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Sammanfattning 

Sedan röjningsplikten togs bort har andel bestånd med röjningsbehov ökat. Södra 

Skogsägarna, vilken är en skogsägareförening i södra Sverige, har arbetat för att 

försöka öka aktiviteten i röjningsskogen. Under våren 2012 drog Södra igång en 

kampanj med ett specialerbjudande till medlemmar som tecknar röjningskontrakt. I 

samband med detta kom Södra fram till att de var intresserade av att lära sig hur de 

mest framgångsrika inspektorerna arbetar. Med framgångsrik innebär att de har sålt 

stora arealer av Södras röjningstjänst under 2011. 

En hypotes var att ”den som köper in mycket virke är även en duktig säljare av 

Södras röjningstjänst”. Syftet med detta examensarbete har således varit att ta reda på 

och sammanställa vilka faktorer som gör att vissa inspektorer säljer mer av Södras 

röjningstjänst än andra.  

För att lösa dessa uppgifter söktes information fram om alla anställda som köpt in 

virke och röjning i Södras regi under 2011. Sedan valdes 15 inspektorer och 2 

områdeschefer, som arbetade för Södra 2011 och som även arbetade kvar under 

våren 2012, ut för att intervjuas.  

Resultaten visar att hypotesen, om att de inspektorer som köper in mycket virke även 

säljer mycket röjning, inte stämde.  

Från intervjuerna kunde man finna förklaringar för varför vissa inspektorer är mer 

framgångsrika vid försäljning av röjningstjänst än andra. De främsta förklaringarna 

gällde arbetssätt som gick ut på att fokusera på skötseln av skogen och inte bara på 

virket. Att utgå efter konceptet ”hela menyn” hade stora framgångar. Detta innebär 

att man vid skogsägarbesöken inte bara föreslår avverkning utan tar med sig röjning 

och andra skötselåtgärder samtidigt. Vid virkesinköpstillfället får markägaren 

inkomster och då är det lättare att motivera skötselåtgärder som innebär kostnader, 

eller så kallad återinvestering.  

Ytterligare viktiga aspekter att framhålla var att lämna åtgärdsförslag eller någon 

annan form av dokumentation om besöket för att kunna återkoppla till detta vid nästa 

besök. Att visa på hur effektiva och duktiga entreprenörerna är samt att visa på 

positiva aspekter med den utländska arbetskraften är också viktigt. 

Nyckelord: Röjning, försäljning, Södra Skogsägarna, 
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Summary 

Since the duty to do pre-commercial thinning was removed, the number of stands 

that needs care has increased. Södra Skogsägarna, which is a forest owner association 

in southern Sweden, has worked to increase the activity in the unmanaged forest. 

During the spring 2012 Södra started a campaign with a special offer to members 

who sign brushing contracts.   

During this campaign Södra also decided to find out more about how the most 

successful employees work. Successful means that they sold much pre-commercial 

thinning during 2011. 

One hypothesis was that "anyone who buys a lot of wood is also a good salesman of 

pre-commercial thinning." The purpose of this thesis has been to find out and 

compile which factors make some employees to sell more of Södra’s pre-commercial 

thinning tasks than others.  

To solve this task information was gathered about all employees who had bought 

lumber and sold pre-commercial thinning for Södra during 2011. Then 15 inspectors 

and two regional managers, who worked at Södra 2011 and still during the spring of 

2012, were selected for interviews.  

The results showed that the hypothesis about if an employee buys a lot of lumber, 

he/she also sells a lot of Södra pre-commercial thinning tasks, wasn’t accurate. 

From the interviews one could find explanations why some employees are more 

successful than others. The first was about how employees work. For example, one 

should focus on tending about owner’s forest and not just trying to buy wood.  To 

work after the concept “the whole menu” is very successful. This means that one 

during a meeting with the forest owner doesn’t just suggest clear-cutting and thinning 

but also pre-commercial thinning and other forest management tasks. It’s always 

easier to suggest forest management tasks when the forest owner receives money 

from selling timber and can use that to cover management expenses.  

Other important aspects are to give suggestions for forest maintenance or some other 

form of documentation. This is useful the next time you visit the landowner. To show 

how efficient and hardworking the brushing entrepreneurs are and to show positive 

aspects with foreign workers are also important. 

Key words: Pre-commercial thinning, sales, Södra Skogsägarna, 
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Förord 

Detta examensarbete på 15 högskolepoäng skrevs för Skogs- och träprogrammet vid 

Linnéuniversitet under våren 2012. Arbetet utfördes på uppdrag av Södra 

Skogsägarna, med syftet att ta reda på vilka faktorer som påverkar varför vissa 

inspektorer säljer mer röjningstjänster än andra. 

Jag har lärt mig mycket användbart och har träffat och bekantat mig med många 

intressanta och kunniga personer på Södra Skogägarna. Detta kommer jag ha mycket 

nytta av när jag börjar arbeta.  

Jag vill passa på att tacka mina handledare, Matti Flinkman på Linnéuniversitetet och 

Magnus Lindén på Södra Skog, för att ha bistått mig med både teoretiska kunskaper 

och praktiska idéer.  

Jag vill även tacka Per Bjuringer som har varit ett bra bollplank gällande urval av 

inspektorer.  

Ett stort tack förtjänar också programansvariga Erika Olofsson som har hjälpt mig 

med nya synvinklar och bra diskussioner kring arbetet när hon ledde 

seminariediskussioner.  

 

Hässleholm 2012-05-14 

Gustaf Karlström 
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Skogsägareföreningen 

I Sverige finns fyra skogsägareföreningar. Södra är den sydligaste 

föreningen med sitt säte i Växjö. Södra arbetar i hela Götaland förutom på 

Gotland samt i Dalsland. De har drygt 51 000 medlemmar fördelat på 

35 000 skogsegendomar. Det finns ungefär 550 anställda på Södra Skog, 

uppdelat i 19 stycken verksamhetsområden. Södra Skog är koncerndelen 

som är ansvarig för virkesanskaffningen och skoglig service samt sköter 

kontakten med medlemmarna (Södra, 2012). 

De anställda på skogsägareföreningarna som främst har kontakten med 

medlemmarna kallas inspektorer. Deras arbetsuppgifter behandlar allt från 

virkesinköp och rådgivning av skogsskötseln till myndighetskontakter och 

bidragsansökan. 

Den ursprungliga affärsidén och uppdraget för skogsägareföreningarna var 

att gynna virkeslevererande skogsägare gentemot sågverken. Idag är målet 

fortfarande att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen genom att 

Södra har byggt upp och köpt in egna industrier. Förutom försäljning och 

inköp av virke erbjuds ett antal andra tjänster t.ex. röjningsuppdrag till 

skogsägarna. Detta examensarbete handlar om att hitta och beskriva exempel 

på effektiva arbetssätt för att sälja Södras röjningstjänst till medlemmarna. 

Tanken är genom att sprida kunskap om effektiva arbetssätt till 

inspektorerna bidra till ökad försäljning av Södras röjningstjänst och 

därigenom ökade röjningsarealer i medlemmarnas skogar (Lindén, 2012). 

1.1.2 Röjningsproblematiken 

I Sverige föryngringsavverkades fram till 2005 årligen drygt 200 000 hektar 

skog. Efter stormarna sjönk arealen till ungefär 170 000 hektar 2009 

(Skogstyrelsen 2012). När en föryngring vuxit upp till en ungskog, mellan 1-

5 meter hög, behöver den i regel röjas. Att röja en ungskog innebär att man 

hugger ner bistammarna så att huvudstammarna, får ungefär 2 meter mellan 

varandra, så att de kan utvecklas och växa till sig samt bli mer vitala och 

stormstabila. Många ungskogar behöver röjas minst två gånger, medan en 

ungskog på en mager och torr mark kan klara sig med en röjning. Om man 

räknar med 1,5 röjning i genomsnitt under en omloppstid skulle det årliga 

röjningsbehovet i Sverige vara cirka 300 000 hektar (Skogforsk, 2012). 

Den faktiska röjningen har varit lägre och det har lett till att vi har byggt upp 

ett "röjningsberg" av ungskogar som borde ha röjts. Under 1970-talet låg 

röjningen på cirka 200 000 hektar om året. Under några år steg siffran, men 

med röjningspliktens avskaffande 1994 sjönk röjningen kraftigt. Från 2000-
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talets början ökade röjningen och närmade sig 350 000 hektar om året (Figur 

1). 

Skogsstyrelsen räknade före 2005 med att ungefär 700 000 hektar ungskog 

"borde ha röjts för några eller flera år sedan". Dessutom fanns ungefär 600 

000 hektar som vuxit in i gallringsstadiet, men där det behövdes 

underväxtröjning innan skogsmaskiner kan gallra (Skogstyrelsen, 2012). 

Innan stormarna var röjningsnivåerna tillräckliga för att hålla den ordinarie 

ungskogsröjningen i schack, men det tog bara lite av röjningsberget. 

(Skogsstyrelsen tabell 6.14, 2010) Som exempel kan tas att det under åren 

innan 2005 röjdes mellan 10-13 000 hektar per år på Södras medlemmars 

mark trots att behovet är drygt 20 000 hektar (Fröberg, 2005). 

 

Figur 1. Årlig röjningsareal, 1000 ha glidande treårsmedeltal (Skogforsk, 

2012). 

Två stormar drog in över Götaland 2005 och 2007. Stora arealer blev 

hyggen efter stormarna och lokalt föll närmare tjugo årsavverkningar. Totalt 

fällde de två stormarna drygt 90 miljoner skogskubikmeter utspritt över 

stora delar av Götaland (Skogsstyrelsen, 2005). 

I Småland kring Ljungby, Alvesta och Växjö blev knappt 20 % av 

skogsmarksarealen hyggen mellan 2004-2008 till följd av framförallt 

stormrelaterade, men även ordinarie avverkningar för att rätta upp hyggen 

och ta bort träd som angripits av granbarkborren. Många av Södras 

medlemmar drabbades hårt av stormarna. På medlemsmarker blev ungefär 

164 000 ha hyggen under 2004-2008 (Södra, 2010). 
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Figur 2. Röjningsbehov för att hinna ifatt röjningsbehovet med 

”röjningsberget” och all extra areal som tillkom efter stormarna (Karlsson, 

2011). 

Figur 2 visar hur behovet av röjning i Götaland har ökat kraftigt efter 

stormarna. Det har ökat från ungefär 50 000 hektar årligen till närmare 

90 000 hektar under tre-fyra års tid. 

Nu sju år efter stormen Gudrun börjar många av hyggena närma sig 

tidpunkten för röjning. Dessa stora arealer kommer att läggas till det 

befintliga röjningsberget och utgöra en stor utmaning för hela 

skogsbranschen. Ökar inte röjningsaktiviteten i skogarna snart och under de 

kommande tio åren, kommer det att drabba hela industrin framåt. Detta 

eftersom utebliven röjning leder till fler konfliktbestånd, vilket innebär 

”bestånd där ungskogsröjningen uteblivit eller varit så svag att det på grund 

av detta har blivit svårt att avgöra nästa lämpliga skötselåtgärd”. Dessutom 

blir det sämre och dyrare förstagallringar och en större lövträdsinblandning i 

de ungskogar som så småningom skall försörja en barrfokuserad industri 

(Södra, 2010).  

Södra har under 2000-talet försökt öka röjningsaktiviteten i 

medlemsskogarna med bland annat utbildning och informationskampanjer. 

Nu vill de även ta reda på hur de inspektorerna som säljer mest röjning 

arbetar eller vilka faktorer som påverkar deras arbetssätt för att kunna 

påverka röjningsaktiviteten från ytterligare en vinkel och ställer sig därför 

följande frågeställningar: 

”Varför är vissa inspektorer så framgångsrika på att sälja Södras 

röjningstjänster”? 
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”Finns det ett samband mellan hur mycket virke en inspektor köper in och 

hur mycket av Södras röjningstjänst samme inspektor säljer”? 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att identifiera förekommande framgångsfaktorer 

vid försäljning av röjningsuppdrag till Södra Skogsägarnas medlemmar – 

d.v.s. faktorer förknippade till enskilda inspektorers försäljningssätt och 

koncept på olika verksamhetsområden inom Södra i samband med deras 

arbete med försäljning av röjningsuppdrag. 

En hypotes var att en inspektor som köper in mycket virke är också bra på 

att sälja Södras röjningstjänst. 

Syftet är således att ta reda på vad som gör att vissa inspektorer säljer mer av 

Södras röjningstjänster än andra inspektorer och vilka faktorer; 

arbetsmässiga, personliga, organisatoriska, geografiska, ekonomiska eller 

övriga, som detta kan bero på.  

Målet är sedan att försöka sammanställa resultaten på ett begripligt sätt för 

att kunna föras vidare ut i organisationen i förbättringssyfte.  
 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till inspektorer anställda hos Södra Skogsägarna och vad 

de gör för att sälja röjning. 

Totalt 15 inspektorer och två områdeschefer vilka hade arbetat under 2011 

och arbetade kvar våren 2012 ingår i studien. För att sprida ut det 

geografiskt har ungefär tre från varje region valts ut samt områdescheferna 

plus tre inspektorer på de tre mest framgångsrika kontoren, ett från varje 

region.  

Urvalet av inspektorer till intervjuerna skedde endast bland dem som sålt 

mer än 100 hektar röjning och köpt in mer än 40 000 m
3
fub virke. 

Arbetet fokuserar inte på om det är skillnader mellan kvinnliga och manliga 

inspektorer, utan det försöker behålla ett könsneutralt perspektiv. Urvalet av 

kvinnliga inspektorer är lågt och därigenom blir det svårt att dra slutsatser. 

 

 



  
 

  

5 

Gustaf Karlström 

2. Konceptualisering av marknadsföringen för skogliga 

tjänster vid Södra 

Som referensram för analys och utveckling av försäljning av 

röjningsuppdrag vid Södra används en modell framtagen av Juslin & Hansen 

(2003). Planering av marknadsföringsinsatserna i modellen tar sin början i 

definition av marknadsföringsstrategin, organisatorisk struktur och 

funktioner (processer) inklusive operativa handlingsplaner för insatserna. 

Allt detta sker med hänsyn till omvärldsfaktorer som allmänekonomisk 

utveckling och konkurrenssituation för den tänkta insatsen dvs. en produkt 

och/eller tjänst (Figur 3). 

2.1 Marknadsföring av röjningstjänster  

Marknadsföringsmodellen som tar intryck från både mikro- och 

makromiljön består av fyra hierarkiska nivåer som benämns strategier, 

strukturer, funktioner (processer) och (operativa) handlingsplaner (Figur 3). 

 

Figur 3. Marknadsföringsmodell och dess struktur (Juslin & Hansen, 2003).  
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Modellen utgår ifrån målsättningarna för organisationen men i detta fall, för 

att få upp röjningsaktiviteten i skogen görs en för detta syfte specifik 

beskrivning. 

2.2 Marknadsstrategier och strukturer 

Utgår man från strategier fokuserar Södra på fem nyckelfaktorer.  

1. Beträffande kunder, har Södra en klar fokus på sina medlemmar, genom 

att den är en medlemsförening med över 50 000 medlemmar. Många av dem 

är lojala och utnyttjar alla tjänster och erbjudande Södra erbjuder. 

2. Produkten/tjänsten i detta fall är röjningsuppdrag. Södra erbjuder fyra 

olika affärsmodeller för röjning.  

 Fast pris per hektar, 

 Röjning för en fast slutsumma, 

 Röjning per timme  

 Tvåstegsröjning som slutar i att beståndet är klart för gallring. Detta 

innebär att man tecknar avtal för två omgångar röjning av samma 

bestånd vid kontrakteringstillfället. Detta debiteras sedan enligt 

någon av modellerna ovan.  

Dessutom utgår tidvis kampanjer som har inneburit erbjudande om 

produkter, exempelvis röjning, plantor eller markberedning, i samband med 

slutavverkning. Mellan 1 mars – 30 april 2012 fanns ett erbjudande om att få 

en mattermos eller GPS om man skriver röjningskontrakt gällande 

ungskogsröjning.  

3. Geografiskt har Södra en marknadsområdespotential (tillgång) till ungefär 

60 % av skogsarealen i Götaland förutom Gotland, och Dalsland, genom 

sina medlemmar i föreningen.  

4. Konkurrensfördelar är vidare Södras storlek och att som marknadsledare 

kunna påverka konkurrenterna som måste anpassa sig efter Södra. Som 

medlemsförening organiserar Södra ofta aktiviteter för medlemmarna och 

samarbetar då t.ex. med Skogstyrelsen, vilket gynnar informationsspridning. 

Ytterligare en kompetensfördel i föreningen är utvecklings- och 

forskningsarbetet där Södra är noga med att följa nya rön. 

5. Ett strategiskt mål förknippat med röjningsuppdrag är även att kunna 

genomföra första gallringen tidigare samt i det långa loppet förkorta 

omloppstiden i beståndet. Positiva aspekter på första gallringen blir också 

ökad gallringskvot och medeldiameter. 
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Strukturer behandlar och fokuserar på tre för Södra viktiga aspekter som 

skapar ramen för röjningsuppdragens marknadsföring och försäljning: 

1. Informationsteknologi. Södra arbetar för att nå ett mobilt arbetssätt. 

Genom att varje inspektor har fått en Ipad med funktioner som ska hjälpa 

arbetsgången, både vid besök och vid planering, har mobiliteten ökat. 

Inspektorerna har möjligheten att logga in på Södras internnät och arbeta 

hemifrån. De har en hemsida där både medlemmar och icke-medlemmar 

kan gå in och läsa om skogsskötsel och aktiviteter som röjningskvällar. 

Södra har ett eget program, kallat Titan, för att hjälpa vid 

kontraktskrivning och ytterligare ett par för ekonomi och administration. 

2. Marknadsföringskanaler. Södra arbetar med att marknadsföra sin röjning 

i de stora tidningar och att få ut fördelarna med att vara medlem i en 

förening. De har lanserat konceptet ”Södras Nycklar”, där Södras olika 

skötselåtgärder beskrivs och marknadsförs som ett erbjudande. De 

arbetar även med att utveckla sin hemsida och att få fler medlemmar att 

besöka den sidan för att kunna sprida information därigenom.  

3. Kundsupport som arbetskoncept (och konkurrensfördel). Eftersom Södra 

är en medlemsförening ligger fokus på att göra vad som är bäst för 

föreningen och medlemmarna. Inspektorerna arbetar inte endast med 

virkesinköp utan de arbetar med rådgivning för all skogsskötsel. 

Inspektorerna ska arbeta mot att försöka ha en årlig kontakt med 

samtliga medlemmar för att varje medlem ska veta vem sin inspektor är 

samt känna sin förening. Då den personliga relationen är en viktig del i 

föreningen blir den årliga kontakten ett tydligt mål. 

Ytterligare aspekter som påverkar försäljningen utgörs av hur organisationen 

utformats samt ledningsfilosofin.  

Det finns tre typer av styrning att tala om i teorin. Dels är det 

beteendestyrning, där det handlar om direkt övervakning, teknologisk 

styrning eller byråkratisk styrning. Dels finns det resultatstyrning, där 

resultatet påverkas genom olika styrmedel. Sist så finns normativ styrning, 

där normer, värderingar, tankar och uppfattningar på verkas genom antingen 

socialisation, rekrytering av önskvärda personer eller så kallad 

identitetsreglering (Alvesson & Svenningsson, 2007, s 155). 

Beteendestyrningen handlar om att övervaka, antingen av en annan person, 

med hjälp av teknologi eller med byråkratisk styrning, där systemet med 

regler och förordningar, är uppbyggt på ett sådant sätt att den anställde blir 

styrd till vad han ska göra (Alvesson & Svenningsson, 2007, s 156). 

Resultatstyrning handlar om att nå mål för att få sin belöning. Här får den 

anställde välja utformning av arbetet bara målet nås.  
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Normativ styrning handlar om att påverka de anställdas föreställningar om 

sig själva och sin verklighet. Det gäller även att anställa rätt individer med 

rätt profil och att sedan ”uppfostra” dem in till att passa in i arbetslaget 

(Alvesson & Svenningsson, 2007 s 164). 

När det sedan gäller Södras ledningsfilosofi så är styrningen egentligen i 

grunden resultatanpassad. Resultatstyrningen sker på 

verksamhetsområdesnivå där varje område har en budget de ska nå. Mellan 

inspektorn och områdeschefen finns också mål som ska uppnås, vilket 

innebär resultatstyrning. Dessutom finns bonusmål i föreningen som också 

påverkar arbetssätten till en resultatinriktad styrning. De handlar till exempel 

om besöksmål, röjningskontraktering och ledtider (Johnsson, 2012). 

I en så stor organisation som Södra, sker emellertid en viss del 

beteendestyrning, både teknologisk och byråkratisk, till exempel via olika 

datorsystem och att många beslut ofta ska gå genom flera personer innan de 

kan godkännas. Vidare försöker Södra utnyttja normativ styrning, då de 

flesta av inspektorerna som är skogsägare, även är medlemmar i Södra. 

Detta beror troligen på att de delar samma värderingar som Södra gällande 

medlemsföreningar (Johnsson, 2012). Därmed kan man i Södras 

ledningsfilosofi identifiera en sammanblandning av olika koncept. 

2.3 Marknadsföringsfunktioner och handlingsplaner 

Marknadsföringsfunktioner: 

1. Kontaktfunktionerna i Södra innefattar personliga kontakter, reklam och 

kundservice. Varje medlem har sin inspektor, denne informerar genom 

utskick eller brev och Södra har en egen medlemsavdelning för 

medlemmarnas eventuella frågor och funderingar, särskilt gällande 

administration och ekonomiska förutsättningar. 

För att utveckla kontakten med markägarna har Södra utvecklat en egen 

inköpsutbildning som bland annat innehåller den så kallade behovsanalysen. 

Den innehåller hur man på ett effektivt sätt ska förstå sig på markägaren, 

dennes tankar, idéer och behov för skogen. Denna handlar om hur man ska 

lägga upp frågeställningar för att få fram den viktigaste informationen om 

markägaren. Frågorna behandlar nuläge, utveckling, konsekvenser samt 

behov och nytta (Johnsson, 2012). 

Under våren 2012 togs en liten folder fram för att hjälpa inspektorerna under 

samtalet med markägaren och gällde arbetssättet vid försäljning av Södra 

röjningstjänst. (Bilaga 3) I den definierades följande 8 steg: 

- Identifiera aktuellt röjningsbehov 

- Argumentera för ökad röjning 
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- Utvärdera hur röjningen har skötts tidigare 

- Uppskatta tidsåtgång för att åtgärda behovet 

- Bedöm tillsammans med skogsägaren prestationsförmåga och kom fram 

till tidsåtgång för att åtgärda behovet själv 

- Diskutera lösningar 

- Sälj in Södras röjning med hjälp av våra affärsmodeller, vilka innebär 

fast pris per hektar, röjning för en viss summa eller timkostnad. 

- Följ upp självverksamhet och utförda uppdrag 

Södra har även tagit fram flera broschyrer gällande vikten av att röja, hur 

man ska röja, när man ska röja, varför man ska röja samt i den senaste 

även lagt fokus på tidsåtgången för en markägare respektive en 

professionell entreprenör. Södras olika verksamhetsområden har under 

flera år arbetat för att öka röjningsaktiviteten med hjälp av kurser 

röjningskväll och informationsutskick (Karlström, 2012). 

Även här är kompetensutbildning för personalen viktig. Södra har under 

en lång tid arbetat med utveckling och utbildning för sina inspektorer. 

Detta sker fortlöpande genom internutbildningar och behandlar bland 

annat röjning och arbetssätt vid försäljning av röjning.  

De arbetar mycket enligt konceptet ÖDABAÖ vid inköp av virke och 

försäljning av tjänster, vilket innebär följande steg: 

- Öppningsfasen, vilken innebär att man ska bestämma agenda, väcka 

intresse och bygga förtroende. 

- Definiera behov, vilken tar upp behovet för markägaren just nu men 

även behandlar utveckling och målsättning för fastigheten. 

- Accept på behov handlar om att få markägaren att inse och hålla med om 

de behov som inspektorn ser. 

- Beskriva lösning på de eventuella åtgärder som behöver göras. 

- Accept på lösning som beskrivits ovan. 

- Överenskommelse, vilken innebär att komma överens om nästa steg och 

eventuella kontrakt. 

2. Produktfunktioner ur röjningssynpunkt består av att erbjuda flera olika 

affärsmodeller för röjning. De som Södra erbjuder är fast pris per hektar, 

röjning för en fast slutsumma, röjning per timme och ett erbjudande om 

en tvåstegsröjning som slutar i att beståndet är klart för gallring.  
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3. Prissättningen på röjningstjänsten ska vara bra för markägaren men 

samtidigt skapa ett bra förhållande med entreprenöreren, vilken ska 

utvecklas tillsammans med Södra på lång sikt. Prisnivån ligger på 

ungefär samma som konkurrenterna. 

4. Fjärde punkten behandlar framtagning av operativa 

marknadsföringsplaner (aktiviteter) för försäljning av röjningsuppdrag. 

Genom SWOT-modellen, vilket innebär att man skriver ner styrkor 

(strength), svagheter (weakness), möjligheter (opportunities) och hot 

(threats) för en organisation, kan man anpassa och utveckla 

röjningskonceptet. För Södra gällande röjning har man kommit fram till 

följande interna styrkor och svagheter liksom yttre möjligheter och hot: 

 S, styrkorna är att det är en medlemsförening där medlemmarna är 

aktiva och lojala. Södra är även marknadsledande i Götaland 

vilket gör att de har stora resurser och kan erbjuda åtgärder vilket 

täcker hela fastighetens skötselbehov.  

 W, svagheter vid röjningsförsäljning är att det är svårt att få 

medlemmarna att inse att de behöver röja tidigare, hårdare eller 

att de inte hinner med så de behöver leja bort röjningen. Ett 

ytterligare problem som finns gäller arbetsbelastningen på 

enskilda inspektorer, där de inte hinner med att sälja röjning på 

grund av ineffektivt arbetssätt eller för många medlemmar.  

 O, möjligheter är att det finns stora röjningsarealer i Götaland både 

på grund av ett stort ”röjningsberg” sen tidigare samt mycket 

stora arealer efter stormarna 2005 och 2007. Möjligheterna ligger 

även i att fler och fler markägare inser betydelsen av röjning och 

den investering det är. Det är även fler som inser att de inte 

hinner med och lejer bort arbetet. 

 T, hoten är att röjning är kostar och det kan vara svårt att få 

markägarna att inse att den investeringen är viktig och går att 

räkna hem längre fram. Hoten ligger även i att om röjning inte 

utförs i rätt tid kan man tappa stora volymer på grund av minskad 

tillväxt samt förlänga omloppstiden med många år. 

Alla dessa punkter tillsammans ska utmynna i en handlingsplan. Denna 

handlingsplan ser lite olika ut beroende på om man ser på Södra från 

inspektorsnivå, verksamhetsområdesnivå eller huvudkontorsnivå men målet 

är samma, att få ökad röjningsaktivitet.  

Specifikt på inspektorsnivån blir handlingsplanen att nå varje enskild 

inspektors försäljningsmål. Detta påverkas av verksamhetsområdets 

budgetmål och har av områdeschefen sedan fördelat ut på enskilda 

inspektorer beroende på möjlighet till försäljning. 
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En handlingsplan kan då se ut på följande sätt: 

Inspektorn har sina 350 medlemmar i ett geografiskt begränsat område. 

Dessa kontaktas genom utskick från verksamhetsområdet eller 

telefonkontakt och informeras gällande vikten av röjning. Det informeras 

även om möjligheten att träffa inspektorn och diskutera ämnet. Om ett möte 

blir till, informeras om röjningsbehov hos den enskilda medlemmen samt 

Södras olika affärsmodeller. 

Inspektorn ska vara tillgänglig så mycket som möjligt och vara ute för att 

träffa medlemmarna och diskutera röjning. Detta ska lösas genom kontakt 

via mobiltelefon samt mailkontakt via Ipad. Frågor gällande ekonomi och 

medlemskap ska hänvisas till medlemsavdelningen i Växjö. 

I försäljningssamtalet ska inspektorn försöka följa ÖDABAÖ samt utnyttja 

behovsanalysen för att förstå medlemmens behov. Dessutom ska inspektorn 

följa de åtta arbetsstegen vid försäljningssamtal angående röjning som tagits 

fram. 
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3. Material och metod 

3.1 Kvantitativ undersökning 

För att välja ut lämpliga inspektorer att intervjua, gjordes en 

informationssökning av alla anställda som i Södra Skogs regi har köpt in 

mer än 10 000 m
3
fub virke under 2011 genom Södras egna program, Titan. 

Detta innebär att hela Götaland förutom Gotland samt Dalsland berörs. 

Anledningen till en begränsning vid 10 000 m
3
fub virke var att denna 

begränsning tog bort flera av dem som hade slutat eller börjat under året 

samt även en del som hade fått andra tjänster. Efter detta fördes in uppgifter 

om hur många hektar varje person hade sålt röjningstjänster under året.  

Sedan kontaktades den ansvarige för Södras informationssystem på Region 

syd och han tog fram information om varje persons antal medlemmar och 

medlemsareal genom en sökning i Södras medlemssystem. Man kunde inte 

få fram hur många medlemmar inspektorerna hade under 2011 så fick man 

utgå ifrån hur många medlemmar de hade vid sökningen i februari 2012. 

Därefter valdes de inspektorer som hade färre än 50 medlemmar bort, då de 

troligen arbetar mycket med förvaltning vilket blir en felkälla i arbetet, då 

förvaltning ofta förenklar försäljningen av röjningstjänster. Det kan nämnas 

att en inspektor togs bort på grund av att han arbetat mycket med Södras 

egna skogar och där fick över 500 hektar röjning utan att göra någon 

försäljning. Detta urval ledde till att jag plockade bort ungefär en sjättedel av 

de anställda jag fick fram vid första sökningen.  

Totalt har den statistiska undersökningen ett urval på 122 anställda som 

under 2011 har köpt in mer än 10 000 m
3
fub virke och som vid sökningen i 

februari 2012 hade mer än 50 medlemmar skrivna på sig. 

Uppgifter om medelvolymen per skrivit traktdirektiv letades fram. Detta kan 

man utnyttja att delvis tolka hur stora kontrakt de skriver, även om det kan 

finnas variationer på hur de arbetar från inspektor till inspektor. 

En kvantitativ metod har använts för denna del av undersökningen. Metoden 

användes för att ta fram bakgrundsstatistiken om alla inspektorerna. 

Validiteten känns hög då statistiken jag har fått fram visar på det man 

behövde veta för att göra ett relevant urval samt att intervjuerna ledde bra in 

på arbetets fokus. 

3.2 Intervjuer 

De som valdes ut för intervjuer har köpt in över 40 000 m
3
fub virke och 100 

hektar röjning. Detta innebar 18 stycken inspektorer. Handledaren för 

inköpsutbildningen på Södra valde ut de lämpligaste av dessa till att 

intervjua. Detta innebar att två inspektorer hamnade i dubbla kategorier, 
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både som sålt mycket enskilt och att de arbetade på ett verksamhetsområde 

med stor genomsnittlig försäljning av Södras röjningstjänst. 

För att sprida ut intervjupersonerna geografiskt har tre inspektorer från varje 

region valts ut samt områdescheferna plus tre inspektorer på de tre mest 

framgångsrika verksamhetsområdena. Det innebar ett verksamhetsområde 

från varje region. Det skedde intervjuer med 15 inspektorer och två 

områdeschefer men det tillkom en skogsvårdsledare. Detta beroende på att 

en områdeschef hade bytt tjänst.  

Intervjuerna gjordes ute på verksamhetsområdena och de varade i mellan 10 

till 30 minuter. Detta berodde på om målet för intervjun var inspektorer som 

hade sålt mycket eller om det var verksamhetsområdet som var i fokus. 

Längden på intervjun påverkades även av hur mycket de hade att bidra med.  

För att kunna fokusera på vad de berättade och ställa följfrågor så spelade 

jag in samtliga intervjuer och har lyssnat igenom dem i efterhand. De 

viktigaste punkterna som framkom under intervjuerna skrev jag ner.  

Urvalet till intervjuerna är delvis subjektivt även om de första valen var helt 

objektiva. Urvalet har lett till att hälften av de arton inspektorer som sålde 

mest av Södras röjningstjänst samt köpte över 40 000 m
3
fub virke 2011 

intervjuades, samt ytterligare en del som låg högt upp i urvalet. Detta anser 

jag vara relevant för studien och urvalet är representativt för de främsta 

säljarna. 

Graden av reliabilitet, det vill säga trovärdighet i undersökningen, är troligen 

ganska hög för denna kvalitativa intervjumetod. Jag kan inte bedöma om 

andra inspektorer hade uttalat sig annorlunda än de som jag har intervjuat 

men eftersom som fokus ska ligga på dem som sålt mest och hur de arbetar, 

så bedömer jag utfallet vara korrekt.
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4. Resultat 

4.1 Kvantitativa undersökning 

Resultaten från den kvantitativa undersökningen presenteras i följande 

grafer. Dessa resultat behandlar hypotesen ”inspektorer som köper in mycket 

virke, säljer även mycket av Södras röjningstjänst”.  

Följande avsnitts punktdiagram finner egentligen inget tydligt samband som 

kan styrka påståendet. Dock kan man se att medelarealen på fastigheten 

påverkar försäljningen av röjningstjänster (Figur 7). 

 

Figur 4. Såld röjningstjänst i ha i förhållande till antal medlemmar per 

inspektor. 

Figur 4 visar olika inspektorer gällande hur mycket röjning de säljer i 

förhållande till hur många medlemmar de har. Man kan dock inte se något 

samband mellan de inspektorer som har fler medlemmar skulle sälja mer 

röjning än de som har färre medlemmar. 
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Figur 5. Såld röjningstjänst i hektar i förhållande till inköpt virkesvolym i 

m
3
fub. 

Det finns inte något samband som kan styrka hypotesen om att mycket 

inköpt virke även leder till mycket försäljning av Södras röjningstjänst, då 

man ovan både kan se inspektorer med mycket inköpt virke och lite såld 

röjning och tvärtom (Figur 5).  

 

Figur 6. Såld röjning per inspektor fördelat på verksamhetsområde. 

Figur 6 visar såld volym röjning per verksamhetsområde. Varje punkt visar 

en inspektor. Den visar att de tre verksamhetsområdena 964, 976 och 981 

har en högre lägstanivå av försäljning av röjningstjänst än övriga 

verksamhetsområden. Detta samband ledde till att dessa 

verksamhetsområden och områdeschefer intervjuades angående deras 

arbetssätt. 
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Figur 7. Såld röjningstjänst per genomsnittlig medelareal för 

medlemsfastigheter för varje inspektor i hektar. 

Denna figur visar andelen såld röjningstjänst genom medelarealen på 

medlemsfastigheterna för varje enskild inspektor i undersökningen. Det 

visar att de inspektorer som har en medelareal på mellan 40-60 hektar har 

sålt mest av Södras röjningstjänst.   

 

Figur 8. Såld röjningsvolym i hektar per genomsnittligt antal besök per 

månad. 
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Figur 8 visar att försäljningen av Södras röjningstjänst inte ökar även om 

fler besök per månad utförs av inspektorn. 

4.2 Resultat av intervjuer  

Intervjuerna har sammanställts för att försöka klargöra vilka faktorer som 

påverkar varför vissa inspektorer säljer mer av Södras röjningstjänster än 

andra inspektorer samt vilka faktorer; organisatoriska, arbetsmässiga, 

personliga, geografiska, ekonomiska eller övriga, som detta kan bero på. 

Resultaten från intervjuerna har sammanställts och de frågor som gav mest 

information har belysts. Svaren till intervjuerna med samtliga inspektorer 

finns under Bilaga 4. 

- Vad tror du det är som gör att du säljer mycket? Hur arbetade du tidigare 

och hur arbetar du nu?  

Några inspektorer bedömer att det endast är på grund av deras långvariga 

arbete i området. Inspektor A nämner att behov av kontakt med 

medlemmarna fanns när han anställdes. Förtroende för inspektorn måste 

finnas enligt flera av inspektorerna. De menar att markägaren måste känna 

att inspektorn kommer stanna kvar i området.  

Den gemensamma nämnaren mellan inspektorerna är att de arbetar efter 

konceptet ”hela menyn”. Det innebär att när de är på en fastighet så föreslår 

de att utföra alla de åtgärder som behövs just nu. Det innebär att 

inspektorerna hellre lägger mer tid vid ett besök och tar med de kommande 

två årens åtgärdsbehov än att besök markägaren varje år. Detta innebär att de 

inte bara fokuserar på virkesanskaffningen. De säger också att man inte bör 

vara rädd för att föreslå skötsel på flera områden även om det blir en stor 

åtgärd på fastigheten. För att kunna rekommendera åtgärder som kostar 

behöver man kunna rekommendera åtgärder som ger intäkter och det är 

lättare att hitta inkomster om man om tittar över två år. Som exempel sa en 

inspektor att ”att det är lika bra att få med all röjning när du ändå är på 

fastigheten med röjningslaget”.  

Flera av inspektorerna menar att man ska och behöver gå en skogsvandring 

för att markägarna ska få se eventuella bestånd med röjningsbehov. De 

menar att det är svårt att sälja in röjning om du inte står i markägarens 

bestånd med röjningsbehov.  

Två av inspektorerna arbetar med att erbjuda markägarna att de gör 

åtgärdsförslag över deras fastighet som de sedan skickar ut till dem. Ett 

åtgärdsförslag innebär att inspektor går över fastigheten eller delar av den 

och sedan kommer med rekommendationer för vad som behöver utföras 

inom en snar framtid. 

Ett par av inspektorerna snitslar inte alls utan lägger med tid på ett bra 

traktdirektiv. Flera av inspektorerna betonar vikten av dokumentation. Om 
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det är med ett åtgärdsförslag, ett kontrakt eller bara en kommentar, är av 

mindre betydelse. 

En av inspektorerna nämner planering som viktigt. Hon menar att om man 

diskuterar röjningen med markägaren i god tid så kan man återkomma och 

om markägaren inte röjt beståndet så har det ändå inte blivit för sent. 

Ett par av inspektorerna nämner att det är alltid bra att ge beröm till 

självverksamma, även om arbetet inte har blivit helt korrekt utfört. Gör man 

detta så går det sedan att förklara förbättringspotentialen. 

Att få markägarna att ha en målsättning med sitt skogsbruk är bra då man 

kan återkoppla åtgärder till detta mål senare under försäljningssamtalet.  

- Vilka har varit de största förändringarna sen du startade? I attityder och 

arbetssätt? 

De största förändringarna som skett gäller markägarnas attityder. Två av 

inspektorerna påpekade att de senaste 3-4 åren har markägarna blivit 

betydligt mer positiva till och införstådda med behovet av röjning. De 

bedömde att anledningen till detta är den långsiktiga informationssatsningen 

som Södra har gjort har gått fram hos markägarna. Dessutom har 

informationssatsningen lett till ökade kunskaper hos markägarna.  

Markägarna har även börjat inse att de inte har tid att utföra alla skogliga 

åtgärder själv så de lejer bort mer, enligt en inspektor. De har samtidigt 

blivit mer prismedvetna.  

- Hur lägger du upp försäljningsmötet? Förbereder du information om 

röjning? 

Förberedelserna varierade mellan inspektorerna. De flesta förberedde sig 

genom att kolla på ortofoto i Titan. En del kollade på skogsbruksplaner och 

några kollade gamla kontrakt genom Titan. 

En av inspektorerna hade alltid några förberedda besök med sig i bilen och 

var han i närheten av gården så svängde han inom och besökte markägaren. 

Dessutom var han noga med att föra anteckningar om bestånd med 

kommande skötselåtgärder. Detta ledde till att han kunde kontakta 

markägaren när beståndet behövde skötas.  

- Du som är erfaren, vad kan du bidra med till en ny oerfaren? Använder 

du dig av behovsanalysen vilken tagits fram till och betonas i Södras 

inköpsutbildning? 

Flera av inspektorerna hade inget att bidra med i denna fråga. En inspektor 

rekommenderade att man gör det lilla extra för att på så vis visa att man är 

engagerad och bryr sig. Samma inspektor berättade att han lägger tid på att 
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lära känna markägaren vid första besöket. Han frågar om saker som 

markägaren känner till för att få dem att känna sig hemma. En annan 

inspektor menade att man måste göra klart direkt också. Två inspektorer 

påpekade nyttan av behovsanalysen. Båda var yngre inspektorer. 

Flera inspektorer tyckte att man måste fokusera mer på skogsskötsel och inte 

bara virke. Fokuserar man på skötseln så kan man dessutom få med sig 

avverkningar genom uttryck som att ”det beståndet är avverkningsmoget”. 

Det tar bort fokus från priset. Dessutom menar en inspektor att markägarna 

uppskattar rådgivarrollen.  

Att utnyttja röjningskvällar för att informera markägaren om röjning samt 

visa upp röjningsentreprenörer brukar fungerar bra för försäljning av röjning 

då markägarna ofta inser hur mycket entreprenörerna klarar av och att 

markägaren inte hinner med själv.  

- Tror du röjningskampanjen just nu kommer göra skillnad? Märker du av 

någon skillnad redan? Använder du det vid träffar just nu?  

Röjningskampanjen hade tagits emot svagt bland inspektorerna. Den hade 

inte gett speciellt mycket röjning hos någon av inspektorerna. En inspektor 

tyckte att den var felaktig och markägarna bör betala vad röjningen kostar. 

Röjer man i rätt tid får man betala mindre. Några rekommenderade en 

skogsvårdscheck i stället för kampanjen.  

- Följer du de åtta stegen som Södra kommit fram till? Använder du dig av 

beräkningar i försäljningssamtalet? 

Det var ytterst få av inspektorerna som hade kollat noggrannare på 

arbetsstegen. Ett par av inspektorerna arbetade med beräkningar. En 

inspektor sa att det är viktigt med att informera markägarna om kostnader då 

flertalet av markägarna har dålig koll på prisbilden. 

- Utgår inspektorn från planen? Säljs det mer röjning till markägaren med 

plan? Hur många har en skogsbruksplan och använder sig av den? 

Mycket gamla planer som är felaktiga?  

Det fanns sällan bra skogsbruksplaner att tillgå så de utnyttjades dåligt. De 

bästa planerna finns i norra Götaland, där stormarna 2005 och 2007 hade 

minst påverkan. En del inspektor kollade trots dåliga planer på vad som 

borde göras i planen för att få lite generell information om bestånd och 

fastigheten i allmänhet. Dock menade en inspektor att det i stort sett är 

tjänstefel om man inte personligen överlämnar planen till markägaren och 

diskuterar skötselåtgärder. 

- Hur stor del av Södras Nycklar-erbjudandet i aug-okt 2011 utnyttjades 

som röjning? 
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Rent generellt var det få medlemmar som utnyttjade röjningserbjudandet i 

kampanjen under hösten 2011. En snabb beräkning gjord av inspektorerna 

visar på ungefär 1 röjningskontrakt per inspektor. 

- Hur arbetar kontoret? Vilken fokus har områdeschefen på kontoret? Hur 

arbetar chefen för att trycka på röjning? 

Den gemensamma nämnaren mellan områdescheferna var deras arbetssätt. 

De arbetar efter tydliga mål på varje inspektor och ser till att följa upp dem 

ofta. Det är viktigt att känna till hur din röjningsentreprenör och hur dennes 

kostnadsbild ser ut samt hur kvalitén på arbetet blir.  

Arbetssätten på områdena skiljer sig inte särskilt mycket åt. De flesta 

diskuterar röjning på veckomötena. Några inspektorer menar att fokus på 

röjning har ökat delvis på grund av de nya bonusmålen. 

En av områdescheferna har tagit fram en checklista till sina inspektorer som 

de måste följa när de skriver varje kontrakt. På listan finns en punkt för varje 

skötselåtgärd som fastigheten kan tänkas behöva vilket gör att frågan om 

röjning inte missas. 

Det var bara hos en områdeschef som röjningskampanjen hade fått extra 

fokus. Där skulle inspektorerna sälja 50 hektar röjning per månad under 

mars och april. Hos de andra två låg fokus på att alltid få med alla bestånd 

som behövde skötas. 

- Hur upplevs era entreprenörer? Upplevs de dyra? Hur är kvalitén på 

arbetet?  

Svaren varierar mellan inspektorerna. Vissa inspektorer uppskattar utländsk 

arbetskraft då prisbilden är bra. Andra föredrar att ha lokala entreprenörer. 

Det viktigaste är att företaget har en bra förman som kan lösa eventuella 

problem samt hålla kontakten med markägarna om så behövs. Enligt flera av 

inspektorerna vill markägarna kunna prata med de som arbetar i deras skog. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Det finns ingen enkel väg till ökad försäljning av röjning men det verkar 

som att kunskaperna finns i organisationen. Det gäller bara för inspektorerna 

och Södra att få upp ögonen för dessa och föra dem vidare till de 

nyanställda.   

5.1 Om man köper in mycket virke, säljer man mycket röjning? 

Man kan tydligt utläsa att det inte finns något samband mellan mycket inköp 

av virke och stora försäljningar av röjningstjänster även om man tycker att 

det borde finnas stora möjligheter att nå stora volymer.  

Detta beror troligen på att ämnet inte alltid diskuteras vid inköp av 

slutavverkning trots att det då finns de största möjligheterna rent ekonomiskt 

att sälja röjningstjänster. Dessutom kan det vara så att inspektorn inte lägger 

tillräckligt kraft på att ta upp frågan om markägaren inte verkar intresserad 

av det. Tar inte denne upp röjningsfrågan i samband med virkesförsäljning 

så väcks oftast inte tanken hos markägaren förrän senare och då ser 

markägaren bara kostnader.  

Något intressant som visade sig såg man i figur 7, att om en inspektor har en 

medelareal på mellan 40 och 65 hektar på sina medlemsfastigheter så kan 

han sälja mer röjning. Detta beror troligen på att medelfastigheterna hos 

Södra ligger just kring 50 hektar men jag misstänker även att på små 

fastigheter hinner de med själva att utföra röjningen eller så är inte skogen så 

viktig så röjningen prioriteras bort. På stora fastigheter har markägarna ofta 

eget folk, anställda eller andra entreprenörer, för att göra manuella arbeten. 

Skulle detta utnyttjas praktiskt skulle medlemmarna behöva fördelas upp på 

inspektor för att varje inspektor skulle få medlemmar med en medelareal på 

omkring 50 hektar och inte fördelas efter geografiskt område, som man i 

regel gör nu.  

5.2 Framgångsfaktorer vid försäljning av röjning 

Från intervjuerna kan man dock finna flera intressanta faktorer som kan vara 

viktiga att lägga på minnet inför kommande besök och för Södra att föra 

vidare ut i organisationen. Dessa faktorer ska jag försöka ställa upp så man 

kan besvara frågeställningen och nå målet med arbetet om att se ifall de 

arbetsmässiga, personliga, organisatoriska, geografiska, ekonomiska eller 

övriga faktorerna som påverkar mest. 

5.2.1 Arbetssätt 

De inspektorer som är lyckosamma av försäljning av Södras röjningstjänst 

verkar vara de som arbetar med att få med alla åtgärder, så kallat ”hela 
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menyn”. Det innebär att de tar med hela fastighetens åtgärdsbehov samtidigt 

och låter avverkningen betala dessa.  

 Andra viktiga aspekter ligger i fokusen på fastighetens förräntning och att se 

det som en ekonomisk investering. Att använda rätt uttryck, till exempel 

återinvestering, för att vända röjningen från ett hot till en möjlighet är 

viktigt. Att också få markägaren att tänka på tillväxtsförluster och 

investeringsåterbäring, eller räntetillväxten på skogsfastigheten är något man 

bör göra, annars ser de själva kostnaden av åtgärden.  

 Åtgärdsförslag blir som ett protokoll att gå igenom när man återkommer året 

efter. Har markägaren då inte gjort det man diskuterade kan man säga att då 

gör vi det. Åtgärdsförslagen bör vara relativt utförliga med kostnader och 

inkomster så att det blir upp till markägaren att besluta vilka åtgärder de vill 

beställa. En inspektor arbetar efter att kontakta markägarna och erbjuda att 

göra åtgärdsförslag på deras fastigheter och detta har slagit väl igenom. Då 

kan inspektorn själv i lugn och ro gå igenom fastigheten och komma med de 

förslag som behövs. Markägarna nappar oftast. Dessutom kan detta vara en 

bra arbetssätt på fastigheter där det inte finns några bra fungerande 

skogsbruksplaner. 

 Behovsanalysen och ÖDABAÖ är viktiga och bra hjälpmedel. Man kan se 

att vissa punkter av teoridelen passar in på resultaten som framkommit vid 

intervjuerna. 

 5.2.2 Personliga egenskaper 

Bland annat syns det att det personliga mötet angående röjning är viktig! 

Information är också viktigt men om man visar ett bestånd som verkligen 

behöver röjas på markägarens egen fastighet går det verkligen fram. 

Dessutom påpekar vissa av inspektorerna att de ytterst sällan kontaktas för 

beställning av röjning, utan röjningstjänsterna kan endast säljas om man är 

ute och träffar markägarna. 

Dessutom behövs tillit och trovärdighet från markägaren. För att få det, 

krävs att man har arbetat på området en viss period eller arbetar extra hårt. 

Markägaren behöver kunna lita på att du inte försvinner.  

 5.2.3 Organisatoriska faktorer 

Områdeschefens arbete handlar mycket om fokus och att sätta tydliga och 

öppna mål för att på så vis sätta press på inspektorn. En av områdescheferna 

krävde att en checklista fylldes i vid varje kontraktsskrivning. Den 

checklistan innehöll alla viktiga punkter man behövde diskutera innan 

avverkning och hade en punkt gällande röjning. Denna punkt kan räcka för 

att inspektorerna inte ska glömma att åtminstone ta upp frågan om det 

behöver röjas något.  
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Arbetssätten hos områdescheferna var, om man utgår ifrån 

organisationsteori, direkt övervakning och resultatstyrning. Detta är den 

styrning som ofta utnyttjas på mindre enheter och den som slagit igenom de 

senaste 10-15 åren.  

 5.2.4 Geografiska faktorer 

De geografiska faktorerna verkar inte påverka. Ingen av inspektorerna har 

påpekat några stora variationer i sitt område och samtliga inspektorer 

svarade likadant på frågan om hur deras medlemmar är och vilka attityder de 

har.  

Lokalt kan det eventuellt påverka med någon entreprenör som tar lite röjning 

som Södra annars har sålt men rent generellt kan jag inte se något samband 

med konkurrens och minskad försäljning av röjning. 

 5.2.5 Ekonomiska faktorer 

Markägarnas kunskaper är oftast höga om röjning men de hinner sällan med 

själva. När det är dags att röja ser markägaren en kostnad och inte en 

ekonomisk investering. Dock accepterar majoriteten av markägarna behovet 

och betalar. En inspektor sa att vissa markägare helt enkelt är omöjliga att få 

att röja och då får man helt enkelt ge upp där. Det är då bättre att kontakta 

någon annan än att slösa energi på en sådan.   

 Att man exempelvis försöker att sälja in att Södra röjer en liten del av 

behovet så markägaren kan se hur effektiva röjarna är samt se vad de får för 

pengarna så brukar detta generera mer röjning framöver. Markägarna inser 

att de inte hinner allt själva eller att de inte vill behöva arbeta varenda gång 

de är på fastigheten.  

 Om bristen på pengar är problemet kan man föreslå att använda de belopp 

som finns på medlemskontot, där pengarna för det mesta endast ligger och 

samlar ränta. 

Från intervjuerna kan man utläsa att de ekonomiska aspekterna inte påverkar 

särskilt mycket. Skogsägarna förstår att de gör en viktig och bra investering i 

sin fastighet när man röjer. Dock kan man sälja mer genom att förklara de 

ökade kostnaderna som uppstår när man väntar för länge med röjning. Södra 

har bland annat tagit fram en bra broschyr där de visar på tidsåtgången för 

röjning när man gör det själv jämfört med om professionella röjare utför 

röjningen. 

 5.2.6 Övriga faktorer 

Något ytterligare man kan se är att olika entreprenörer, gärna lokalt 

förankrade, gör mycket skillnad. Det kan till och med leda till att man får 
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mer sålt. Markägarna vill helst kunna prata med de som arbetar på deras 

fastighet.  

Att visa på positiva sidor hos utländsk arbetskraft kan leda till bättre 

renommé och minska misstänksamheten, då den lokalt är stor. Detta kan 

göras genom en större informationskampanj, via exempelvis Södras egen 

tidning, eller genom att låta dem visa upp sig på skogskvällar. Detta för att 

få medlemmarna att inse att den utländska arbetskraften faktiskt är vanliga 

människor som åker hit för att arbeta och tjäna pengar och inte för att begå 

brott. De fyller än så länge en stor lucka där det inte finns tillräcklig svensk 

arbetskraft för röjningsbehovet och markägarna inte vill betala för mycket. 

5.3 Hur används Södras instruktioner (handlingsplaner) i praktiken – en 

återkoppling till marknadsplanen för röjningsuppdrag? 

Södras instruktioner används i praktisken i relativt låg omfattning. Har en 

inspektor lärt sig fel från början så är det svårt att ändra honom så pass 

mycket att skillnad syns. 

Problemet ligger inte i att inspektorerna inte kan ändra på sig, utan snarare 

att tiden till att lära sig de nya arbets- och tankesätten tar relativt mycket tid 

att lära för att de ska sitta i bakhuvudet. Denna tid har sällan inspektorerna. 

Därför är det viktigt att lära sig göra rätt från början. Här gör det nytta att 

Södra är ofta långt fram i forskning och utveckling. Från huvudkontoret 

sammanställs mycket information som sedan skickas ut i organisation för att 

implementeras. Det är mycket lättillgänglig och användbar och en hel del 

kan de flesta inspektorerna ta in.  

Detta gäller även för Södras uppskattade utbildningsdagar för inspektorerna, 

vilka är mycket informativa men ofta späckade med information som de blir 

svårt för en inspektor att ta till sig allt. 

En inspektor sade att om Södra vill öka kvalitén så behöver de inte bara 

komma med bra information utan även öka bemanningen på 

verksamhetsområdena. Denne menar att för att kunna följa upp och utföra 

alla idéer som huvudkontoret kommer med så behövs det åtminstone en 

extra resurs per verksamhetsområde. Detta tolkar jag som att flertalet 

inspektorer har en för hög arbetsbelastning eller inte använder sig av ett 

effektivt arbetssätt. Som exempel kan jag nämna att ingen av de tillfrågade 

inspektorerna hade använt sig av foldern som rekommenderade arbetssteg 

vid försäljning av röjning (Bilaga 3). Flertalet inspektorer hade tittat på den 

men ingen hade använt sig av den. Ett par av inspektorerna visste inte vilken 

folder jag menade när de tillfrågades. 

Inköpsutbildningen som hålls för Södras inspektorer är mycket uppskattad 

av inspektorerna. Den har väldigt mycket nyttig och viktig information för 

att lära sig rätt från början men det samlade intrycket från inspektorerna är 
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att uppföljning och repetition behövs för att behålla den i medvetandet och 

det dagliga arbetet. 

Konceptet ”Södras Nycklar” har utvecklats sedan i vintras och innebär att 

Södra har sammanställt alla tjänster som föreningen kan erbjuda sina 

medlemmar. Detta har sammanställts i flera olika broschyrer och skickats ut 

till alla medlemmar. Denna sammanställning har tydliggjort Södras 

erbjudande.  

En ytterligare aspekt av detta är att man kunde se på besöksstatisken att 

andelen besök i månaden är relativt låg trots fokus på ett mobilt arbetssätt. 

Man kan tänka sig att inspektorerna behöver fokusera mer på ökat antal 

besök och förslagsvis även mer administrativ hjälp, det vill säga mer 

resurser. 

Södra, som medlemsförening, har fokus på sina medlemmar och många av 

dem är lojala och utnyttjar alla tjänster som Södra kan erbjuda. Problemet 

ligger i att behålla medlemmarna trogna till föreningen. Enligt Södras 

inköpsutbildning i Vrigstad så byter 68 % av medlemmarna/leverantörerna 

inköpare på grund av bristande aktivitet och kontakt från inköparen. För 

Södras del är det viktigt att kontakten hålls med alla sina medlemmar för att 

de inte ska tröttna och byta till någon av konkurrenterna. Dessutom verkar 

det som medlemsföreningstänket har gått förlorat bland skogsägarna och den 

enskilda kontakten med inköparen och nettot på affären blivit viktigare och 

finns det då ingen social aspekt av försäljningen tappar Södra en stor fördel. 

Röjningskampanjer för att öka aktiviteten i ungskogarna har förts men 

flertalet av inspektorerna var inte positiva eller rent ut negativa mot 

kampanjen. Flera menade att informationen är viktig men att utformningen 

av erbjudandet inte var korrekt. De menade också att en kampanj flyttar 

fokus från betydelsen av skötseln till erbjudande av saker. Det gäller att få 

markägarna att inse att röjning att en mycket viktig del för att skapa ett 

framtida bra bestånd. 

Södras marknadsplan för röjningsuppdrag tycks utgöra ett användbart 

underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Som det framgått av studien så har 

ett antal framgångsfaktorer/framgångsrika arbetssätt identifierats för 

inspektorer men likväl ett antal förbättringsmöjligheter som presenteras i 

efterföljande avsnitt. 

5.4 Förslag och idéer för tanke- och arbetssätt 

 Följande punkter är en sammanställning av tankessätt och/eller arbetssätt för 

att öka försäljningen av Södras röjningstjänst, som de mest framgångsrika 

inspektorerna bidragit med: 

- Eget engagemang och intresse för fastighetens skötsel och röjning är 

viktigast! 
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- Tänk långsiktigt gällande både skogsskötseln och entreprenörerna så att 

det kan utvecklas. 

- Fokusera inte bara på virket. Visa att du bryr dig om all skötsel av 

fastigheten. 

- Att vi erbjuder en fullständig åtgärdsgenomgång kan vara vår 

konkurrensfördel! 

- Du kan inte köpa röjning från kontoret. Träffa markägare även om det 

inte leder till kontrakt.  

- Besöksfrekvensen är inte det viktigaste. Kvalité i besöken är viktigare!  

- Ut i skogen! Markägarna har ofta kunskapen att röjning är viktigt de 

inser bara inte behovet på egna fastigheten. 

- Arbeta med att ta med alla åtgärder vid samma tillfälle 

- Alltid lämna ett åtgärdsförslag eller någon annan form av dokumentation 

- Arbeta efter att gå över fastigheten själv och skicka åtgärdsförslag till 

markägare som inte bor på fastigheten eller om har svårigheter med att 

träffas. Mailkontakt kan räcka! 

- Håll röjningskvällar och visa hur effektiva professionella röjare är 

- Visa på det positiva med utländsk arbetskraft via röjningskvällar eller 

tidningsartiklar 

- Sälj in att Södra röjer en del och markägaren röjer en del om markägaren 

är osäker 

- Utnyttja en checklista vid kontraktsskrivning till nya inspektorer. Då 

minimeras att det missas information och då minimeras misstagen. Utgår 

man från en checklista tar man alltid upp frågan om röjning 

- Erbjud att utnyttja pengarna på medlemskontot till att röja för i fall 

medlemmen är tveksam 

- Använda uttryck som vänder röjning från ett hot till en möjlighet. 

Exempelvis återinvestering, räntetillväxt och skötsel 

- Utnyttja lokal arbetskraft där det finns 

- Områdeschefen måste sätta tydliga mål och följa upp dessa 

- Gör kostnadskalkyler för att visa på kostnad gentemot tillväxtsförlust 
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- Alltid lämna över skogsbruksplanen personligen och gå igenom den med 

markägaren 

- Försök alltid utföra en behovsanalys på medlemmen så du vet vad som 

efterfrågas. 

- Sätt tidsbegränsningar ifall markägaren ska göra det själv. Om de känns 

svårt så kan man förklara sig genom att säga att ”skogen kan inte vänta 

utan att tappa i tillväxt” 

- Att få markägarna att ha en målsättning med sitt skogsbruk är en fördel 

då man kan återkoppla åtgärder till detta mål senare under 

försäljningssamtalet 

- Broschyrer och andra förslag bör skickas ut till fältpersonalen för 

kontroll och kritik innan den skickas vidare för allmänt utskick.  
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BILAGA 1 

Frågor som ställdes under intervjun med inspektorn 

Inspektorn 

– Vad är det som gör att du säljer mycket?  

– Varför skulle detta göra skillnad? 

– Vad har du att jämföra med? 

- Hur länge har du arbetat i området? Hur välkänd är du? Bor du i eller har 

du andra förtroendeposter inom ditt inköpsområde? Har du haft kontakt med 

markägarna länge?  

- Hur arbetar du? Mycket ”förvaltning”?  

– Hur ser kontrakten ut du skriver? Många små eller färre stora? 

- Hela menyn? Jobbar du efter den taktiken?  

- Du som är erfaren, vad kan du bidra med till en ny oerfaren?  

- Ringer det in röjning? Eller är du aktiv utåt? 

- Vad har förändrats sedan du var ny? 

– Köper du mer röjning hos de du har känt länge än de ”nya” medlemmarna? 

– Hur arbetade du tidigare och hur arbetar du nu? 

- Vilken är din personliga inställning till röjning? 

-Hur lägger du upp försäljningsmötet? Förbereder du information om 

röjning? 

-Använder du behovsanalysen? 

- Vilka är dina starkaste argument vid försäljning av röjning?  

- Vad tror du är anledningen till att röjningsandelen inte ökar trots att 

markägarna vet om behovet? 

- Hur hårt/tufft kan man gå åt sina medlemmar? Vad kan man kräva av dem? 

- Vad ges för råd till markägaren när inspektorn möter konfliktbestånd?  



  
 

 

- Erbjuder inspektorn paketlösning om röjning i samband med 

slutavverkning?  

Frågor & funderingar från Fröbergs arbete: 

- drygt 57 % av alla bestånd kommer vara eftersatta till första gallring om 

detta fortsätter.  Vad görs för att motverka detta och hur kan markägarna 

tillåta en sådan stor ekonomisk förlust? 

- Han skriver även att 90 % av medlemmarna ville 2003 lägga mer fokus 

på produktion än på naturvård. Varför gör det inte det? 

- Man kan även läsa att ungefär 40 % har konfliktbestånd. Hur arbetar 

inspektorn där? Vad rekommenderas? Förklaras det tydligt att första 

gallring och förröjningen troligen kommer ge ett negativt resultat? 

- En annan aspekt är att 80 % av markägarna röjer helt själv eller med 

hjälp av släktingar. Bara 20 % tar in hjälp av Södra eller annan 

entreprenör. Hinner de med allt de ska göra då? Eller är det markägarnas 

tidsoptimism som gör att ”röjningsberget” växer? Detta kan man se då så 

många som 37 % av markägarna hinner inte med sina 

röjningsåtaganden! Hur mycket fokus lägger inspektorn på aspekten 

mellan förlorad tillväxt och om markägaren inte hinner med att röja ett 

år? 

Röjningskampanj 

- Tror du röjningskampanjen just nu kommer göra skillnad? Märker du av 

någon skillnad redan? Använder du det vi träffar just nu?  

- Följer du de åtta stegen som Södra kommit fram till? Använder du dig av 

beräkningar i försäljningssamtalet? 

- Utgår inspektorn från planen? Arbetar inspektorn för att sälja in planen? 

- Säljs det mer röjning till markägaren med plan? 

- Hur stor del av Södras Nycklar-erbjudandet i aug-okt 2011 utnyttjades som 

röjning? 

Medlemmarna 

Hur ser medelfastigheten ut? Medelboniteten på fastigheterna? Många små 

medlemmar?  

- Hur mycket kan dina markägare? Hur aktiva är markägarna? 

Kunskapsnivån hos medlemmar? Kan de mer än de tror? 



  
 

 

- Hur mycket påverkade Gudrun/Per området? Inte bara rent volymmässigt 

utan även i tankarna. 

- Hur får vi markägarna att se mer ekonomiskt på skötseln av skogen?  

- Är det på grund av att skogen rent generellt inte längre är en inkomstkälla 

utan man införskaffar sig skogen av andra anledningar? 

- Hur är markägarnas allmänna attityd till röjning och hur många är positiva 

till att köpa in röjningshjälp? Köper markägarna röjning av andra lokala 

entreprenörer?  

- Hur många har en skogsbruksplan och använder sig av den? Följer de 

råden i den? Mycket gamla planer som är felaktiga? 

- Säljs det mer röjning till markägaren med plan? 

- Varför vill de inte röja? Eller var för vill de röja? 

- Är markägarna insatta i den ekonomiska beräkningen? 

- Hur reagerar markägarna på ekonomiska argumenten? 

Verksamhetsområdet 

- Hur arbetar kontoret? Fokus på…? 

- Effekten blir samma men tolkningen olika. – vad säger områdeschefen 

och hur uppfattar inspektorerna det?  

-  Vilket fokus har områdeschefen på kontoret? Trycker han på om 

röjning? Får du den hjälp du vill? 

- Hur arbetar chefen för att trycka på röjning? 

- Hur uppfattas chefens budskap? Hur arbetar chefen enligt inspektorn? 

- Diskuteras försäljning av röjning mycket? Tas det upp på veckomöten? 

Visas statistik?  

- Hur är konkurrens inom kontoret eller ut mot andra kontor? Är det 

tävlingsinriktat?  

- Vinnarmentalitet? 

Entreprenörer 

- Vilka är och hur är era entreprenörer? Känns de dyra? 

- Vad har de för årskapacitet? 



  
 

 

- Kvalité på arbetet? 

- Köper markägarna röjning av andra lokala entreprenörer?  

- Efterfrågar markägarna vissa entreprenörer? 

Konkurrenter 

- Vilka konkurrenter har du?  

- Hur arbetar de? Påverkar deras arbete din försäljning av röjningstjänster? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

BILAGA 2 

Verksamhetsområdet 

- Hur arbetar kontoret? Fokus på…? 

-  Vilket fokus har områdeschefen på kontoret? Trycker han på om 

röjning? Får du den hjälp du vill? 

- Hur arbetar chefen för att trycka på röjning? 

- Hur uppfattas chefens budskap? Hur arbetar chefen enligt inspektorn? 

- Diskuteras försäljning av röjning mycket? Tas det upp på veckomöten? 

Visas statistik?  

- Hur är konkurrens inom kontoret eller ut mot andra kontor? Är det 

tävlingsinriktat?  

- Vinnarmentalitet? 

 

Mail till områdeschefer 

- Antal skogsegendomar per inspektor 

- Medlemsareal 

- Förvaltningsandel 

- Procent leveransvirke? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

BILAGA 3 

 

 



  
 

 

BILAGA 4 

Resultaten från den kvalitativa undersökningen blev följande: 

Inspektor A, som kom in helt ny 2010, berättade att han argumenterar med 

utgångspunkt i att varje år som röjningen inte utförs blir den 500 kronor 

dyrare per hektar. Han tycker det är viktigt att välja huvudstammar tidigt, då 

det till nästa röjning blir lätt att se vilka som har gynnats i föregående åtgärd. 

Detta gör att röjningen blir billigare. Inspektorn menar även att man bör ha 

bra entreprenörer man kan lita på som dessutom är billiga. Han använde 

även uttrycket ”terrorisera” då han menade att markägarna behöver 

påminnas för att åtgärden ska utföras. 

Inspektor B arbetar mycket med åtgärdsförslag och åker ut och tittar över 

fastigheten och kontaktar sedan markägaren med förslag över vilka åtgärder 

som behöver utföras. Han utgår ifrån att ”om jag vore markägaren skulle jag 

göra följande” och den argumentationen menar han brukar falla väl ut. Han 

utgår även ifrån att hellre lite röjning än ingen röjning, vilket brukar arta sig 

i en del brunnsröjning. Inspektorn påpekar även att det är viktigt att ha en 

policy som samtliga entreprenörer utgår ifrån så att det blir gjort på samma 

sätt hos alla medlemmar. 

Inspektor C arbetar efter övertygelsen att allt ska med, så han lägger hellre 

mer tid på en fastighet vid ett tillfälle för att sedan inte komma tillbaka 

förrän om ett par år än att återkomma med åtgärder varje år. Han snitslar 

ingen röjning då han litar på sina entreprenörer men lägger mer tid på ett bra 

traktdirektiv då det rent generellt är av sämre kvalitet inom Södra. 

Åtgärdsförslag är viktigt då dessa kan användas som påtryckning om en viss 

åtgärd inte utförts när man kommer tillbaka nästa gång. 

Inspektor D säger att han inte arbetar på något särskilt sätt. Han har alltid 

gått efter att få med alla åtgärder när han är på en fastighet och han har 

intresset, så ofta när han skriver kontrakt så blir det kanske tio traktdirektiv 

på den fastigheten vid ett tillfälle och sen dröjer det något år innan han 

återkommer. Han brukar gå en skogsvandring med markägaren och då 

kunna visa upp de bestånd som behöver skötas för markägaren. Han har 

arbetat så länge i området att han har förtroende bland markägarna och de 

litar på vad han rekommenderar. Är man övertygad själv så går det också 

hem till markägaren. Det behövs mindre dokumentation om man får med allt 

när man är på plats. Det är viktigt att inspektorn kan lita på entreprenörerna 

för då kan han känna sig trygg i att han kan hålla vad han lovar, vilket är 

viktigt mot medlemmarna för att bygga förtroende. Inspektorn 

rekommenderar att visa upp entreprenörerna för markägarna så de ser hur 

bra de arbetar. Han är också av inställningen att det kvittar vem som sköter 

röjningen, bara det blir gjort! Han säger att det inte är lönt för markägaren 



  
 

 

att gå runt och ha dåligt samvete över röjningen när den bara kostar ett par 

tusenlappar per hektar om man lejer bort det! 

Inspektor E utgår ifrån att allt ska med. Det är lättare att sälja 

röjningstjänster när man har intäkter. Tänk inte bara på virket! Viktigt att 

man kan lita på entreprenörerna för då kan man erbjuda markägarna att vi 

kör att vi röjer lite och ni röjer lite. Han säger att markägarna ska tycka att 

det ska vara roligt att komma ut på gården och det ska inte bara vara massa 

jobb att åka dit. Då är det bättre att leja bort lite. För att hitta röjning måste 

man ut i skogen med markägaren så denne förstår att behovet finns. 

Röjningen sker hos de mest lojala medlemmar påstår inspektorn. Han 

rekommenderar också att istället för att ha en röjningskampanj kan man ha 

en skogsvårdscheck att lämna till medlemmen som denne kan använda 

endast till röjning eller till alla skogliga åtgärder. Han poängterar också 

vikten av att Södra skall vara skogsägarens enda kontaktyta då vi kan 

erbjuda alla tjänster! 

Inspektor F framhåller att förtroendet för inspektorn är viktigt. Man vill som 

markägare kunna lita på att inspektorn stannar kvar säger han. Han arbetar 

med åtgärdsförslag där han tycker just kostnader och intäkter är viktiga då 

markägaren kan få själv avgöra vilka åtgärder han vill utföra. Inspektor 

menar på att det är ”hans uppgift att vara markägarens dåliga samvete” när 

det gäller att de inte utfört röjningen i tid. Han tar även upp att man som 

inspektor bör ha en målsättning när man kommer ut till markägaren och veta 

vad man vill nå. Att öka entreprenörernas renommé är också mycket viktigt 

då det annars är svårare att sälja Södra röjningstjänst. Ofta är markägarna 

mycket misstänksamma mot den utländska arbetskraften. Argumenterar du 

tid och kostnad så brukar det lösa sig säger han. Han har som tips att låta 

entreprenörerna röja för pengarna på medlemskontot som oftast ändå bara 

ligger där. Vill ha bättre kvalitet behöver verksamhetsområdena bemannas 

bättre hälsar han. 

Inspektor G planerar långt framåt. Tycker att det är viktigt att ta upp 

diskussionen med markägarna nu för att ifall de inte hinner med ska det inte 

vara för sent i fall vi gör det till hösten. Hon rekommenderar att man tar upp 

kostnaden så att markägarna ser att det inte är så dyrt som de ofta tror. 

Dokumentation av besöken är viktigt. Antingen om det blir med ett 

åtgärdsförslag eller något annat. Då kan man ha något att stå på när man 

återkommer. Har du koll på röjningskostnaderna blir du säkrare och kan på 

så vis sälja in mer röjning. Viktigt att inspektorn själv följer upp arbetet så 

hon vet vad entreprenören gjort och kan rapportera detta till markägaren. 

Inspektor H upplyser markägaren om behovet av röjning och försöker 

anpassa rådgivning beroende på vilken typ av markägare som hon besöker. 

Hon tycker att de nya broschyrerna är bra hjälpmedel och bidrar med mycket 

intressant information till medlemmarna. Hon tycker att man ska berömma 

en medlem som har röjt även om röjningen inte är optimal. Inspektorn 



  
 

 

arbetar efter att kontakta markägarna och erbjuda dessa att hon gör ett 

åtgärdsförslag på fastigheten som hon sedan skickar till dem. Detta hade 

fallit ut väldigt väl sa hon och markägarna uppskattade det. Att känna sin 

entreprenör var också mycket viktigt då det även kan användas som 

försäljningsargument. Verksamhetsområdet som denna inspektor arbetade 

på hade även tagit fram en bra checklista som områdeschefen krävde skulle 

följas i innan några kontrakt ficks skrivas. Denna hade en punkt gällande 

skogsvård vilket ledde till att frågan om skötseln alltid togs upp. 

Inspektor I har endast arbetat på Södra ett halvår men kunde ändå bidra med 

intressant information gällande områdeschefen på området. Han berättade att 

områdeschefen hade arbetat mycket målfokuserat och vara krävande både 

mot sig själv och mot andra. Han var mycket behjälplig i utbildning enligt 

inspektorn och hade hjälp honom fokusera inköpen geografiskt. 

Inspektor J betonade vikten av förberedelse. Inspektorn har jobbat länge på 

området och känner sina medlemmar så han har alltid några besök planerade 

ifall han skulle råka köra förbi fastigheten och han har en timme över. Sedan 

för han alltid noteringar och dokumenterar besöken vilket gör att när han 

sedan kollar igenom skogsbruksplanen ett år senare så ser han sina 

noteringar och kan då påminna sig om vilka bestånd som snart behöver 

åtgärdas och kontaktar medlemmen angående dessa. Han planerar även 

besöken och väljer ut vilka bestånd de bör besöka för att på så vis få med 

allt. Han arbetar efter att få med ”hela menyn” vid kontraktskrivandet då 

intäkter behövs för att locka markägaren till kostnader. Dessutom styr han 

besöken så att de inte bara tittar på vad markägaren önskar utan ser till att 

även besöka de delar som normalt inte gås över. Han pratade även om att 

fokusera inköpen geografiskt för att öka effektiviteten. Gör du det lilla extra 

så ökar markägarens förtroende för dig och du minskar risken för fel. Han 

menar att lokala kända entreprenörer är bra för då flyttas fokus från 

kostnaden till att markägaren önskar just den entreprenören. Inspektorn hade 

även två bra metaforer. De första gällde morötter och att morotslandet måste 

skötas/gallras/röjas precis som skogen för att det ska bli några stora fina 

morötter. Nummer två gällde att han brukar kalla sina medlemmar för 

skogsägare fram till att de började sköta skogen, då de blev skogsbrukare. 

Sen gjordes jämförelse med jordägare och jordbrukare. Han lägger vikt på 

att känna av markägaren första besöket. Beröm honom och fråga om saker 

han kan. Sen menar han att röjning måste få högre status i 

skötselsammanhang. För hans del hade röjningskampanjen fungerat. 

Inspektor K menar att det har skett en tydlig förändring i attityden mot 

röjning under de senaste 3-4 åren till att allt fler tar in hjälp för att hinna med 

att utföra röjningen. Han arbetar efter att få med ”hela menyn” och menar att 

det inte går att sälja Södras röjningstjänst om man inte är ute och träffar 

skogsägare. Han förbereder sig genom att kolla upp fastigheten innan han 

åker ut och träffar markägaren. Inspektorn har som förslag att man kan 

erbjuda Södras nycklar med röjning vid slutavverkning eller en 



  
 

 

skogsvårdscheck som kan utnyttjas för röjning. Inspektorn säger också att 

det är varje inspektors skyldighet att köra ut och lämna över de nya 

skogsbruksplaner i handen på markägaren så man tillsammans kan gå 

igenom och förhoppningsvis kontraktera de åtgärder som behöver utföras.  

Inspektor L arbetar efter konceptet att ta med alla åtgärder som behöver 

utföras, när han besöker markägaren. Han försöker få med all röjning när 

han är där då man ändå håller på. Inspektorn försöker att fokusera på att 

sköta skogen optimalt snarare än bara sikta in sig på att få köpa virket. Har 

man fokuserat på skötseln och använt sig av den infallsvinkeln, blir det 

lättare att få med virke med argumentet om att tillväxten har avtagit och 

skogen är mogen för att avverkas. På så vis flyttas fokus delvis från att bara 

hamna på priset. Inspektorn förbereder sig inte så mycket utan kollar främst 

på kartan. Dock poängterar han att det är viktigt med självförtroende för då 

blir det lättare att köpa in virke eller sälja Södras röjningstjänst. Viktigt är 

det också med bra serviceinriktade entreprenörer då inspektorn tycker att 

duktiga förmän till röjningslagen ofta kan lösa mycket av småsakerna som 

dyker upp så att inte inspektorn belastas av mer arbete. Som exempel snitslar 

han sällan bestånden då han vill att förmannen kollar upp beståndet innan 

röjningen påbörjas. Att kunna anställa lokala ensamföretagare hade varit 

positivt. Han utför en del hyggesrensning men hyggena efter stormarna har 

de knappt börjat röja ännu. Inspektorn ogillar röjningskampanjer då han 

tycker att röjning ska kosta vad det ska kosta. Den som röjer får då betala 

vad han förtjänar. 

Inspektor M tycker att man inte bara ska fokusera på virket då markägarna 

uppskattar rådgivarrollen hos inspektorn. Han förbereder sig genom att kolla 

över skogsbruksplan eller flygfotografier. Inspektorn arbetar gärna efter 

behovsanalysen då han tycker den är bra. Att berömma när markägare har 

röjt är viktigt för då kan man alltid sätta igång en diskussion kring hur man 

bör röja ifall de har varit försiktiga. Lär man markägare röjning blir de 

intresserade. Han utgår från personliga erfarenheter och säger gärna ”nu får 

ni inte ta illa upp men ni kan koncentera er på att röja den delen så tar jag 

den delen”. Han arbetar efter att få med ”hela menyn” och försöker sätta ett 

tidskrav på markägarna ifall de vill försöka göra röjningen själv. Han säger 

att områdeschefen diskuterar röjning och coachar dem framåt så att alla 

arbetar åt samma mål. Områdeschefen är öppen med alla inköpsvolymer och 

inspektorn tror det är bra då tävlingsinstinken kan fungera som en morot. 

Han påpekar att det är viktigt att göra rätt från början och göra allt färdigt 

första gången.  

Inspektor N arbetar med att få med sig alla åtgärder som behöver utföras 

samtidigt. Han förbereder sig genom att kolla på flygfoto. Han menar att 

röjnings- och sockenkvällar/dagar är bra då det får markägarna att inse att de 

inte hinner med att röja så de lejer bort det. Han menar att man inte ska 

föreslå att markägaren röjer något själv utan Södra ska göra allt. Inspektorn 

tycker det är viktigt att motivera med skötsel och att förklara för markägarna 



  
 

 

att det blir pengar över vid avverkning så de kan röja för en del av dem. Det 

är även viktigt att få markägarna att ha en målsättning för sitt skogsbruk. 

Röjningskampanjen var bra men han tycker att man kanske bara borde ha 

röjningserbjudande. 

Inspektor O menar att det har skett en attitydförändring från att vilja göra 

mycket själva till att fokusera mer på priset och göra mindre själv. Intresset 

för skogen har också ökat. Inspektorn har arbetat i samma område länge och 

kan rent ut fråga varför de inte har röjt? Han tycker behovsanalysen är bra 

att utgå ifrån. Han arbetar efter att få med ”hela menyn” och menar att man 

kan köpa in och sälja mycket vid överlämnande av skogsbruksplaner. Mötet 

lägger upp genom att man först tittar igenom skogsbruksplanen och sedan 

går man en runda genom skogen. Det är viktigt att arbeta med att ta med alla 

åtgärder för att bygga förtroende. Att vi tar med alla åtgärder kan vara vår 

stora konkurrensfördel. Föreningen borde fokusera mindre på själva virket. 

Dokumentation är viktigt och han förbereder sig genom att kolla i Titan vad 

som är gjort tidigare hos medlemmen. Det är viktigt att bra och rätt resurser 

samt att inte lova mer än vad man kan hålla. Sen menar inspektorn även att 

markägarna tycker det är viktigt att kunna prata med de som arbetar i 

skogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

BILAGA 5 

Områdeschef A sätter upp tydliga delmål under året och följer upp dessa 

med öppna siffror som visar hur man ligger till. Att det ska vara högt i tak är 

viktigt förre denna områdeschef, så man ska både kunna ta och ge beröm 

och kritik. Han berättar att det är viktigt att inspektorerna vet hur mycket 

olika typer av röjning kostar och att veta att man har duktiga entreprenörer. 

Då blir inspektorerna säkrare på sin sak och blir självsäker. Områdeschefen 

kräver av inspektorerna att det inte får finnas några röjningstraktdirektiv som 

ligger som utkast i Titan. En röjning ska ju alltid kunna göras. Är det något 

som hindrar röjning just nu ska det stå i traktdirektiv men det ska ändå ligga 

som traktplanerat. Chefen kräver att vid varje mätning ska alla traktdirektiv 

vara traktplanerade. Den som inte har gjort det får köpa tårta. Han ritade upp 

ett diagram för att visa hur han såg på röjningsproblematiken.  

Områdeschef B förklarade hur de utvecklade sin struktur och arbetssätt för 

att minimera misstag och därigenom minimera tid man behöver lägga på att 

lösa problem. Han arbetar också med tydliga mål och utgår från volymer så 

borde röjas på medlemsfastigheter genom att räkna baklänges. Han menar 

att deras mål borde vara betydligt högre än de satte på 1000 hektar. Enligt 

områdeschefens beräkningar är det minst 2000 hektar per år som bör röjas. 

Detta fördelas sedan per inspektor vilket leder till höga mål som i många fall 

klaras av. Han tycker också att det är viktigt att minimera mötestiden för att 

ha kontakt med medlemmar så mycket som möjligt. 

Områdeschef C lyckades jag inte få kontakt med, men hans före detta 

kollegor beskrev honom som måldriven och tydlig. Han hade tagit fram en 

checklista som samtliga inspektorer måste fylla i, helst tillsammans med 

markägaren, när de skrev kontrakt. Detta gynnar ett effektivt arbetssätt samt 

leder till färre misstag då samtliga punkter diskuteras. Dessutom tas då 

röjning alltid upp vid kontraktsskrivandet. 



  
 

 

BILAGA 6 

 

Figur 9. Såld röjning genom medelvolym på traktdirektiv 

Diagrammet ovan visar att et inte finns något samband mellan storleken på 

kontraktet inspektorn skriver och hur mycket av Södras röjningstjänst denne 

säljer. 

 

Figur 10. Antal traktdirektiv per antal medlemmar 



  
 

 

Detta diagram visar att det inte finns något samband mellan hur många 

traktdirektiv, därigenom även antal kontrakt, som inspektorn har skrivit och 

antalet medlemmar denne har.  

 

Figur 11. Medelstorlek på traktdirektiv per antal medlemmar 

Den sista kvantitativa undersökningen visar att storleken på traktdirektiven 

inte ökade om du hade färre medlemmar.  

 

Figur 12. Genomsnittligt antal besök per månad per antal medlemmar 

I diagrammet ovan visar sig att det inte är någon större skillnad i antal besök 

beroende på hur många medlemmar du har.  
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