara i 

behov av förbättring. På frågan hur ofta traktdirektivet används (tittar på det för att 

hämta information) svarade nära 86 % av entreprenörerna att de alltid använder det, 

resterande svarade att de ofta använder det (fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Svarsfördelning på frågan om hur ofta entreprenörerna använder traktdirektivet. 

 

 

Kvalitén på innehållet upplevs variera (fig. 8) och enligt entreprenörer och 

traktplanerare/köpare beror det främst på traktens svårighetsgrad (alla trakter kräver 

olika information) men även på vem som utfärdat traktdirektivet (fig. 9). Enligt både 

entreprenörer och traktplanerare/köpare så är innehållet i traktdirektivet den i särklass 

viktigaste faktorn för ett väl utfärdat traktdirektiv och således blir kvalitén på innehållet 

extra viktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 8. Entreprenörers och traktplanerares/köpares upplevelse av hur traktdirektivens kvalitet varierar. 
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Figur 9. Entreprenörers och traktplanerares/köpares upplevelse av vad traktdirektivens kvalitet beror på. 

 

 

3.2.1 Format 
 

57 % av entreprenörerna upplever traktdirektivets format som ganska bra medan 43 % 

upplever det som ganska dåligt eller varken bra eller dåligt. När det gäller 

traktplanerare/köpare upplever 83 % av dessa att formatet är varken bra eller dåligt. 

Formatet på ett traktdirektiv har tidigare visats påverka informationssökning ur 

detsamma och när frågan ställdes om hur lätt eller svårt det är att söka information ur 

Fiskarhedens traktdirektiv, på en skala 1-6 där 1 är mycket lätt och 6 är mycket svårt, så 

varierade svaren bland entreprenörer och traktplanerare/köpare. Av traktplanerare/ 

köpare svarade nära 60 % 3, resterande svarade antingen 1, 2 eller 4. Av entreprenörerna 

svarade ca 43 % 3 och resterande antingen 2 eller 5 (fig. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Figur 10. Hur svårt eller lätt entreprenörer och traktplanerare/köpare upplever att det är att söka ur  

        information från traktdirektivet (på en skala 1-6 där 1 är mycket lätt och 6 är mycket svårt). 
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Synpunkterna är överlag att traktdirektivets layout och struktur med rubriker och text är 

bra men att ett visst behov av förändring finns. Framförallt uttrycks det önskemål från 

traktplanerare/köpare om att utrymmen för anteckningar och kommentarer behöver bli 

större. Stundtals upplevs dessa som för små för att få plats med den information och de 

instruktioner som önskas och krävs. Idag blir det lätt att mängden information och 

instruktioner får kortas ner och/eller rent av överges. Mer utrymme och plats för 

allmänna anteckningar och kommentarer på traktdirektivets försättsblad är även något 

som specifikt lyfts fram av traktplanerare/köpare. På så vis skulle grundläggande 

information kunna förmedlas på ett bra sätt. Något entreprenörerna i sin tur efterfrågar 

är framförallt bättre tydlighet på information och instruktioner. Det är nödvändigt att 

data, anteckningar och kommentarer syns bra rent visuellt så att risken för misstag kan 

elimineras. 

 

 

3.2.2 Innehåll 
 

Både entreprenörer och traktplanerare/köpare är överens om att traktdirektivets innehåll 

har mest förbättringspotential. På frågan om vad som anses behöver förbättras av 

format, distribution eller innehåll så svarade 71 % av entreprenörerna att innehållet med 

information och instruktioner är det som behöver bli bättre. Andelen 

traktplanerare/köpare som tyckte så var 50 % (fig. 11). 

 

    Figur 11. Svarsfördelning på frågan om vad som anses behövs förbättras mest på dagens traktdirektiv. 

 

 

När frågan om mängden information i traktdirektivet ställdes svarade 58 % av 

traktplanerare/köpare att det innehåller lagom med information medan 42 % svarade att 

det fattas information. Svarsfrekvensen bland entreprenörerna ser likartad ut där 57 % 

svarade att traktdirektiven innehåller lagom med information medan 43 % svarade att 

det fattas information (fig. 12). 
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       Figur 12. Entreprenörers och traktplanerares/köpares upplevelse om mängden information i dagens 

       traktdirektiv. 

 

 

Avsaknaden av information anses först och främst bero på att traktdirektiven många 

gånger är sparsamt ifyllda. Flera entreprenörer vittnar om att många traktdirektiv kunde 

fyllas i bättre än vad de faktiskt gör idag. Avsaknaden av information beror också på att 

det i dagens traktdirektiv inte ges utrymme för en viss typ av efterfrågad information 

och instruktion.  

 

Till detta framkommer det att mängden information heller inte bör bli större i ett 

eventuellt nytt traktdirektiv. Nära 60 % av både entreprenörer och traktplanerare/köpare 

tycker trots allt att mängden information är lagom men då många upplever att det saknas 

viktig information är huvudsaklig åsikt att den bör ses över. Sådan information som av 

både entreprenörer och traktplanerare/köpare ansågs vara mindre viktig i sammanhanget 

skulle exempelvis kunna plockas bort för att ge större utrymme åt mer viktig 

information. 

 

Utvärderas traktdirektivets innehåll mer specifikt, efter de fem kategorierna med olika 

informationstyper så uttalas kartor och redovisning av planerad hänsyn av både 

entreprenörer och traktplanerare/köpare som traktdirektivets viktigaste information. 

Entreprenörerna tycker alltjämt att checklistans information är näst intill lika viktig. 

Mindre viktigt anser de att grunduppgifter och traktbeskrivning är. 

Traktplanerare/köpare anser däremot att information i checklista, traktbeskrivning och 

grunduppgifter är ungefär lika viktigt (fig. 13).  
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   Figur 13. Entreprenörers och traktplanerare/köpares uppfattningar om vilken informationstyp som är den  

   viktigaste i traktdirektivet.  
 

 

Entreprenörers och traktplanerare/köpares uppfattning om traktdirektivets 

kategoriserade innehåll beskrivs nedan. 

 

 

3.2.2.1 Grunduppgifter 

 

Här ansågs framförallt information som traktnamn och traktnummer, 

bortsättningsnummer och virkesordernummer vara viktig. Även kontaktuppgifter till 

traktplanerare/köpare framstår som viktigt medan däremot kontaktuppgifter till säljare 

framstår som mindre viktigt. Information om huruvida traktuppdraget är SVS-anmält 

eller om säljaren innehar certifiering och i sådana fall vilken typ, upplevs av vissa som 

viktig och av vissa som mindre viktig. Något fler respondenter svarade dock att den 

informationen är mindre viktig. När det gäller information som ursprung, kontrakttyp 

samt kontraktnummer och utgångsdatum bedömdes den av majoriteten som mindre 

viktig. Vägdistriktnummer som finns med i grunduppgifter menade traktplanerare/ 

köpare vara mindre viktig information medan entreprenörerna tycker båda delar. 

 

 

3.2.2.2 Traktbeskrivning 

 

Under traktbeskrivning är den absolut viktigaste informationen den som talar om vilken 

åtgärd som ska utföras samt om fröträd ska ställas. På frågan om åtgärd och fröträd är 

viktig information så svarade alla, både entreprenörer och traktplanerare/köpare, att den 

är mer viktig. Även uttag m3fub framstår som mer viktig av båda parter. Information om 

areal svarade ungefär hälften vara mer viktig och hälften mindre viktig, lika så gäller 

information om GROT. När det gäller traktdelsnummer och medelstam går åsikterna 

isär beroende på vilken part som tillfrågas. För entreprenörerna visas traktdelsnummer 

och medelstam vara mer viktigt än vad det är för traktplanerare/köpare. Information som 

GYL, TGL och uttag m3fub/ha framstår överlag som mindre viktig.  
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3.2.2.3 Checklista 

 

Mycket av informationen under checklista lyfter både entreprenörer och 

traktplanerare/köpare fram som mer viktig. Näst intill alla respondenter, svarade att 

information som aktuella sortiment, mottagare, aktuell aptering, markering av rågång, 

markering av beståndsgräns, markering av basväg, markering av avlägg och markering 

av naturvård är mer viktig. Information om färgbeskrivning på markering/snitsel, som 

entreprenörerna uteslutande tyckte var mer viktig, tyckte däremot många 

traktplanerare/köpare vara mindre viktig. Även information om underlag för utfärdande 

av traktdirektiv tyckte de flesta entreprenörerna vara viktig medan merparten av 

traktplanerare/köpare inte tyckte detta. När det gäller medelavstånd skotare, svårighet 

skotare och svårighet skördare delar entreprenörer och traktplanerare/köpare 

uppfattningen om att denna information är mindre viktig.  

 

Särskilt framkommer det i checklista att informationen kring gällande aptering behöver 

bli bättre. Om exempelvis sortimenten tall och gran ska avverkas så är det ej fullt 

tillräckligt att det står enbart ja. Mottagare och mottagningsplats bör alltid antecknas för 

att rätt aptering ska ske. Utrymme för sådan information finns idag och är således tänkt 

att vara med, dock menar många entreprenörer att detta inte alltid fylls i. Samtidigt som 

detta lyfts fram av entreprenörerna så lyfter traktplanerare/köpare fram att 

mottagningsplats bör kunna hämtas automatiskt från fliken volymer där 

mottagningsplats väljs (när traktdirektivet framställs i VSOP). På så vis skulle det kunna 

underlätta och i en högre grad bidra till att information om mottagare och 

mottagningsplats alltid kommer med.  

 

I checklista bör det också informeras på ett bättre sätt om vilka markeringar som använts 

i trakt och fält. Vilken snitsel som använts till respektive åtgärd (rågång, beståndsgräns, 

basväg, avlägg, naturvård) och vilken färg det är på denna bör tydligt framgå. Idag 

beskrivs detta ofta enbart med FTAB. 

 

 

3.2.2.4 Redovisning av planerad hänsyn 

 

Information som framförs som mer viktig under redovisning av planerad hänsyn är 

framförallt den om hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer, skador på 

mark och vatten, skyddszoner samt träd, trädsamlingar och döda träd. Detta tyckte utan 

tvekan både entreprenörer och traktplanerare/köpare. Även information om växt och 

djurarter och övrig hänsyn i samband med avverkning är mer viktig. På frågan om 

skogliga impediment är mer eller mindre viktig information svarade entreprenörerna 

både mer viktig, mindre viktig och vet ej. Traktplanerare/köpare svarade näst intill 

uteslutande att den är mer viktig. När det gäller information om rennäring fördelas 

svaren näst intill mellan svarsalternativen mer viktig, mindre viktig och vet ej. 

Uppföljning av stubbhöjd är övervägande mer viktigt för både entreprenörer och 

traktplanerare/köpare medan information om depåplats/bilväg rensad och iordningställd 

syns vara mer viktig för entreprenörer.  

 

Något som särskilt noterades här är att flera entreprenörer tyckte att redovisning av 

planerad hänsyn och tillhörande lista ej kryssades/ifylldes i den grad det enligt dem 

kunde göras.  
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3.2.2.5 Kartor 

 

När det undersöks vilken information som är mer viktig i kartor så framträder det att i 

princip all information som det ställs frågor om är mer viktig. Endast utdrag ur 

skogsbruksplanen som koordinerar med kartan bedöms som mindre viktig. 

Översiktskarta med större skala (1:50 000 etc.), detaljkarta med symboler (1:2000 etc.), 

kartsymboler med tillhörande beskrivning av dessa, markfuktighetskarta, planerad natur- 

och kulturmiljöhänsyn utmärkt på karta, planerade basvägar och avlägg utmärkta på 

karta, kända ledningar (vatten, fiber, tele, el) utmärkta på kartan samt anvisning för 

vattenöverfart utmärkt på kartan upplevs av både entreprenörer och 

traktplanerare/köpare som mer viktigt. 

 

Exempel på förbättringar under kartor är att översiktskartorna kunde vara av sådan skala 

att en större väg, i den mån det går, alltid finns med. Även markering av kraftledningar, 

stigar och bäckar kunde bli bättre. 

 

 

3.2.3 Distribution 
 

Traktdirektivens sätt att distribueras, via mail, upplevs av både entreprenörer och 

traktplanerare/köpare som ganska bra eller mycket bra. Sättet som traktdirektivet 

distribueras på gör att entreprenörerna kan tillämpa detta digitalt i skogsmaskinens dator 

men även i pappersformat genom att göra en utskrift. Idag tillämpas båda sätten som 

komplement till varandra. Trots den ökade digitaliseringen så använder majoriteten av 

entreprenörerna traktdirektivet fortfarande i pappersformat och detta är också något som 

många önskar fortsätta med. Att ha traktdirektivet i handen förklaras många gånger 

underlätta en snabb och enkel informationssökning.  

 

På frågan hur det upplevs att traktdirektiven distribueras tidsmässigt i förhållande till att 

arbetet ska påbörjas så råder det olika uppfattningar beroende på om det är entreprenörer 

eller traktplanerare/köpare som tillfrågas. Bland traktplanerare/köpare svarade 58 % att 

traktdirektiven oftast distribueras i tillräcklig god tid medan motsvarande siffra bland 

entreprenörerna var 29 %. 57 % av entreprenörerna svarade i stället att det varierar, att 

de ibland distribueras i tillräcklig god tid och ibland för sent. Andelen traktplanerare/ 

köpare som tycker att det varierar uppgick till 33 %. 14 % av entreprenörerna svarade att 

traktdirektiven oftast distribueras för sent medan andelen traktplanerare/köpare som 

svarade så uppgick till 8 % (fig. 14). 
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 Figur 14. Hur entreprenörer och traktplanerare/köpare upplever att traktdirektiven distribueras tidsmässigt i  

 förhållande till att arbetet ska påbörjas. 
 

 

Entreprenörerna kan idag ha en traktplanering som sträcker sig ca två månader framåt 

men när det förs en dialog med entreprenörerna så uttrycks det dock tydligt att 

framförhållningen på distributionen av traktuppdragens traktdirektiv bör förbättras. 

Traktdirektiven distribueras ibland för sent och alldeles för nära inpå början av ett 

traktuppdrag. Sedan tillkomsten av Fiskarhedens entreprenörswebb, där entreprenörer 

kan logga in och hämta traktdirektiv på egen hand, är det dock flera entreprenörer som 

upplever att traktdirektiven nu distribueras tidigare. Dock så konstaterar dem att 

kartmaterialet många gånger fortfarande distribueras på samma dag som maskinerna 

anländer till trakten, vilket inte upplevs som bra. Entreprenörerna menade att framförallt 

kartan med tydliga instruktioner bör distribueras i god tid innan traktuppdraget väl ska 

påbörjas. Detta motiveras av att de ska kunna åka ut och rekognosera trakten om de så 

vill, innan de flyttar dit maskin eller maskiner. 

 

 

3.2.4 Bättre traktplanering efterfrågas 
 

Flera entreprenörer kritiserade även de traktplaneringar som görs. Gångerna då trakterna 

ej är planerade på så sätt som entreprenörerna upplever att de borde vara beskrivs som 

vardagliga. Ett flertal entreprenörer menar att traktplaneringen många gånger är 

ofullständig när maskinerna anländer till trakten och att det skapar merarbete. Inte sällan 

behöver maskinförarna själva gå ut i fält före avverkning/skotning och rekognosera för 

att traktdirektivet anses vara bristfälligt. Hela 57 % av dem angav att de gör det någon 

gång i veckan medan 29 % angav att de gör det flera gånger i veckan (fig. 15). Vid sidan 

om detta svarade samtidigt 66 % av traktplanerare/köpare, på frågan om de hinner med 

att planera i fält i den utsträckning som de skulle vilja för att kunna utfärda ett bra 

traktdirektiv, ja till viss del (fig. 16).   
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Figur 15. Svarsfördelning bland entreprenörer på frågan om de själva före avverkning/skotning behöver gå 

ut i fält och rekognosera för att traktdirektivet är bristfälligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 16. Svarsfördelning bland traktplanerare/köpare på frågan om de upplever att de hinner med att  

   planera i fält i den utsträckning som de skulle vilja för att kunna utfärda ett bra traktdirektiv. 

 

 

Något som lyftes av majoriteten av entreprenörerna var att snitsling och markering i fält 

kunde vara bättre. Blöta partier, trädgrupper och kulturminnen är exempel på specifika 

objekt som kunde markeras bättre. Varje traktplanerare/köpare menas dessutom ha ”ett 

eget sätt att snitsla på” vilket ibland skapar förvirring. Den snitselpolicy som finns 

tillämpas inte alltid menar man. Markeringar bör och ska vara av olika färger där en färg 

ska användas för respektive åtgärd; rågång, beståndsgräns, basväg, avlägg eller 

naturvård. Vanligt förekommande är att snitslar med samma färg och mönster används, 

oavsett typ av åtgärd. Övrigt som anmärktes på av entreprenörerna var exempelvis att 

beståndsgränser kan avvika gentemot hur de är utmarkerade på kartan. 

 

Anledningar till att somliga trakter planeras i mindre utsträckning, eller på ett 

annorlunda vis, förklarades av några traktplanerare/köpare bero på att vissa 

entreprenörer är i mindre behov av traktplanering än vad vissa andra är. En del av 

entreprenörerna menade de också ville planera sin egen miljöhänsyn. 
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3.3 Förslag på ett nytt förbättrat traktdirektiv 
 

Förslaget på ett nytt, förbättrat traktdirektiv utgår från nuvarande traktdirektiv. 

Traktdirektivet består fortsatt av en standardiserad mall samt kartmaterial. Det som 

förändras är framförallt layout och struktur samt att vissa delar av dagens innehåll tas 

bort. Genomförda förändringar gör att sidantalet uppgår till 4, plus kartmaterial samt 

”blankett” för uppföljning och revision.  

 

Ett nytt förslag på traktdirektiv redovisas i bilaga 6.  

 

 

3.3.1 Format 
 

Fiskarhedens traktdirektiv används idag både i digitalt- och pappersformat. Den digitala 

utvecklingen som bidragit till ökade möjligheter när det kommer till att använda 

traktdirektiven i skogsmaskinernas fordonsdatorer har varit stor men trots detta är det 

idag många entreprenörer som fortsatt ser fördelar med att använda traktdirektivet i 

pappersformat. Tillgänglighet och att snabbt kunna söka ur information är exempel på 

sådana fördelar och ett nytt förbättrat traktdirektiv bör därför även fortsättningsvis 

kunna användas i båda typer av format då dessa fungerar som komplement till varandra. 

Något som kommer att bli viktigt är dock att formatet på ett framtida traktdirektiv följer 

och anpassas efter branschens riktlinjer. Detta för att det ska kunna stödja automation 

för data och information från traktdirektiv. 

 

Sett till formatet som dagens traktdirektiv distribueras på, digitalt eller papper, så finns 

det inga konkreta behov till förändring. Däremot kan traktdirektivets format förändras 

till det bättre på så vis att dess struktur och layout ändras. En renare design på layouten 

motiveras framförallt. Det finns ett fortsatt behov av att kategorisera informationen 

utifrån olika informationstyper men detta kunde göras på ett bättre sätt än vad det görs 

idag. Genom att tydliggöra traktdirektivets kategorier än mer så kan det också bli ännu 

lättare för entreprenörerna att söka ur information och instruktioner. Kategorierna kan 

särskiljas, förtydligas och lyftas fram bättre genom att exempelvis markera 

kategoriernas rubriker i olika färger, en särskild färg för varje kategori och innehåll.  

 

I ett nytt förslag till traktdirektiv struktureras också innehållet om en del. En del 

information flyttas, dels för att den ska finnas på ett lämpligare ställe med tanke på 

vilken kategori den tillhör, dels för att den snabbare ska gå att söka fram. Bland annat 

placeras en översiktskarta centralt på första sidan i kategorin grunduppgifter. På så vis 

ger informationstypen grunduppgifter gällande trakt en tydligare identitet än vad den 

tidigare gjort, detta genom att visa trakten även på karta och inte bara i form av 

traktnummer, säljare m.m. En del information, som den av entreprenören registrerade 

avvikelser från lämnat traktdirektiv, placeras också in en egen kategori på eget blad. 

Kategorin kallas uppföljning slutavverkning för entreprenör och utgör en blankett som 

behandlar uppföljning och revision. Ytterligare förändringar som görs är också att 

utrymmen för kommentarer, där särskild viktig information och instruktion ska delges, 

blir fler och större. En stor ruta för kommentarer placeras exempelvis under 

översiktskartan i kategorin grunduppgifter. Något av det allra viktigaste är fortsatt att 

traktdirektivet hålls på en lagom detaljerad nivå, detta för att det okomplicerat ska gå att 

följa rent praktiskt.  
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3.3.2 Innehåll 
 

Fiskarhedens traktdirektiv kan förbättras genom att ändra delar av innehållet. Sådan 

information som anses överflödig tas lämpligen bort för att i stället ge större plats och 

utrymme åt mer relevant information och instruktion. Traktdirektivet kan vidare 

förbättras ytterligare genom att även strukturera om samt förtydliga delar av innehållet.  

 

 

3.3.2.1 Grunduppgifter 

 

Kategorin grunduppgifter lyfts fram genom blå markering av rubrik. Vidare så vigs hela 

förstasida åt enbart grunduppgifter som ger trakten en identitet.  Uppgifterna om 

traktnamn och traktnummer flyttas allra högst upp och markeras i fetstil. Uppgiften om 

vem som planerat trakten placeras även den högt upp och byter vidare plats med 

uppgifter om säljare. Högt upp placeras även uppgifter om underlag för traktdirektiv, 

vilken typ av trakt det är (om det är en ”sommar eller vinteravverkning”), utfärdat datum 

för traktdirektivet samt larmkoordinater. Uppgifterna om larmkoordinater får även en 

teckenfärg i rött. 

 

Lägre ner placeras sedan uppgifter om säljare, fastigheten samt traktuppdraget som 

sådant. Här stryks t ex säljarens adress för att enbart visa telefonnummer. Här placeras 

även fortsättningsvis uppgifter om vilken certifiering säljaren eventuellt har, när trakten 

är SVS-anmält, om det finns någon SVS-dispens utfärdad, leverantörsnummer, 

bortsättningsnummer och virkesordernummer. Ny tillkommande uppgift här blir 

fastighetsbeteckning.  

 

Under dessa uppgifter placeras sedan en översiktskarta som visar vart traktuppdraget är 

beläget. Kartan bifogas med fördel i en större skala där t ex vägnummer framkommer 

tydligt. Under översiktskartan görs det till sist utrymme för övriga kommentarer som 

kan tänkas vara av betydelse för entreprenörerna. Det skulle t ex kunna vara en 

vägbeskrivning, särskilda önskemål från säljaren eller andra kommentarer rörande 

traktens identitet. 

 

 

3.3.2.2 Traktbeskrivning 

 

Information om traktuppdraget som sådant går fortsatt under rubriken traktbeskrivning. 

Rubriken markeras i rött och informationen görs synlig via två tabeller med 

förutbestämd information som ska fyllas i. Rutorna som talar om vilken typ av 

information det gäller markeras hädanefter i grått medan utrymmena där informationen 

ska fyllas i förblir vita.  

 

I den första tabellen lyfts information om åtgärd fram först. Intill denna ska det även 

delges vilken traktdel den gäller, arealen på denna samt om fröträd ska sparas eller ej. 

Även information om grotanpassning finns med där. En stor förändring är också att ett 

betydligt större utrymme för kommentarer frigörs under åtgärd där viktiga kommentarer 

kring denna kan möjliggöras. I den andra tabellen sammanfattas traktuppdraget i form 

av information om och kring; areal, TGL (tall gran löv), Volym m3fub, medelstam 

m3fub, medelavstånd för skotare samt GYL (grundförhållande ytstruktur lutning)  
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3.3.2.3 Checklista 

 

Checklistan genomgår flera förändringar. Rubriken markeras i gult och även här 

synliggörs information i form av tabeller. Högst upp i kategorin, i den första tabellen, 

placeras fortsatt information om aptering, sortiment och mottagare. Där läggs även till 

utrymme för att ange ungefärligt uttag och volym per sortiment. Dessutom fylls det 

hädanefter i manuellt vilka sortiment som är aktuella. Detta för att undvika att alla 

möjliga sortiment ska stå med. På så vis sparas plats. 

 

Den andra tabellen berör information och instruktioner gällande markeringar i fält. I 

denna ska det tydligt framgå om och till vilken grad markeringar som; rågång, 

beståndsgräns, basväg, avlägg och natur- och kulturvård markerats ut. Det ska även 

tydliggöras vilka färger som använts för de olika markeringarna. En snitselpolicy finns 

på Fiskarheden och den ska alla gånger tillämpas. I denna tabell skapas också ett 

utrymme för kommentarer där traktplanerare kan delge särskilt viktig information och 

instruktion gällande markering.  

 

Längst ner, i en tredje tabell, läggs det också till ny information om några kända 

ledningar, som t ex el eller tele, finns på trakten. Här kan traktplaneraren med fördel 

välja att också lägga till ytterligare information som anses vara av särskild betydelse för 

checklistan. Allra längst ner placeras ytterligare en ruta för kommentarer där övrig 

information och instruktion kan delges om så behövs. 

 

 

3.3.2.4 Redovisning av planerad miljöhänsyn 

 

Denna kategoris rubrik markeras i grönt. Hänsyn döpts även om till miljöhänsyn. När 

det gäller redovisning av planerad miljöhänsyn sker annars inga större förändringar. 

Upplägget av denna informationstyp blir i ett nytt förslag nästintill identiskt med 

nuvarande upplägg. Tanken är att planerad miljöhänsyn fortsatt kryssas i och att denna i 

den mån det går, tilldelas ett löpnummer som sedan markeras i bifogad detaljkarta. En 

skillnad som finns i ett nytt förslag är dock att det tydliggörs om den planerade 

hänsynen som kryssas i även finns utmärkt i karta (finns i karta). 

 

När det gäller tabellen som redovisade löpnummer registreras och visas i får den ett 

annorlunda utseende endast på det sättet att den får en tydligare rubrik, även den 

markerat i grönt, samt att ett stort utrymme för kommentarer placeras nedanför 

åtgärdsbeskrivningarna, i ställer för som idag, bredvid (anteckningar). 

 

Ytterligare små ändringar som genomförs är att olika möjliga planerade 

hänsynstaganden till rennäring slås ihop till ”ett enda hänsynstagande”, denna typ av 

hänsyn placeras sedan dessutom under övrig hänsyn i samband med avverkning. 

Registrerade avvikelser som berör skador på mark och i vatten, uppföljning av 

depåplats/bilväg rensad och iordningsställd samt uppföljning stubbhöjd flyttas sedan till 

blanketten uppföljning slutavverkning för entreprenör.  
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3.3.2.5 Kartor 

 

När det gäller kartmaterial ska traktdirektivet fortsatt bifogas med både översiktskarta i 

större skala samt detaljkarta i mindre skala. En översiktskarta placeras i ett nytt 

traktdirektiv på dess framsida men en sådan kan med fördel även bifogas enskilt, vid 

sidan av. Översiktskartan bör vara av sådan stor skala att det lätt går att bilda en 

uppfattning om vart trakten är belägen samt vilken väg som lämpligast leder dit.  

 

När det gäller detaljkartan är det viktigt att den är så detaljrik som det bara går. Planerad 

natur- och kulturmiljöhänsyn, kända ledningar eller t ex vattenöverfarter bör alltid 

markeras ut med dels kartsymboler men även med tillhörande beskrivningar.  

 

Andra typer av kartor som t ex en markfuktighetskarta är ytterligare förslag på kartor 

som kan tänkas bifogas. Det händer dock att sådana bifogas redan idag, oftast då som ett 

lager i redan befintlig detaljkarta. Markfuktighetskartor ska inte behöva bifogas vid 

varje traktuppdrag men en ståndpunkt kan tänkas vara att de bör bifogas då trakters 

markförhållanden bedöms som särskilt känsliga för mark- och körskador. 

 

 

3.3.2.6 Uppföljning slutavverkning för entreprenör 

 

Entreprenörernas uppföljning av genomförda slutavverkningar flyttas från 

traktdirektivets nuvarande redovisning av planerad hänsyn till en helt egen blankett. På 

så vis kan entreprenörernas uppföljning kommuniceras till Fiskarheden på ett bättre sätt 

än vad den görs idag.  

 

Blanketten får en rubrik markerad i grått och högst upp på blanketten tydliggörs det 

vilken trakt uppföljningen gäller i form av traktnamn samt traktnummer. Under denna 

information framgår det även vem som planerat trakten. Sedan följer två tabeller där 

entreprenörer redovisar och följer upp slutavverkningen.  

 

I den översta tabellen redovisar entreprenören om planerad miljöhänsyn utförts korrekt.  

I den nedre tabellen är det sedan tänkt att det ska redovisas om övriga åtgärder utförts 

korrekt. Redovisningen sker genom att antingen markera ok eller avvikande. Sådana 

åtgärder som anses avvikande kan sedan närmare kommenteras, varför och hur de 

uppstått, i en större ruta längre ner i blanketten. Allra längst ner kvitterar entreprenören 

sedan blanketten med namn på företag samt datum och signatur. 
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3.3.3 Distribution 
 

Ett nytt traktdirektiv bör distribueras tidigare än vad det gör idag. Framförhållningen på 

färdigställda traktdirektiv behöver bli bättre, detta för att entreprenörerna kan få den 

information och instruktion som krävs för gällande traktuppdrag i god tid innan arbetet 

väl ska börja. Idag kan entreprenörerna ha en traktplanering upp emot två månader i 

förväg men dock är det sällan som färdigställda traktdirektiv, tillhörande trakterna, 

distribueras med denna. Framförallt lyfts kartmaterial med tydliga instruktioner fram 

som särskilt viktigt att få i god tid. Idag distribueras kartmaterialet många gånger på 

samma dag som maskinerna kommer till trakten och då detta anses vara för sent bör det 

därför åtgärdas. Ett färdigställt traktdirektiv, där kartmaterial med tydliga instruktioner 

ingår, kan fördelaktigt distribueras samtidigt som traktuppdragen fastställs samt 

schemaläggs. En tidpunkt om minst ett par veckors tid i förväg rekommenderas, gärna 

betydligt tidigare. 

 

Många menar att Fiskarhedens nyligen uppsatta entreprenörswebb utgör ett steg i rätt 

riktning till både enklare hantering samt snabbare distribution av traktdirektiv. En 

fortsatt utveckling på entreprenörswebben kan bidra till bättre framtida distribution av 

traktdirektiv. Den webbaserade lösningen möjliggör att färdigställda traktdirektiv på ett 

effektivt sätt kan distribueras samtidigt som traktuppdrag schemaläggs. En förutsättning 

för att detta ska fungera är dock att trakterna är färdigplanerade den tidpunkt då 

traktplaneringen fastställs. Entreprenörswebben blir även fortsatt viktig när det gäller 

entreprenörernas kommunikation till Fiskarheden. Genom att följa upp och 

återrapportera slutförda traktuppdrag digitalt via denna webbportal, i stället för på 

papper som idag, kan detta kommuniceras fortare.  

 

 

3.3.4 Förutsättningar för ett nytt, förbättrat traktdirektiv 
 

En förutsättning för att ett nytt traktdirektiv ska kunna bli bättre i slutändan är att varje 

traktplanerare/köpare fyller i traktdirektivet, den standardiserade mallen samt 

kartmaterial, fullständigt. Genom att göra det kan det säkerställas att det tydligt framgår 

vad som gäller för varje specifikt objekt och traktuppdrag. En förutsättning till ett 

korrekt och väl utfärdat traktdirektiv är vidare att en traktplanering utförts som den ska. 

Görs detta ges också entreprenörerna rätt förutsättningar till att utföra entreprenaden 

enligt ABSE 09 kapitel 2 och § 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

34 

Björn Andersson 

4 Diskussion och slutsats 
 

4.1 Metod  
 

Fallstudiens resultat får anses vara trovärdigt med relativt hög validitet samt reliabilitet. 

Med så kallad triangulering, där flera olika metoder tillämpats för att undersöka en och 

samma företeelse, har flera olika perspektiv presenterats vilket sannolikt torde ha ökat 

studiens tillförlitlighet (Björklund & Paulson 2012). 

 

Av de tre datainsamlingsmetoderna som använts; insamling och beskrivning av dagens 

traktdirektiv, enkäter samt intervjuer så får den först nämnda ses som den metod med 

högst objektivitet. Beskrivningen av dagens traktdirektiv gjordes helt utan personliga 

värderingar där dessa beskrevs rakt upp och ner med avseende på dess format, innehåll 

och distribution. Enkäten hade sannolikt den näst högsta objektiviteten medan 

intervjuerna hade lägst objektivitet. När det gällde enkäten påverkades svaren av de ord 

och formuleringar som använts i frågorna vilka i sin tur kan ha styrts av författarens 

värderingar. Lägst objektivitet tros intervjuerna haft då intervjuaren, omedvetet, 

eventuellt kan ha påverkat de svar som givits. Tillsammans får ändå de tre metoderna 

påstås ha en ganska hög objektivitet. Frågeställningarna i enkäterna, som även utgjorde 

underlag för intervjuerna, byggdes trots allt på branschens tidigare beskrivna 

problematik gällande traktdirektiv och de sekundära informationskällor som det i 

studien refereras till bedöms som trovärdiga. Syftets frågeställningar besvarades även 

med primära data och information, genom att denna samlades in direkt från 

respondenter, via enkät och intervjuer. Därmed kunde ”förvridningar” av svar och 

resonemang undvikas. Vid ett insamlande av sekundära data och information, hade 

chansen för detta sannerligen ökat.  

 

Kritik som eventuellt skulle kunna lyftas fram mot valet av metod och tillvägagångssätt 

är bland annat den att det tidvis beskrivs som riskabelt med intervjuer som 

datainsamlingsmetod, detta för att respondenten kan försköna eller förvränga 

verkligheten genom dennes svar. Respondenten skulle sådana gånger inte svara 

hederligt på hur det egentligen är, utan istället svara på vad den tror att den som 

intervjuar egentligen skulle vilja höra (Yin 2014). Förtroendet till respondenterna 

upplevdes dock vara starkt och det finns ingen anledning till att tro att respondenterna 

skulle ha velat avge ej sanningsenliga svar. Genom att en så kallad triangulering 

tillämpats skulle denna eventuella kritik kunna förminskas. Sätten som intervjuerna 

föregicks på, på ett semi-strukturerat sätt, skapade en bra dialog mellan intervjuaren och 

respondenten vilket bör lyftas fram. Detta tillvägagångssätt tros också ha samlat in mer 

värdefull information än vad en strukturerad intervju hade kunnat göra, då sådana ofta 

tenderar att bli obekväma (Thomsson 2002).  

  

Något som det går att spekulera i är dock hur traktplanerare/köpare samt entreprenörer 

tolkat vissa av frågorna i enkäten. Fråga 3 exempelvis; ”vad tycker du om mängden 

information i dagens traktdirektiv?” kan eventuellt tänkas ha tolkats på olika sätt. 

Antingen genom att mängden information tolkats vara all information i traktdirektivet, 

oavsett om den är ifylld eller ej, antingen genom att mängden information tolkats vara 

enbart sådan som är ifylld. Tanken var att mängden information skulle tolkas som all 

information, vare sig den var ifylld eller ej. Är det så att några respondenter tolkat denna 

fråga fel skulle också svaret på denna fråga kunna vara en aning vilseledande. Dock så 
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skulle inte detta på något sätt påverka resultatet och tyda på att traktdirektiven ej var 

bristfälliga. Det skulle snarare vara tvärtom, styrka resonemanget ännu mer.  

 

När det kom till urval av respondenter för enkäter och intervjuer så visade det sig vara 

genomförbart att involvera alla av Fiskarhedens traktplanerare/köpare samt 

entreprenörer (maskinlag), vilket således det också gjorde. Detta upplevdes som positivt 

då det med stor sannolikhet bidrog till ett brett resonemang. Genom att alla svarade på 

enkäten erhölls synpunkter från var och en och med hjälp av intervjuer med några av 

dem kunde dessa synpunkter även fördjupas. Gällande de olika grupperna av 

respondenter, traktplanerare/köpare och entreprenörer, kan det vidare vara viktigt att 

begrunda om dessa haft någon form av beroendeframställning och om detta påverkat 

svaren som givits. Det är rimligt att tro att vissa svar avlagts med tanke på egna 

intressen och föreskrifter.  

 

Resultatet tros även ha blivit detsamma med en annan författare och forskare som 

utförare. Måhända hade en annan författare formulerat frågor i enkät och intervjuer på 

ett annat sätt, vilket hade kunnat ge ett marginellt annorlunda resultat. Med likadana 

formuleringar är det dock inte troligt att insamlade data och information skulle ha blivit 

annan. Både traktplanerare/köpare och entreprenörer uppvisade trots allt god kännedom 

om vad traktdirektivets problematik är, författaren var dessutom extern som inte på 

något vis försökte påverka det som undersöktes. Ovanstående resonemang får anses 

styrka resultatets trovärdighet ytterligare. 

 

 

4.2 Resultat 
 

Fiskarhedens Trävaru AB:s traktdirektiv visar sig spela en betydande roll när en skoglig 

åtgärd som slutavverkning ska utföras. Fiskarhedens entreprenörer tillämpar 

traktdirektivet som huvudsakligt underlag för arbetsinstruktioner och därmed är det 

viktigt att detta är kvalitativt, både med avseende på format, innehåll och distribution. 

Studiens resultat visar dock, precis som Keskitalo & Liljenfeldt (2014) samt Gustafssons 

(2017) studier visar, att entreprenörer stundtals upplever traktdirektiven som bristfälliga. 

Entreprenörerna uttrycker framförallt att innehållet i form av information och instruktion 

många gånger är otillräckligt. Kvaliteten på traktdirektivets innehåll beskrivs ha direkt 

påverkan på både kvalitet och effektivitet i utförda åtgärder och detta får således 

betydelse. När inte innehållet i traktdirektiven är tillräckligt löper slutavverkningstrakter 

stor risk att utsättas för miljöskador samtidigt som onödiga kostnader riskeras. Med ett 

korrekt utfärdat traktdirektiv kan detta undvikas vilket också Mörk m.fl. (2017) 

bekräftar. Formatet på dagens traktdirektiv upplevs för övrigt fungera bra. När det 

kommer till distributionen av traktdirektiven beskrivs sättet som de distribueras på även 

det som bra, dock behöver de distribueras betydligt tidigare än vad de gör idag. 

 

Överlag har Fiskarhedens traktdirektiv, bestående av en standardiserad mall att fylla i 

samt kartmaterial, de underlag som rekommenderas att ingå vilket är bra. Även 

sidantalet uppgår till rimligt antal. Flera är de företag eller organisationer som utfärdar 

traktdirektiv med betydligt fler sidor och mer information än vad Fiskarheden gör. Detta 

förklaras dock inte vara något att sträva efter då det per automatik inte höjer kvalitén på 

traktdirektiven. Sidantalet bör i ett nytt, förbättrat traktdirektiv därför fortsatt hållas lågt 

och innehålla mycket kvalitativ information fast till så liten mängd som möjligt (Mörk 

m.fl. 2017).  
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Förutsättningar till ett nytt, förbättrat traktdirektiv är därmed att dess information inte 

fortsätter att vara otillräcklig som den stundtals är idag. Det är viktigt att den 

standardiserade mallen är komplett. Utrymmena med förutbestämd information bör 

därför alltid fyllas i, vidare bör även utrymmena för särskilda instruktioner utnyttjas 

bättre än vad de gör idag. I det nuvarande traktdirektivet är utrymmena för särskilda 

instruktioner dock ganska små och detta upplever traktplanerare/köpare stundtals som 

ett problem. Många gånger får de inte plats med alla instruktioner som de skulle vilja, i 

stället får de skicka vissa av dem via mail, vilket inte upplevs som bra. Då instruktioner 

skickas vid sidan av traktdirektivet riskerar de helt enkelt att falla bort. På så vis kan 

entreprenörerna lätt gå miste om dem. I ett nytt traktdirektiv är tanken att större 

utrymmen för instruktioner ska bidra till att rätta till detta problem. En lika stor 

förutsättning för att instruktionerna ska bli bättre torde dock ligga i att varje 

traktplanerare/köpare sannerligen delger entreprenörerna instruktioner. I flera av de 

analyserade traktdirektiven finns det få eller inga instruktioner alls utförda vilket vittnar 

om att en förbättringspotential finns. En förklaring till att det förefaller vara så skulle 

kunna vara att berörda trakter ej ansetts behöva lika mycket instruktioner som vissa 

andra. Men då det ställs så pass höga krav som det gör idag på exempelvis 

miljöhänsynen i skogsbruket är det rimligen befogat att påstå att alla typer av trakter är i 

behov av åtminstone någon eller några instruktioner. Dessutom så ska det alltid, enligt 

exempelvis PEFC:s skogsbruksstandard, förekomma arbetsinstruktioner i traktdirektivet 

(Svenska PEFC 2012). 

 

När det handlar om att fylla i utrymmen för förutbestämd information torde det vara en 

kombination av hur pass relevant en informationstyp är för ett traktuppdrag samt 

traktplanerares/köpares ansvarstagande att fylla i utrymmena som avgör hur mycket 

information som verkligen fylls i. Genom att ta bort utrymmena med överflödig 

information och i stället lyfta fram utrymmen med mer viktig information kunde 

problemet med ej ifyllda traktdirektiv kanske minskas. Denna förändring kan därför med 

fördel appliceras på ett nytt, förbättrat traktdirektiv.  

 

En viktig förklaring till att många traktdirektiv är bristfälligt ifyllda kan även vara att 

dessa föregåtts av ej tillräcklig traktplanering. En grundläggande förutsättning för att ett 

kvalitativt traktdirektiv ska kunna utfärdas är att en väl utförd traktplanering i fält 

genomförts. Utan en sådan blir det således svårt att fylla i information och instruktion på 

gällande traktdirektiv. Traktplaneringen är det som ska styra att rätt typ av miljöhänsyn 

tas och med hjälp av denna skapas också underlaget till att fylla i information och 

instruktion. Men Fiskarhedens entreprenörer vittnar idag om att traktplaneringen i fält 

kunde göras bättre. Ofta saknas det exempelvis markeringar av gränser och naturvård i 

trakterna. Sämre utfärdade planeringar bidrar med största sannolikhet till att 

traktdirektiven blir sämre ifyllda. När entreprenörerna samt traktplanerare/köpare 

intervjuades kom det även fram att traktplaneringen kunde se olika ut beroende på 

vilken entreprenör och vilket maskinlag som skulle utföra traktuppdraget. Av 

traktplanerare/köpare påstods det exempelvis att vissa entreprenörer var i mindre behov 

av fullständig genomförd traktplanering än vad vissa andra var. De ansågs helt enkelt 

vara så pass kunniga till att planera och utföra sådant som naturvårdsåtgärder på egen 

hand, allt vartefter som slutavverkningsarbetet sakta pågick. Någon entreprenör framhöll 

likaså att de gärna ville planera och utföra naturvårdsåtgärder på egen hand. Det 

motiverades av att åtgärderna då vid vissa tillfällen kunde bli bättre utförda. Detta 

genom att de under ett slutavverkningsarbete alstrar en typ av symbios med trakten och 
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på sådant sätt kan skapa en bild och känsla över vad som verkligen behöver utföras eller 

inte utföras. Idag upplevs entreprenörerna väldigt bra på att ta den hänsyn som krävs, det 

ska kommas ihåg. Men för effektivitetens skull samt för att kunna följa regler, stadgar 

och målbilder korrekt torde det dock nästan vara nödvändigt att trakterna planeras väl 

och bra innan slutavverkningsarbetet börjar. Sedan måste alltid entreprenörerna få ändra 

och göra saker annorlunda under arbetets gångs om det så behövs. Detta är viktigt att ha 

med sig inför framtiden, det gäller inte bara Fiskarheden, utan hela branschen som 

sådan. 

 

För att problemet med ej ifyllda traktdirektiv ska kunna elimineras helt krävs det 

förmodligen dock någon typ av lösning i de olika program som traktdirektiven 

framställs i. En lösning kunde vara att, i exempelvis VSOP som Fiskarheden använder 

vid framställande av traktdirektiv, utforma en digital funktion som ej gör det möjligt att 

gå vidare i ifyllnadsprocessen förrän varje utrymme, steg för steg, fyllts i. Till detta 

kunde det kanske även göras möjligt att viss information, exempelvis den om mottagare 

för sortiment, hämtades och fylldes i automatiskt från ”traktbank” och volymer. 

Förändringar av detta slag skulle dock eventuellt behöva åtgärdas på ”branschnivå”. I 

sådana fall skulle de följaktligen bli svåra för Fiskarheden att själva arbeta fram. 

 

Det motiveras även till bättre uppföljning av traktuppdragen. Dels uppföljningen av 

planeringen i fält och dels entreprenörernas inrapportering av eventuella avvikelser efter 

utfört traktuppdrag. Entreprenörerna upplevs stundtals dåliga på att registrera avvikelser 

vid utförda slutavverkningar och för att kunna förbättra dels traktdirektivet, dels 

traktuppdragen, är det viktigt att avvikelser registreras och rapporteras in bättre än vad 

de gör idag. Viktiga förutsättningar för bra uppföljning är emellertid ett bra traktdirektiv. 

 

Entreprenörsportalen som Fiskarheden satt upp kommer med all sannolikhet att bli ett 

effektivt verktyg när det kommer till distribution av ”morgondagens” traktdirektiv. Med 

rätt sorts lösningar kan entreprenörsportalen bidra till att ett nytt, förbättrat traktdirektiv 

distribueras både snabbare och effektivare. Även uppföljningsarbetet av utförda 

slutavverkningar bör kunna bli bättre. Med tanke på ökad automation och digitalisering i 

framtiden, är detta ett steg i rätt riktning. Rationaliseringspotentialen är stor och risken 

för onödiga ledtider kan begränsas. Entreprenörsportalen blir en viktig länk då den 

fungerar som kommunikationsplattform mellan traktplanerare/köpare och entreprenör. 

 

Studien visar att Fiskarhedens nuvarande traktdirektiv behöver bli bättre. Uppfattningen 

hos många entreprenörer är att traktdirektivet inte uppfyller deras önskemål. Då tidigare 

studier visar att även andra företag och organisationer är i behov av ett förbättrat 

traktdirektiv bör det förslagsvis studeras mer om varför det är så och hur branschen 

eventuellt kan ändra detta. Rimligen borde branschen tillsammans hjälpas åt att studera 

den problematik som råder. Skogforsk, som fram tills idag redan hunnit studera delar av 

dagens traktdirektivsproblematik (Mörk m.fl. 2017), skulle med fördel kunna leda 

forskningen än mer framåt. En samsyn i branschen kunde på sikt leda till väl utformade, 

kvalitativa och fungerande traktdirektiv där kommunikationen är god. Genom att studera 

hur ett eventuellt nytt framtida branschgemensamt traktdirektiv kunde se ut, med tanke 

på anpassning till exempelvis automation, kunde detta bidra ytterligare till att 

problematiken med stundtals bristfälliga traktdirektiv minskas. Då kan samtidigt 

entreprenaden förbli än mer effektiv och lönsam.  
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Samtidigt bör det påminnas om att det idag finns företag och organisationer som anser 

sig ha kvalitativa och väl fungerande traktdirektiv (Hallberg Sramek 2016). De är på 

grund av det förmodligen i mindre behov av ett framtida branschgemensamt 

traktdirektiv. Varför en del företag och organisationer skulle ha bättre traktdirektiv än 

andra kan kanske förklaras av att vissa varit mer benägna till att utveckla och förbättra 

traktdirektiven. Möjligen har de kunnat investera mer pengar och resurser till 

traktdirektivsutveckling än andra. Kanske har vissa fått kritik från miljöorganisationer 

när det handlar om sättet att utföra naturvårdsåtgärder på och att de på så sätt varit 

tvungna att utfärda bättre traktdirektiv där instruktionerna är tydligare. Anledningarna 

kan vara många och de går att spekulera vidare i. Särskilt intressant är att flera företag 

och organisationer som lyft problematiken med dagens traktdirektiv, många gånger är 

bland de större inom svensk skogsindustri.  

 

Kanske kan detta resonemang vara en av förklaringarna till varför Fiskarheden hittills 

inte ut utvärderat och prioriterat ett nytt förslag till förbättrat traktdirektiv. Fiskarheden 

är från början ett mindre familjeägt sågverk som genom åren inte bedrivit ett 

storskogsbruk på samma vis som många av de större företagen och organisationerna i 

landet har gjort. Behovet av ett utvecklat traktdirektiv har möjligen inte funnits. Den 

senaste tiden har företaget dock vuxit och idag är man ett av Sveriges största privatägda 

sågverk. Med en högteknologisk såganläggning konkurrerar Fiskarheden nu på helt 

andra villkor. En utvärdering av Fiskarhedens nuvarande traktdirektiv och framtagande 

av ett nytt, förbättrat traktdirektiv ligger därför rätt i tiden.  

 

För att Fiskarheden även fortsättningsvis ska kunna utveckla och förbättra sin 

verksamhet i anslutning till slutavverkning kan ytterligare studier motiveras. Att 

undersöka hur traktplaneringar kan genomföras på bästa möjliga sätt, med tanke på 

miljöhänsyn och traktplanerares/köpares produktivitet, kan vara ett förslag på studie. En 

sådan studie skulle kunna bidra till att traktplaneringar utförs bättre i framtiden. Det 

kunde i sin tur möjligen också leda till att traktdirektiv blir bättre ifyllda. Vidare kan det 

även finnas motiv för att studera frågor som berör entreprenad och regleringar. Hur 

förhåller sig Fiskarheden till ABSE 09 och vad bör företaget göra för att utbilda, 

motivera och locka entreprenörer? Det är specifika frågor som Fiskarheden bör ha 

fullgoda svar och lösningar på framgent. Detta för att man ska kunna leva upp till de allt 

högre krav som ställs inom entreprenadskogsbruket. 

 

Resultaten av denna studie är även relevanta för andra företag och organisationer i 

branschen, då förutsättningarna för beställare av traktuppdrag oftast är likartade. 

Resultatens generaliseringsmöjligheter är goda och för sådana företag eller 

organisationer som har för avsikt att utveckla och ta fram ett nytt, förbättrat traktdirektiv 

kan det nya förslaget på traktdirektiv (bilaga 6) med fördel användas som underlag. 

Framförallt vid förbättring av traktdirektiv för slutavverkning men i viss mån även för 

gallring. Det finns egentligen inga skillnader i hur och om en skogsbruksåtgärd ska 

utföras i exempelvis södra Sverige gentemot norra Sverige. Skillnader som kan vara är 

att landskapet varierar och att olika traktuppdrag på så vis är i behov olika typer och 

mängder miljöhänsyn m.m. Det som styr hur slutavverkningar ska utföras är trots allt 

skogsvårdslagen, målbilder samt det sektorsansvar som råder. Det nya förbättrade 

traktdirektivet bidrar till att slutavverkningar genomförs korrekt genom att dess innehåll 

kommunicerar vad som ska göras med anledning av vad som står i skogsvårdslagen, 

målbilder samt sektorsansvar. Detta vare sig det är Fiskarheden eller något annat företag 

och organisation som använder det. Traktdirektivet följer flera av de riktlinjer som 
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Skogforsk menar bör finnas i ett branschgemensamt traktdirektiv (Mörk m.fl. 2017), 

vilket motiverar extra till att det kan användas även utanför Fiskarhedens verksamhet.  

Det nya förbättrade traktdirektivet skulle därmed kunna hjälpa även andra företag och 

organisationer i branschen att minska problematiken med bristfälliga traktdirektiv. 

 

 

4.3 Slutsats 
 
Fiskarhedens Trävaru AB:s traktdirektiv fungerar i sin helhet bra, men delar av det kan 

förbättras. Det utfärdas i formatet A4, både digitalt via skogsmaskinernas fordonsdatorer 

och i papper. Med avseende på formatet finns det idag inga större behov av förändring. 

När det kommer till traktdirektivets innehåll och distribution finns det dock saker som 

borde förändras.  

 

Entreprenörerna vittnar idag om att traktdirektivet är bristfälligt genom att information 

och instruktioner ofta saknas, dessutom distribueras det många gånger för sent. Detta 

gör att slutavverkningar riskerar att bli, dels sämre utförda med tanke på den 

miljöhänsyn som ska tas, dels kostsammare på grund av ökad ineffektivitet. För att 

motverka detta bör Fiskarheden därför i framtiden, till varje traktuppdrag, alltid utfärda 

fullständigt ifyllda traktdirektiv med god tydlighet på information och instruktion. 

Färdiga och väl utförda traktplaneringar blir vidare en viktig del för att lyckas. Parallellt 

distribueras traktdirektivet även i god tid innan traktuppdraget väl påbörjas, minst två 

veckor i förväg, gärna längre.  

 

Med hjälp av det nya, förbättrade traktdirektivet kan Fiskarheden fortsatt köpa in råvara 

samtidigt som ett produktivt, miljömässigt och hållbart skogsbruk upprätthålls. Detta 

traktdirektiv bidrar även till att Fiskarhedens Trävaru AB på ett lättare vis kan följa 

skogsbrukets branschpraxis ABSE 09.  
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Bilaga 1 

 

 

Fiskarhedens Trävaru AB:s miljöpolicy uppnås genom att; 

 

 

 ”Uppfylla gällande lagstiftning samt följa 

miljöcertifieringarnas krav och intentioner. 

 Förvissa oss om, så långt detta är möjligt, att inköpt råvara ej 

kommer från skogar som skyddats enligt lag i berört land eller 

från nyckelbiotoper eller motsvarande i berört land. 

 Kontrollera att virket inte kommer ifrån naturskogar som har 

avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-

skoglig markanvändning. 

 Bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell 

negativ miljöpåverkan minskar. 

 Anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, 

certifierat skogsbruk och verka för att denna andel ökar. 

 Personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla 

innehållet i denna policy. 

 Kontrollera virkets ursprung för att utesluta virke som 

avverkats i strid med traditionella eller medborgerliga 

rättigheter. Samt även utesluta virke från genetiskt modifierade 

träd”. 

 

 

 (Fiskarheden Trävaru AB u.å.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 
 

Jag skulle vilja att du fyller i ett formulär: 

 

Hej!  

 

Jag heter Björn Andersson och läser tredje året på Skogskandidatprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. Som avslutning på år tre gör jag ett examensarbete i samarbete med 

Fiskarhedens Trävaru AB där jag ska beskriva och utvärdera nuvarande traktdirektiv för 

slutavverkning för att sedan ta fram förslag på ett nytt, förbättrat traktdirektiv.  

 

Denna enkät kommer att utgöra ett viktigt underlag i det arbetet. En enkät skickas ut till 

samtliga av Fiskarhedens entreprenörer och virkesköpare och för att få tillförlitligt resultat 

önskas en hög svarsfrekvens. DITT svar är därför mycket viktigt och kommer på sikt också 

att bidra till att både Fiskarheden och ni som entreprenörer/maskinförare fortsatt ska kunna 

upprätthålla ett produktivt, miljömässigt och hållbart skogsbruk. Ta vara på möjligheten att 

påverka framtiden! 

 

Du svarar på enkäten genom att gå in på bifogad länk, fyll i formulär, som återfinns längst 

ner i detta mail. Frågorna i enkäten berör traktdirektivens innehåll, format och distribution. 

Det finns 30 frågor att svara på och enkäten tar ca 15 min att fylla i. En del av enkätens 

frågeställningar skiljer sig också åt beroende på om enkäten är riktad till entreprenör eller 

virkesköpare. Vidare kommer alla respondenter att förbli anonyma där varken jag eller 

någon annan kan se vem som svarat vad. Sista svarsdag är måndag 12 mars.  

 

Har du några funderingar kring enkäten eller övriga synpunkter du vill föra fram så kontakta 

mig gärna på bjornstefanandersson@gmail.com eller 070-212 7887.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Björn Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Bilaga 5 
 

Sammanställda tabeller över antal traktdirektiv där en viss typ av information fyllts i. 

Informationstyper som fyllts i på 8-11 traktdirektiv tilldelades gröna kolumner medan 

sådana som fyllts i på 4-7 traktdirektiv tilldelades gula kolumner. Informationstyper 

som fyllts i på 0-3 traktdirektiv tilldelades till sist röda kolumner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 Traktdirektiv

3-7 Traktdirektiv

0-3 Traktdirektiv



 

 

 
Sammanställd tabell över alla förekommande instruktioner i de elva traktdirektiven. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Få 

läsarens 

uppmärk

samhet 

med ett 

bra citat 

från 

dokume

ntet eller 

använd 

det här 

utrymm

et för att 

framhäv

a en 

viktig 

poäng. 

Dra den 

här 

textrutan 

om du 

vill 

placera 

den 

någonsta

ns på 

sidan.] 
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