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Sammanfattning 
 

Den totala användningen av biobränslen år 2015 uppgick till 134 TWh, vilket 

motsvarar cirka 26 % av den totala energikonsumtionen i landet. Av de 134 TWh 

kom 39 % från oförädlat skogsbränsle. Varav GROT (förkortning av grenar och 

toppar från en avverkningsplats) år 2010 utgjorde 8,9 TWh av de totalt cirka 17 

TWh utvunna ur oförädlat skogsbränsle. GROT:en hanteras företrädesvis på 

slutavverkningsobjekt men hanteringen innebär en förskjutning av skörden bland 

annat till följd av torkningskrav från värmeverk vilket ställer större krav på 

logistik- och kommunikationskedjan. 

 

Det kommunikativa samspelet mellan uppdragsgivare och risskotarförare kan 

vara ett led i effektiviteten vid hanteringen av GROT. Detta kan ge svårigheter 

för risskotarföraren på grund av att det arbetet infaller sist i avverkningsledet, 

ofta en annan säsong eller år efter avverkning och kanske inte är lika prioriterat 

som de tidigare avverkningsåtgärderna. Syftet med studien var att utvärdera vad 

som orsakar stillestånd hos risskotare samt kommunikationens betydelse för 

produktionsstoppen. 

 

Utöver kvantitativa intervjuer delades en webbenkät ut till åtta selektivt utvalda 

risskotarförare uppdelade på södra Östergötlands län, östra Jönköpings län, norra 

Kalmar län och Skåne län. Från webbenkäten inhämtades kvantitativa data som 

analyserades med hjälp av: medelvärden per stopporsak (kategori), totalt antal 

stopp per kategori och respondent, total stopptid fördelat på antalet arbetsdagar 

per respondent, medelvärde av stopptid per kategori och medelvärdet av kategori 

av stopp multiplicerat med antalet arbetsdagar för år 2019. 

 

Resultatet från den webbaserade enkätundersökningen visar att medelvärdet av 

alla sammanlagda produktionsstopp var en timme och 52 minuter under en 

medelvärdesperiod av 25 arbetsdagar. Störst andel stopp orsakades av övriga 

problem, därefter maskinella problem och sist av kommunikationsproblem. 

Kommunikationsproblem stod för 20 % av antalet produktionsstopp och 

medelvärdet av stoppens längd var en timme och fem minuter. Per arbetsdag, 

beräknat på åtta timmar var tiden då en risskotare står stilla till följd av 

produktionsstopp sjutton minuter. Mer än hälften av respondenterna påpekade 

brister i kommunikationen med uppdragsgivaren.  

 

Sammanfattningsvis står en risskotare stilla i 17 minuter under en åttatimmars 

arbetsdag. Den största orsaken till produktionstopp är oförutsedda händelser i det 

dagliga arbetet men en femtedel av de sammanlagda produktionsstoppen 

orsakades av kommunikativa problem. Denna del är lättast att påverka till 

exempel genom bättre återkoppling mellan uppdragsgivare och risskotarförare 

vilket skulle kunna leda till färre produktionsstopp.     
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Abstrakt 
 

Det kommunikativa samspelet mellan uppdragsgivare och risskotarförare kan 

vara ett led i effektiviteten vid hanteringen av GROT, vilket är en förkortning för 

grenar och toppar. I och med att arbetet infaller sist i avverkningsledet kan det 

vara lägre prioriterat än de tidigare avverkningsåtgärderna. Studien undersöker 

det kommunikativa samspelet mellan risskotarförare och uppdragsgivare och 

dess anknytning till arbetsrelaterade produktionsstopp. Det gjordes med hjälp av 

en webbaserad enkät och kvantitativa intervjuer som genomfördes av åtta 

selektivt utvalda risskotarförare i södra Sverige. Resultatet från den webbaserade 

enkätundersökningen visar att medelvärdet av alla sammanlagda 

produktionsstopp var en timme och 52 minuter under en medelvärdesperiod av 

25 arbetsdagar. Störst andel stopp orsakas av övriga problem. 

Kommunikationsproblem stod för 20 % av antalet produktionsstopp och 

medelvärdet av stoppens längd var en timme och fem minuter. Tiden då en 

risskotare står stilla under en arbetsdag uppgick till sjutton minuter. 

Sammanfattningsvis kan det klargöras att de kommunikativa problemen inte är 

den största orsaken till att risskotare står stilla. Dock spelar kommunikationen en 

viktig roll för ett produktivt avverkningsarbete. Slutligen finns det 

förbättringsmöjligheter i kommunikationen mellan risskotarförare och 

uppdragsgivare vilket skulle kunna leda till färre produktionsstopp. 

 

Risskotare, Kommunikationsproblem, Produktionsstopp och GROT. 
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Abstract 
 

The communicative interaction between contractor and subcontractor of residue 

forwarder plays a crucial role in the efficiency of handling forest residue. Since 

that type of work is at the end of the harvesting process, it may be that it is not as 

prioritized as the previous harvesting measures. The study investigates the 

communicative interaction between subcontractor that drives a residue 

forwarder and contractor and its connection to work-related production stops. 

The study was accomplished by a web-based survey and quantitative interviews 

conducted with eight selectively selected residue forwarder drivers in southern 

Sweden. The result of the survey showed that the average of all total production 

stops was one hour and 52 minutes under an average stop period of 25 working 

days. Most of the stops were caused by other work-related problems. 

Communication problems accounted for 20% of the number of production stops 

and the average stop duration was one hour and five minutes. The time when 

a residue forwarder was inactive seventeen minutes per day. In conclusion, the 

communicative problems are not the main reason to inactivity for residue 

forwarders. However, communication plays an important role in productive 

harvesting and represent the biggest possibility for improvement in the 

communication between residue forwarder drivers and contractor, which could 

lead to fewer production stops.   

 

Residue Forwarders, Communication Problems, Production Stop and Forest 

residue.  
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Förord 

 

Studien uppkom med anledning av studenternas intresse för kommunikation 

mellan människor i relation till skogsbruket. Anledningen till att just 

risskotarförare valdes som målgrupp var på grund av att de antogs vara en 

bortglömd aktör i skogsbrukets förädlingskedja. Det beroende av att intäkterna 

från skogsbränsle är relativt låga jämfört med virkesintäkterna. 

 

Vi skulle vilja rikta ett särskilt tack till våra respondenter som hjälpte oss med 

insamling av data: Energikontor Sydost AB för att ha skapat den webbaserade 

enkäten som användes i studien och till sist vill vi tacka vår handledare Rikard 

Jakobsson för den värdefulla feedbacken. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden har delats in i två delar. Första delen ger en översikt över betydelsen 

av skogsbränsle, hur hanteringen går till samt detaljer som rör produktionen av 

skogsbränsle. Den andra delen behandlar vikten av en fungerande 

kommunikation. 

 

 

Skogsbränsle 1.1.1 

 

Användandet av biobränslen har sedan slutet av 1900-talet ökat i Sverige. 

Biobränslen är en definition av olika bränslen som härstammar från skogsbruket 

eller jordbruket. Skogsbränsle är biobränsle som har sitt ursprung från träddelar 

från skogsbruket. Den totala användningen av biobränslen år 2015 uppgick till 

134 TWh, vilket motsvarar cirka 26 % av den totala energikonsumtionen i landet. 

Av de 134 TWh kom 39 % från oförädlat skogsbränsle (Energimyndigheten 

2017). Skogforsk (2011) beskriver att GROT bestod år 2010 av 8,9 TWh av det 

totalt cirka 17 TWh utvunna oförädlade skogsbränslet. GROT:en hanteras 

företrädesvis på slutavverkningsobjekt men hanteringen innebär en förskjutning 

av skörden bland annat till följd av torkningskrav från värmeverk vilket ställer 

större krav på logistik- och kommunikationskedjan. 

 

Eftersom att det genereras mest skogsbränsle i avverkningsmogen skog skördas 

majoriteten av allt skogsbränsle i samband med föryngringsavverkning. Jämfört 

med övriga trädslag är gran det dominerande trädslaget vid uttag av skogsbränsle 

eftersom det är det trädslag som har mest biomassa i grenarna. Därför inriktar sig 

uttagen av skogsbränsle främst på grandominerade bestånd på bördigare mark. 

Vid en föryngringsavverkning av gran i Götaland kan generera mellan 80 och 

120 MWh per hektar, i form av GROT (Kunskap Direkt 2016). Enligt 

Energimyndigheten (2017) var priset på skogsflis 200 kr/MWh år 2015.  

 

Framtiden för skogsbränsle är beroende av energipriserna. Efterfrågan på 

skogsbränsle som energiresurs kan öka på grund av den ökande medvetenheten 

gällande miljöproblemen och alternativa energikällor. Det kan i sin tur påverka 

priset.  

 

Kostnaden för grotuttaget kan dock variera stort på grund av vilket 

tillvaratagandesystem som används (Kunskap Direkt 2016). Det är troligt att en 

utveckling kommer att ske av teknik och logistik vid skogsbränsleuttag. Detta för 

att effektivisera bland annat skörden av skogsbränsle. Dessutom kan 

skogsbränsle bli ett av huvudsortimenten tillsammans med timmer och massaved 

(Egnell 2013).  
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Faktorer som påverkar tidsåtgång och kostnad för uttaget av GROT i ett bestånd 

är: objektets storlek, terrängförhållanden, terrängtransportavstånd, lämpliga 

transportfordon, avståndet till slutanvändare och dagspriset på råvaran. 

Dessutom tillkommer det kommunikativa samspelet mellan risskotarförare och 

uppdragsgivare och dess anknytning till arbetsrelaterat produktionsstopp. Det 

kan tänkas vara en betydande faktor i effektiviteten vid hanteringen av GROT. 

  

Vid GROT-uttag är det risskotarens uppgift att transportera GROT (Egnell 

2013). Eftersom GROT:en läggs upp i vältor på hygget och ligger där för att 

torka påbörjas risskotarens arbete långt efter att avverkningen har blivit utförd. 

Torkningstiden varierar beroende på väder under torkperioden men även 

beroende på vädret vid skotning ut till väg samt vid sönderdelning av GROT:en 

(Lehtikangas 1999). Det här kan medföra svårigheter för risskotarföraren på 

grund av att det arbetet infaller sist i avverkningsledet, ofta en annan säsong eller 

år efter avverkning och kan vara lägre prioriterat än de tidigare 

avverkningsåtgärderna. Det kan hänga ihop med att intäkterna är relativt låga 

jämfört med virkesintäkterna.  

 

För att undersöka hur mycket tid som går åt för att utföra en viss mängd arbete 

används tidsstudier. De används också för att analysera och jämföra 

produktiviteten mellan två eller flera liknande arbetsmetoder. Dessa har använts i 

skogsbruket sedan långtid (motorsåg maskinellt). Generalisering av 

mätresultaten från tidsstudier är ofta problematiska. Detta beror dels på 

arbetsrelaterade karaktärsdrag, dels arbetsmiljö och till sist beståndsfaktorer. De 

senare kan påverka arbetsmiljön. Tidsstudier är begränsande då de kräver att 

respondenterna har relativt lång arbetserfarenhet inom det fält som ska mätas. 

Detta för att resultaten ska vara generaliserbara. Tillgängliga resurser är ofta 

begränsade vid studier av skogliga arbetsuppgifter. Studierna har därför varit mer 

fokuserade på att avgöra den effektiva arbetstiden eller tidsåtgången för att 

implementera en arbetsmetod (Uusitalo 2010).  

 

För att beräkna produktivitet i relation till produktionsstopp används ofta inom 

skogsbruket begreppet G15 -timme. Det refererar till en maskins produktionstid 

då produktionsstopp under 15 minuter är inräknat. Eftersom korta pauser alltid 

uppstår vid arbete, medför G15-timmar en verkligare bild av den effektiva 

produktionstiden (Uusitalo 2010). 

  

Tidigare studier som behandlar risskotare belyser främst kostnadsfaktorer som 

rör geografiska förhållanden vilka skapar förhinder i arbetet. Det kan till 

exempel vara storleken på objektet, distansen till avlägget, terrängen och 

framkomligheten till objektet (Asikainen & Juhani Kuitto, 2000). Dessutom 

finns det faktorer som troligtvis inte går att påverka, till exempel rådande klimat 

och väderförhållanden. Vidare har ytterligare studier behandlat 

produktionstekniska aspekter som innefattar den tekniska utrustningen, till 

exempel lastkapaciteten för respektive skotare (Nurmi, 2007). Dock har tidigare 

forskning som undersöker sambandet mellan produktivitet och kommunikation 
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inte återfunnits. Även denna faktor kan ha betydelse för effektiviteten vid 

skotning av GROT. Det är troligt att det inte enbart är faktorer som geografiska 

förhållanden eller produktionstekniska faktorer som har inverkan på risskotares 

produktivitet och kostnader. En avgörande faktor kan vara kommunikationen 

mellan uppdragsgivare och den person som utför arbetet.  

 

 

Kommunikation 1.1.2 

 

En väsentlig faktor för att avverkningsarbetet ska vara produktivt är en väl 

fungerande kommunikation mellan de involverade aktörerna (Mörk & Thorsén 

2011). Enligt Nationalencyklopedin (2019) beskrivs kommunikation som 

informationsöverföring mellan människor, djur och apparater.   

 

Kommunikationen kan ske i olika former. Det kan vara i form av verbal, icke 

verbal och symbolisk kommunikation. Den verbala kommunikationsformen är 

ord som förmedlas mellan två eller fler människor. Den icke verbala 

kommunikationen består av ögonkontakt, biljud, kroppsrörelser, kroppshållning 

samt revir. Sist består den symboliska kommunikationen av olika former av 

kläder, frisyrer och smycken. Här utgör den verbala kommunikationen ungefär 

20 % medan den icke verbala och symboliska kommunikationen står för 80 % av 

hur vi uppfattar andra människor (Önnevik 2010). 

 

Kommunikation kan ses som ett ledningsverktyg för att för att styra, skapa 

ordning bland medarbetarna. Kommunikation kan även användas för att skapa 

motivation i en arbetsgrupp, ge uttryck för känslor och sociala behov och för att 

sprida information (Blomquist & Röding 2010). För att beskriva ett 

kommunikationsflöde kan med fördel kommunikationsprocessen användas 

(Figur 1).   

 

Kommunikationsprocessen kan förklaras genom att sändaren vill förmedla ett 

budskap till mottagaren. Hur mottagaren uppfattar budskapet beror till exempel 

på ordval och liknande. Sändaren väljer därefter en kanal för budskapet. En kanal 

kan vara personliga möten, telefonsamtal eller brevkontakt. Det kan uppkomma 

störningar mellan sändaren och mottagaren på grund av att orden kan uppfattas 

olika av parterna. Även sändarens kroppsspråk kan bidra till hur mottagaren 

uppfattar budskapet. Det kan även uppkomma en blockering då mottagaren inte 

har förtroende för sändaren. Då budskapet till slut når fram till mottagaren kan 

hen tolka det på olika sätt utifrån fysiologiska, psykologiska, sociala eller 

kulturella förutsättningar, språk och tidigare erfarenheter. Det påverkar i sin tur 

mottagarens reaktion på budskapet som når fram. Mottagaren kan värdera 

sändarens budskap med hjälp av bakgrundsfaktorer som till exempel ålder, kön, 

utbildningsnivå och status. Mottagaren använder sig även av psykologiska 

faktorer såsom förväntningar, humör, känslor och motivation. Vidare använder 

även mottagaren sig av beteendefaktorer som till exempel kroppsspråk, frågesätt 

och språk i sin värdering av budskapet från sändaren. 
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En effektiv kommunikation kan vara extra betydelsefullt, eftersom 

risskotarföraren ofta genomför sitt arbete ensam och inte i sammanslutning med 

det övriga avverknings-arbetet. Ineffektiv kommunikation skulle i värsta fall 

kunna leda till produktionsförluster i form av produktionsstopp. Enligt Anon 

(2009) kan kommunikationsproblem innefatta ineffektiv koordination, väntetid 

för information, oönskad kommunikation, klagomål från uppdragsgivare och 

samarbetsrelaterade barriärer.  

 

 
Figur 1. Kommunikationsprocessen.  
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1.2 Syfte och mål 
 

Syftet är att utvärdera vad som orsakar stillestånd hos risskotare samt 

kommunikationens betydelse för produktionsstoppen. 

 

Frågeställningar 

 

1. Vad orsakar produktionsstoppen hos risskotare? 

2. Hur stor del av produktionsstoppen orsakas av kommunikationsproblem? 

3. Hur lång tid står en risskotare stilla under en arbetsdag över åtta timmar?  

4. Hur kan kommunikationen förbättras mellan risskotarförare och 

uppdragsgivare? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Studien är avgränsad till risskotarförare i södra Östergötlands län, östra 

Jönköpings län, norra Kalmar län och Skåne län från den 28 februari 2019 till 

och med den 30 april 2019. Studiens fokus ligger på kommunikations-

problematik som kan orsaka effektivitetsförluster för risskotare. 
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2. Material och metoder 
 

Studien genomfördes genom att använda datainsamling via en webbenkät och 

kvantitativa intervjufrågor till samma respondenter. 

 

 

2.1 Webbenkät 
 

Studien utfördes med hjälp av en webbaserad enkätundersökning som 

tillhandahölls genom ett Google formulär som Energikontor Sydost AB 

framställt. Enkätfrågorna berör den tidsåtgång som är effekten av 

produktionsstoppet samt orsaken till stilleståndet (Bilaga 1). Exempel på orsaker 

till produktionsstopp som presenterades i den webbaserade enkäten var: 

omständigheter kring traktdirektiv, avlägg, vältor eller att produktionsstoppet 

orsakades av något annat. Det kunde till exempel vara att respondenten körde 

fast, behövde lägga på band eller att maskinen eller utrustningen gick sönder av 

någon anledning. Medelvärdet var uppskattningsvis cirka tre veckor då 

respondenterna under arbetsdagen redovisade varje produktionsstopp under den 

angivna tiden och orsaken till det aktuella produktionsstoppet.  

 

 

2.2 Urval och datainsamling 
 

Den webbaserade enkäten delades ut till åtta selektivt utvalda risskotarförare 

uppdelat på den södra Östergötlands län, östra Jönköpings län, norra Kalmar län 

och Skåne län. Varje respondent arbetade för företag som var verksamma på 

privatägd mark. Vid utdelandet av varje webbenkät åkte studenterna ut för att 

träffa respondenterna och instruerade respondenterna i hur de skulle använda sig 

av den webbaserade enkäten. Under perioden hade studenterna kontinuerlig 

kontakt med respondenterna och pratade om hur arbetet fortlöpte samt påminde 

dem om att rapportera in produktionsstoppen. Den aktuella tiden respondenterna 

fyllde i den webbaserade enkäten i det dagliga arbetet varierade något mellan 

respondenterna. 

 

Den sammanlagda perioden för insamlandet av data sträckte sig från den 28 

februari 2019 till och med den 30 april 2019. 

 

 

2.3 Kvantitativa intervjufrågor  
 

Efter att respondenterna tillhandahållits den webbaserade enkäten och blivit 

instruerade i hur den skulle användas genomfördes även en kvantitativ intervju 

med samtliga respondenter (Bilaga 2). Resultaten från de kvantitativa 

intervjuerna samlades in och sorterades respondentvis. Intervjuerna genomfördes 

som ett komplement till de kvantitativa data som erhölls genom den webbaserade 
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enkäten. Avseende intervjufrågorna graderades de på en skala från ett till tio, 

förutom en intervjufråga där svaret erhölls i fritext. 

 

 

2.4 Databehandling 
 

Från den webbaserade enkäten inhämtades kvantitativa data som importerades i 

Excel och analyserades med hjälp av: Medelvärden per kategori, totalt antal 

stopp per kategori och respondent, total stopptid fördelat på antalet arbetsdagar 

per respondent, medelvärde av stopptid per kategori och det gånger antalet 

arbetsdagar för år 2019. Tidigare nämnda kategorier är följande: sammanlagda 

produktionsstopp, produktionsstopp orsakade av kommunikationsproblem, 

produktionsstopp orsakade av maskinella problem och sist produktionsstopp som 

orsakades av övriga problem. 
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3. Resultat och analys 
 

Här nedan följer det samlade resultatet från studien. Resultatet är uppdelat i två 

delar. Den ena delen avhandlar resultatet från den webbaserade enkätunder-

sökningen och den andra delen avhandlar studiens fördjupningsfrågor.  

 

 

3.1 Webbenkäten  
 

Resultatet från den webbaserade enkätundersökningen visar att medelvärdet av 

alla sammanlagda produktionsstopp som orsakades av olika faktorer under 

perioden den 28 februari till den 30 april var en timme och 52 minuter under en 

medelvärdesperiod av 25 arbetsdagar, då en arbetsdag är åtta timmar (Tabell 1). 

Produktionsstopp som berodde på kommunikationsproblem var den kategorin 

som orsakade minst antal och kortast produktionsstopp under den aktuella 

perioden. Kommunikationsproblem stod för 20 % av antalet produktionsstopp 

och medelvärdet av stoppens längd var en timme och fem minuter (Tabell 1). 

Vidare orsakades 32 % av antalet produktionsstopp av maskinella problem. 

Medelvärdet av dessa produktionsstopp var en timme och 35 minuter (Tabell 1). 

Till sist orsakades 48 % av antalet produktionsstopp av övriga problem till 

exempel av yttre faktorer så som att respondenten fick vänta på lastbil för att 

kunna flytta till ett annat område eller att respondenten behövde lägga på band på 

maskinen. Medelvärdet av den här typen av produktionsstopp uppgick till två 

timmar och 26 minuter (Tabell 1).  

 

Tiden för datainsamlingen för respondenterna varierade mellan sex och 41 

arbetsdagar. Medelvärdet av antalet dagar då respondenterna samlade in data var 

25 arbetsdagar. Antalet produktionsstopp mellan respondenterna varierade 

mellan noll och nio under tiden då respondenterna samlade in data. De 

inrapporterade produktionsstoppens längd per respondent varierade mellan 18 

minuter och 17 timmar och två minuter. Medelvärdet av samtliga respondenters 

produktionstopp var sju timmar, 48 minuter och 40 sekunder (Tabell 2). 

 

Beräknat på den totala produktionsstopptiden och antalet sammanlagda 

arbetsdagar som respondenterna samlade in data uppgick tiden då en risskotare 

står stilla under en arbetsdag till sjutton minuter (Tabell 2).        

 

Medelvärdet för produktionsstopp som är orsakade av kommunikationsproblem 

sett över ett helt år, beräknat på 250 arbetsdagar uppgick till 22 timmar och 51 

minuter eller 2,86 arbetsdagar. För produktionsstopp som orsakats av maskinella 

problem var tiden 27 timmar och 15 minuter eller 3,41 arbetsdagar. För övriga 

orsaker som bidrog till produktionsstopp var det 47 timmar och åtta minuter eller 

5,89 arbetsdagar (Tabell 2).  
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Sett till antalet minuter per dag fördelat på de olika orsakerna utgjordes 32% av 

produktionstoppen av kommunikativa problem, 38% av maskinella problem och 

30% av övriga problem (Tabell 2). 

   

  

 

 
Tabell 1. Kategorisering av genomsnittstid (timmar) av produktionsstopp, antal produktionsstopp och 
mätperiod.   

 

Typ av stopp 

 

Medeltid 

 

Antal stopp 

 

Medelmätperiod 

(arbetsdagar) 

 

Sammanlagda 01:52 25 25 

Kommunikation-

problem 

01:05 5 25 

Maskinella 

problem 

01:31 8 25 

Övriga problem 02:26 12 25 

   
Tabell 2. Kategorier av produktionsstopp per respondent: Respondent, antal arbetsdagar, totalt antal stopp, 

total stopptid, total stopptid per arbetsdag, total stopptid pga. kommunikation per arbetsdag, total stopptid 
pga. maskinproblem per arbetsdag, total stopptid pga. övrigt per arbetsdag 

 
 
 

3.2 Kvantitativa intervjufrågor 
 

I det här avsnittet presenteras resultatet av fördjupningsfrågorna med tillhörande 

diagram.  

 

På frågan ”Hur skattar du den nuvarande kommunikationen med 

uppdragsgivaren?” varierade respondenternas svar mellan fyra och tio poäng av 

tio möjliga. Medelvärdet av de sammanlagda svaren uppgick till 8 poäng av tio 

möjliga poäng (Figur 2).  

Respon

dent

Arbets

dagar

Tot. Antal

stopp

Tot. 

Stopptid

Tot.

stopptid/arbetsdagar

Tot. Stopptid Komm/antal 

dagar

Tot. 

Stopptid 

Maskin/a

ntal dagar

Tot. 

Stopptid 

Övrigt/an

tal dagar

1 41 9 17:02 00:24 00:03 00:21

2 27

3 33 7 09:52 00:17 00:16 00:01

4 20 1 00:18 00:00 00:00

5 32 3 06:25 00:12 00:00 00:11

6 24 3 11:30 00:28 00:02 00:06

7 14

8 6 2 01:45 00:17 00:15 00:02

Medelvärde: 25 07:48:40 00:17:00 0:05:29 00:06:32 00:11:19

Stopptid*

250

dagar (h): 70:51 22:51:14 27:15:19 47:08:33

Arbetsdagar: 8,86 2,86 3,41 5,89
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På den andra fördjupningsfrågan ”Hur skattar du den information du erhåller från 

uppdragsgivare?” varierade respondenternas svar mellan fyra och tio poäng av 

tio möjliga. Medelvärdet av svaren uppgick till 8 poäng av tio möjliga poäng 

(Figur 3).  

 

 

 
Figur 2. Diagram över respondenternas uppskattning av fördjupningsfråga ett. 

 

 
Figur 3. Diagram över respondenternas uppskattning av fördjupningsfråga två. 

 

 

På fördjupningsfrågan ”Vilka förbättringsmöjligheter ser du i kommunikationen 

med uppdragsgivaren?” påpekar mer än hälften av respondenterna brister i 

kommunikationen med uppdragsgivaren. Två av respondenterna svarade att 

uppdragsgivaren ska vara mer tillgänglig via telefon för att kunna svara på frågor 
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som uppkommer under arbetsgången. Två andra respondenter framhåller en 

tydlig önskan om att få mer detaljerade traktdirektiv och att traktdirektiv ska 

finnas på samtliga objekt. Vidare uttrycker en respondent att ruttplaneringen till 

de objekt som ska köras ska delges med bättre framförhållning. En annan 

respondent anser slutligen att återkopplingen från uppdragsgivaren borde 

förbättras. Till exempel att uppdragsgivaren tar kontakt och frågar om hur arbetet 

fortlöper. 

 

 

4. Diskussion och slutsatser 
 

I detta avslutande kapitel diskuteras resultaten i relation till studiens syfte och 

frågeställningar samt slutsatser dras.  

 

 

4.1 Validitet och reliabilitet  
 

Studiens validitet kan anses vara god i meningen att stilleståndtid och antal stopp 

mättes under perioden. En svaghet ligger i att stopp som sker i det dagliga arbetet 

särskilt i övergång till när skördarföraren till exempel är på väg hem är svårt att 

uppskatta utan fysisk närvaro. Utan närvaron är det lätt att sådana stopp 

underskattas. De produktionsstoppen som orsakades av kommunikativa problem 

var 20% av det totala antalet produktionsstopp under mätperioden eller drygt 

30% av tiden. 

 

Reliabilitet är god i meningen att flera skotare inom begränsade områden var 

med i studien, däremot kan förhållanden i andra delar av landet skilja sig, det 

geografiska läget kan vara en faktor som påverkar resultatet. Studien 

genomfördes i södra Östergötlands län, östra Jönköpings län, norra Kalmar län 

och Skåne län. Rimligtvis hade resultatet varit något annorlunda om studien hade 

genomförts längre norrut i Sverige. Det med tanke på att där kan avståndet till 

objekt eventuellt vara längre. En annan faktor som kan ha inverkan på resultatet 

kan vara den årstid då studien genomfördes. Under studiens gång informerade en 

del av respondenterna att de var tvungna att skota rundvirke istället för ris. 

Eventuellt berodde det här på förra årets granbarkborreangrepp. Det var viktigt 

att få ut det skadade virket ur skogen innan årets första svärmning för att rädda 

kvarstående virkesvärde. Det medför att antalet arbetsdagar då respondenterna 

insamlade data differerar mellan respondenterna. Grundtanken med studien var 

även att den skulle innefatta fler respondenter men tilltänkta respondenter 

skotade inte ris under den aktuella perioden.   

 

Hade studien genomfördes senare under året, till exempel under försommaren 

kanske fler av respondenterna endast hade skotat ris och studien hade kunnat 

innefatta fler respondenter. Under den senare delen av perioden för 

datainsamling rådde det dessutom hög brandrisk i området där en del 
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respondenter var aktiva. På grund av det kunde en del respondenter inte 

producera under vissa perioder.  

 

Vidare var respondenterna aktiva på privatägd mark. Resultatet av studien hade 

eventuellt kunnat vara ett annat om respondenterna hade varit aktiva på statligt 

ägd mark eller bolagsägd skogsmark. Med anledning av att privatägd skogsmark 

oftast består av en mindre areal och har sämre arrondering jämfört med tidigare 

nämnda ägandeförhållande. Det kan bidra till att risskotarföraren endast har en 

kortare tids körning per objekt och intervallet mellan förflyttningar blir kortare. 

Vidare kan det tänkas att inte alla markägare har samma syn på hur åtgärderna 

ska utföras och det kan ge upphov till distraktioner i arbetet som i sin tur kan 

leda till produktionstopp. 

 

Med tanke på den valda metoden där data inhämtades med hjälp av den 

webbaserade enkäten hade studenterna ingen egen kontroll vid insamlandet av 

data utan behövde förlita sig på respondenterna. Dock kontaktade studenterna 

respondenterna för att påminna dem att rapportera sina produktionsstopp. Att 

studenterna kontaktade respondenterna kan ha påverkat studiens objektivitet. Det 

på grund av att studenterna kan ha påverkat respondenterna i deras 

svarsfrekvens. Studenterna hade endast kontroll över datainsamlandet vid 

fördjupningsfrågorna. Skulle studenterna haft större kontroll över 

datainsamlingen hade studenterna behövt åka med i maskinen för att försäkra sig 

om att respondenterna redovisade sina produktionsstopp. Det hade dock varit 

mycket tidskrävande.  

 

 

4.2 Resultatdiskussion  
 
4.2.1 Webbenkäten  

 

En risskotare står i snitt stilla i 17 minuter under en åttatimmars arbetsdag. Den 

överhängande orsaken till att risskotare står stilla är på grund av övriga problem, 

vilka inte har något att göra med kommunikations- eller maskinella problem. 

Den kategorin står för 48 % av alla produktionsstopp. Det vill säga av andra yttre 

faktorer så som att respondenten fick vänta på lastbil för att kunna flytta till ett 

annat område eller att respondenten behövde lägga på band på maskinen. Enligt 

studien är det 20% av produktionsstoppen som orsakas av kommunikativa 

problem. Den beräkningen gjorde på resultatet av antalet stopp som orsakades av 

kommunikativa problem kontra det totala antalet stopp under 

datainsamlingsperioden. Görs istället beräkningen på antalet minuter uppgår de 

produktionsstopp som orsakas av kommunikativa problem till 32%. Oavsett 

beräkningsmetod stämmer det inte riktigt ihop med förväntningarna innan 

studien. Det förväntade resultatet var att de kommunikativa problemen skulle 

ansvara för en större del av produktionsstoppen än vad de gjorde. Det på grund 

av tanken att arbetet infaller sist i avverkningsledet, ofta en annan säsong eller år 

efter avverkning. Därför kan det tänkas inte vara lika prioriterat som de tidigare 

avverkningsåtgärderna. Det beror på att intäkterna är relativt låga jämfört med 
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virkesintäkterna. På grund av de produktionsstopp som orsakas av 

kommunikativa problem står en riskskotare still sammanlagt 2,86 arbetsdagar 

under ett år. Det kan antas att en risskotare kostar cirka 800 kronor per timme. 

Beräknat på 22 timmar och 51 minuter resulterar det i en kostnad på cirka 18 400 

kronor om året som orsakas av kommunikativa problem. Den här kostnaden 

påverkar antingen uppdragsgivaren eller risskotarföretaget beroende på den 

aktuella ersättningsformen, om det baseras på ackord eller timpris. Vid timpris 

drabbar den uppdragsgivaren och vid ackordsersättning påverkar det 

arbetstagaren. De kommunikativa stoppen kan ändå vara ganska enkla att minska 

eftersom att kommunikationen kan förbättras genom arbetsmetoder och träning. 

 

 
4.2.2 Kvantitativa intervjufrågor  

 

På frågeställningen hur kommunikationen kunde förbättras mellan 

risskotarförarna och uppdragsgivaren svarade mer än hälften av respondenterna 

påpekar brister i kommunikationen med U. Det tar sig uttryck ibland annat 

förbättrade traktdirektiv, ruttplanering och att uppdragsgivaren borde vara mer 

tillgänglig via telefon under arbetets gång för att kunna stötta vid problem. Enligt 

Mörk & Thorsén (2011) är just kommunikationen mellan de involverade 

aktörerna en nyckelfaktor för produktiviteten vid avverkningsarbetet. Hade 

ansvarig uppdragsgivare varit mer noggrann vid planeringen av objektet eller 

varit mer tillgänglig via telefon hade en del produktionsstopp som uppkom i 

studien eventuellt kunnat undvikas. I relation till det ovannämnda kan det skapa 

en stress hos uppdragsgivaren att alltid behöva vara tillgänglig via telefon. Det 

kan i sin tur bidra till en försämrad arbetsmiljö för honom/henne. Skulle de 

produktionsstoppen kunna undvikas kan det även bidra till uppdragsgivaren inte 

alltid behöver vara tillgänglig via telefon. Dock påvisar studien att 

kommunikationsproblemen är den kategori av problem som orsakar minst antal 

produktionsstopp och de produktionsstopp som tar minst tid. Till råga på det 

upplever fortfarande mer än hälften av respondenterna kommunikationsproblem 

med uppdragsgivaren. Fråga är då hur många produktionsstoppen skulle kunna 

vara om kommunikationsproblem minimerades?  

 

Som tidigare nämnt upplever mer än hälften av respondenterna brister i 

kommunikationen med uppdragsgivaren. En av respondenterna ansåg att 

återkopplingen från uppdragsgivaren borde förbättras. Till exempel att 

uppdragsgivaren tar kontakt och frågar om hur arbetet fortlöper. En förbättrad 

återkoppling från uppdragsgivaren skulle kunna bidra till att mängden 

produktionsstopp minskade. Det eftersom risskotarföraren skulle kunna belysa 

de svårigheter som han/hon upplever i det dagliga arbetet. Det i sin tur skulle 

kunna leda till att uppdragsgivaren skapar en bättre förståelse för 

risskotarförarens arbetssituation.   

 

Studien reflekterar endast på den befintliga situationen och det finns många 

faktorer som påverkar andra delar av arbetet som går att härleda till 

kommunikation. Till exempel kan kommunikation användas till att skapa 
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motivation, ge uttryck för känslor och sprida information. Därutöver kan 

kommunikationen användas som ett ledningsverktyg för att styra och skapa 

ordning bland medarbetare (Blomquist & Röding, 2010). Det styrker ytterligare 

Mörk & Thorsén (2011) att en väl fungerande kommunikation mellan de 

involverade aktörerna är en väsentlig faktor för att avverkningsarbetet ska vara 

produktivt. Det kan därför vara bra att även belysa kommunikationens positiva 

egenskaper.  

 

Det framgick under samtal med respondenterna att annat arbete ofta utfördes i 

samband med produktionsstopp relaterade till kommunikationsproblem. Det på 

grund av att produktionsstoppen inte skulle påverka deras produktivitet i så stor 

utsträckning. Det kan tänkas att nyss nämna metod frigör tid för skotarföraren att 

göra andra arbeten, men i de fallen risskotare får betalt i ackord, medför att ett 

produktionsstopp leder till att risskotaren måste uppehålla sig längre vid ett 

objekt, vilket i sin tur medför högre kostnader i form av förlorad tid. Det kan 

tänkas vara svårt att friskriva sig från oförutsedda händelser i det dagliga arbetet 

och maskinella problem. Däremot finns det en god chans att påverka de 

produktionsstopp som orsakas av kommunikativa problem mellan risskotarförare 

och uppdragsgivare.  

 

 

4.3 Fortsatta studier 
 

Mot bakgrunden ses ett behov av eventuell framtida forskning som berör 

flyttider, bandpåläggning, objektavstånd samt hur länge maskinen fraktas mellan 

olika objekt. I fråga om flyttider kan det vara intressant att jämföra tidsåtgången 

mellan entreprenörer som flyttar sin maskin med hjälp av egen trailer jämtemot 

de som hyr trailer. En annan aspekt som kan vara intressant att undersöka är om 

det finns skillnader i kommunikationen mellan olika skogsbolag och deras 

entreprenörer.  

 

 

4.4 Slutsatser 
 

Sammanfattningsvis står en risskotare stilla i 17 minuter under en åttatimmars 

arbetsdag. Den största orsaken till produktionstopp är oförutsedda händelser i det 

dagliga arbetet men en femtedel av de sammanlagda produktionsstoppen 

orsakades av kommunikativa problem. Denna del är lättast att påverka till 

exempel genom bättre återkoppling mellan uppdragsgivare och risskotarförare 

vilket skulle kunna leda till färre produktionsstopp.     
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1: Den webbaserade enkäten 

Bilaga 2: Kvantitativa intervjufrågor 

Bilaga 3: Detaljerade svar från den webbaserade enkäten i tabellform 
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BILAGA 1  

 

webbenkätundersökningen  

 

Stopp i skogen 
 
Du är en av de som utvalts att delta i en undersökning om orsaker till 

stopp i hanteringen av GROT i skogen. Undersökningen görs av 
Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost AB under våren 2019. 
Dina svar är viktiga och vi vill att du under undersökningsperioden 

registrerar alla dina stopp via detta formulär. 

  
* Required 
Fyll i ditt namn här * 

_____________________________ 

I vilken kommun skedde stoppet * 

_____________________________ 

Datum * 

_____________________________ 

Längd på stoppet (från kl. till kl.) * 

_____________________________ 

  

Nu ska du ange orsaken till stoppet under någon de fyra 

följande frågorna. 

Det går att ange fler alternativ - kryssa i allt som stämmer. 
Det går att ange fler alternativ - kryssa i allt som stämmer. 
  

Stoppet orsakades av otillräckligt traktdirektiv: 

Tel till markägare saknas ☐ 

Kartor eller koordinater saknas ☐ 

Felritade kartor ☐ 

Traktdirektivet stämmer inte ☐ 

Traktdirektivet kom inte i tid ☐ 

Vissa uppgifter saknas ☐ 
Other: 

  

Stoppet orsakades av omständigheter kring avlägg: 
Dåligt utmärkt ☐ 

Dåligt anpassat till behovet ☐ 

För lite plats ☐ 

Fel sida av väg ☐ 

Ej anpassat efter maskinsystem (tex baljor) ☐ 
Other: 
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Stoppet orsakades av omständigheter kring vältor: 
De var omärkta ☐ 

Okänt antal ☐ 

Fel antal ☐ 
Other: 

  

Stoppet orsakades av något annat: 
Felmeddelande i datorn ☐ 

Körde fast ☐ 

Behövde lägga på band ☐ 

Jag blev sjuk på plats ☐ 

Vädret blev för dåligt ☐ 

Tog med fel maskin/utrustning pga fel information ☐ 

Otillräcklig information om begränsade vändningsmöjligheter ☐ 

Missuppfattning gällande volymerna ☐ 

Dålig GROT-anpassning vid avverkning ☐ 
Other: 

  

Övrig kommentar? 
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BILAGA 2  

 

  

 

Fördjupningsfrågor 

  
Hur skattar du den nuvarande kommunikationen med uppdragsgivare? 

(Skala 1-10) 

  
Hur skattar du den information du erhåller från uppdragsgivare? (Skala 1-

10) 

  
Vilka förbättringsmöjligheter ser du i kommunikationen med 

uppdragsgivaren? (Fritext) 
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BILAGA 3 

 

Tabell 3. Samtliga produktionsstopp. 

Datum     Stopp från (kl)  Stopp till (kl)  Total stopptid (h) Orsak till stopp 

2019-03-04    07:00             11:00             04:00              Väntat på trailer 

2019-03-06    09:15             09:45             00:30              Samråd med 

markägare 

2019-03-07    10:00             10:44             00:44              Behövde lägga på 

band 

2019-03-08    12:30             14:30             02:00              Fel maskin/utrustning                                                                                               

pga fel information 

2019-03-11    11:00             11:30             00:30              Behövde lägga på 

band 

2019-03-14    11:05             11:23             00:18              Behövde lägga på 

band 

2019-03-21    07:03             07:46             00:43              Slangbrott 

2019-03-26    15:30             16:00             00:30              Samtal med                                                                                                              

allmänheten 

2019-03-26    11:00             14:00             03:00              Ihopsamlande av ris   

2019-03-27    11:15             13:15             02:00              Punktering 

2019-03-28    16:00             18:00             02:00              Fick vänta på                                                                                                            

lastbilsflytt 

2019-04-01    08:00             09:00             01:00              Omplanering av rutt 

2019-04-02    10:00             11:30             01:30              Kartor eller                                                                                                                

koordinater saknas 

2019-04-03    09:00             11:30             02:30              Oljeläckage 

2019-04-04    13:15             13:30             00:15              Givare till returfilter,                                                                                                 

kabelavbrott 

2019-04-05    17:00             17:25             00:25              Samråd med 

markägare 

2019-04-08    08:35             08:50             00:15              Slangbyte 

2019-04-22    13:15             13:33             00:18              Slangbyte 

2019-04-23    06:00             14:00             08:00              Brandrisk 

2019-04-23    08:45             09:02             00:17              Körde fast 

2019-04-23    08:00             10:00             02:00              Glömde brandsläckare 

2019-04-23    12:00             16:00             04:00              Brandrisk 

2019-04-24    12:00             16:00             04:00              Brandrisk  

2019-04-29    06:00             09:00             03:00              Startproblem 

2019-04-29    10:38             13:45             03:07              Slangbrott 

                                                                                        

                                           Medelvärde   01:52 
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Tabell 4. Sammanlagda produktionsstopp på grund av kommunikationsproblem. 

Datum    Stopp från (kl)  Stopp till (kl)  Total stopptid (h)  Orsak till stopp 

2019-03-06    09:15             09:45             00:30             Samråd med 

markägare 

2019-03-08    12:30             14:30             02:00             Fel maskin/utrustning                                                                                              

pga fel information 

2019-04-01    08:00             09:00             01:00             Omplanering av rutt 

2019-04-02    10:00             11:30             01:30             Kartor eller 

koordinater                                                                                           saknas             

2019-04-05    17:00             17:25             00:25             Samråd med 

markägare 

                                                                                        

                                           Medelvärde   01:05              

 

Tabell 5. Sammanlagda produktionsstopp på grund av maskinella problem. 

Datum    Stopp från (kl)  Stopp till (kl)  Total stopptid (h)  Orsak till stopp 

2019-03-21    07:03             07:46             00:43              Slangbrott 

2019-03-27    11:15             13:15             02:00              Punktering 

2019-04-03    09:00             11:30             02:30              Oljeläckage 

2019-04-04    13:15             13:30             00:15              Givare till returfilter,                                                                                            

kabelavbrott 

2019-04-08    08:35             08:50             00:15              Slangbyte 

2019-04-22    13:15             13:33             00:18              Slangbyte 

2019-04-29    06:00             09:00             03:00              Startproblem 

2019-04-29    10:38             13:45             03:07              Slangbrott 

                                                                                        

                                           Medelvärde   01:31              
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Tabell 6. Sammanlagda produktionsstopp på grund av övriga problem 

Datum    Stopp från (kl)  Stopp till (kl)  Total stopptid (h)  Orsak till stopp 

2019-03-04    07:00             11:00             04:00              Väntat på trailer 

2019-03-07    10:00             10:44             00:44             Behövde lägga på band 

2019-03-11    11:00             11:30             00:30              Behövde lägga på 

band 

2019-03-14    11:05             11:23             00:18             Behövde lägga på band 

2019-03-26    15:30             16:00             00:30              Samtal med                                                                                                             

allmänheten 

2019-03-26    11:00             14:00             03:00              Ihopsamlande av ris   

2019-03-28    16:00             18:00             02:00              Fick vänta på                                                                                                           

lastbilsflytt 

2019-04-23    06:00             14:00             08:00              Brandrisk 

2019-04-23    08:45             09:02             00:17              Körde fast 

2019-04-23    08:00             10:00             02:00              Glömde brandsläckare 

2019-04-23    12:00             16:00             04:00              Brandrisk 

2019-04-24    12:00             16:00             04:00              Brandrisk  

                                                                                        

                                           Medelvärde   02:26              
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