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Sammanfattning 

Introduktion: Skogen är en viktig resurs och behöver skötas och förvaltas för 

att komma till nytta för människor och samhället. En stor del av den 

produktiva skogsmarken i Sverige är miljöcertifierad enligt 

miljöcertifieringssystemen PEFC och/eller FSC. Miljöcertifieringssystemen 

ställer krav på att uppföljning och revision görs för att säkerställa att kraven 

nås och för att ge möjlighet till att höja kvalitén på arbetet. 

Maskinentreprenörerna, skogsförvaltarna och virkesinköparna genomför 

uppföljning i arbetet med miljöcertifierat skogsbruk och är alla viktiga för 

att miljöcertifieringarnas mål ska nås.   

  

Syfte: Syftet med studien är att, utifrån maskinentreprenören och 

skogsförvaltarens/virkesinköparens perspektiv, belysa erfarenheterna av 

uppföljning efter gallring och föryngringsavverkning i skogen för att uppnå 

miljöcertifieringens krav inom FSC och PEFC. 

 

Metod: Studien var en kvalitativ studie och genomfördes med hjälp av 

telefonintervjuer. Urvalet bestod av tio personer, fem skogliga 

maskinentreprenörer och fem som arbetar eller har arbetat som förvaltare 

eller virkesinköpare i Syd- och Mellansverige. Materialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

  

Resultat: Uppföljning inom miljöcertifierat skogsbruk är viktigt för att 

kraven som miljöcertifieringen ställer ska nås. Erfarenheterna kring om 

frekvensen av uppföljning har någon betydelse går isär. Återrapportering 

efter uppföljning är viktig för att kunna lära sig av uppföljningen som 

genomfördes, och efterfrågas i större utsträckning. Studien visar att dialog 

och delaktighet efterfrågas av samtliga parter och att det kan höja kvalitén i 

arbetet med miljöcertifierat skogsbruk. Ett bra traktdirektiv tillsammans med 

gemensam uppföljning är viktiga delar för att skapa ett ständigt 

förbättringsarbete inom miljöcertifierat skogsbruk. 
 

Summary  
 

Introduction: The forest is an important resource and needs to be handled 

and managed to bring benefits to people and society. A majority of the 

productive forest land in Sweden is certified according to the environmental 

certification systems PEFC and/or FSC. The environmental certification 

systems require that regular follow-ups and audits are performed, in order to 

ensure that the requirements are achieved and to provide an opportunity to 

increase the quality of the work. Machine contractors, forest managers and 

timber buyers assess the progress of environmentally certified forestry and 

are all important for reaching the goals of environmental certification.  
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Purpose: The purpose of this study is to highlight how forest machine 

entrepreneurs, forest managers and timber buyers experience the follow-up 

after thinning and felling in the forest to achieve the environmental 

certification systems FSC and PEFC requirements. 

 

Method: The study was qualitative and was performed through telephone 

interviews. The sample consisted of ten respondents, five forest machine 

entrepreneurs and five respondents who work or have previously worked as 

forestry managers or timber buyers in southern or central Sweden. The data 

was then analysed using qualitative content analysis. 

 

Results: Follow-up of environmentally certified forestry is an important part 

in achieving the objectives of environmental certifications. Experiences 

differed regarding the importance of the frequency of these follow-ups. 

However, feedback after a follow-up was seen as important since it provides 

an opportunity to improve, moreover the demand for feedback is increasing. 

This study showed that dialog and co-operation is called for by all parties 

and that this can lead to improvements in the quality of environmentally 

certified forestry. Good harvest area directives and joint-monitoring are key 

elements for the creation of continuous improvements regarding 

environmentally certified forestry.  
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Abstract 

Miljöcertifieringssystemen PEFC och FSC ställer krav på uppföljning och 

revision för att säkerställa att kraven och kvalitén uppnås. Studiens syfte var 

att belysa de skogliga maskinentreprenörerna och 

förvaltarnas/virkesinköparnas erfarenheter av arbete med uppföljning inom 

miljöcertifierat skogsbruk. Materialet insamlades genom telefonintervjuer 

och analyserades med kvalitativ innehållsanalys, vilket ledde fram till 

resultatet. Uppföljningen och traktdirektivet har en viktig roll för att nå 

miljöcertifieringarnas krav. Dialog och delaktighet mellan de olika 

yrkesgrupperna var viktig, enligt respondenterna, för att miljöcertifieringen 

ska nå en hög kvalité och för att skapa engagemang och vilja att förbättra 

arbetet.  
  

Nyckelord: Skogsbruk, Sverige, miljöcertifiering, FSC, PEFC, uppföljning, 

maskinentreprenör, skoglig förvaltare, virkesinköpare, traktdirektiv. 

 

Abstract 

 

The environmental certification systems PEFC and FSC require follow-up 

and auditing to ensure that the requirements are followed and that quality is 

achieved. The purpose of this study was to illuminate the experience of 

machine entrepreneurs, forestry managers and timber buyers of work with 

evaluation of environmental certified forestry. Data was gathered through 

telephone interviews and was analysed using qualitative content analysis. 

Evaluation and contract directives have an important role in achieving 

environmental certification requirements. Dialogue and co-operation 

between the different groups is important, according to respondents, for 

environmental certifications to achieve high quality and to create 

commitment and desire to improve the work. 

 

Keywords: Forestry, Sweden, environmental certification, FSC, PEFC, 

follow-up, machine entrepreneur, forestry manager, timber buyer, harvest 

area directive.  
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Förord 

På Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet ingår ett kandidatarbete 

på C-nivå vilket motsvarar 15 hp. Det här examensarbetet behandlar 

maskinentreprenörernas och förvaltarnas erfarenheter av uppföljning inom 

miljöcertifierat skogsbruk. 

 

Mitt intresse för examensarbetets syfte väcktes efter kontakt med olika 

skogliga tjänstemän inom branschen som alla talade om vikten av god 

uppföljning för att nå miljöcertifieringarnas krav. Att undersöka vad de 

skogliga maskinentreprenörerna och de skogliga tjänstemännen har för 

erfarenheter och tankar om uppföljning i miljöcertifierat skogsbruk var 

därför aktuellt och intressant. 

 

Jag vill tacka alla som deltagit i studiens telefonintervjuer. Utan ert intresse 

och vilja att deltaga hade detta arbete inte kunnat skrivas. Tack också till 

Göran Karlsson på Sågtjänst i Syd AB, Stina Bergqvist på PEFC Sverige 

och Björn-Erik Holm på Skogsstyrelsen i Linköping för inspiration, tips och 

råd. Slutligen vill jag tacka min handledare på Linnéuniversitetet, Harald 

Säll, för vägledning och synpunkter på arbetet som har lyft och utvecklat 

studien i rätt riktning. 

 

 

 

 

       
 

Carl Rydé  
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1. Introduktion 

Skogen är en viktig resurs och behöver skötas och förvaltas för att komma 

till nytta för människor och samhälle. Att följa upp hur arbetet i praktiken 

fungerar görs för att säkerställa att miljöcertifieringarnas krav nås och för att 

säkra kvalitén på arbetet. På senare år har förekomsten av uppföljningar 

inom alla branscher i Sverige ökat. Att göra uppföljningar och utvärderingar 

av arbetet anses av många som mycket viktigt. Det görs trots att det finns 

liten kunskapsgrund för hur det bör genomföras och vad det senare leder till 

(Denvall, 2005). Därför är det viktigt att se hur erfarenheterna inom 

uppföljning av skoglig miljöcertifiering ser ut idag.    

 

Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of 

Forest Certification schemes (PEFC) är miljöcertifieringar som arbetar med 

att skapa ett trovärdigt och hållbart skogsbruk utifrån deras specifika 

standard. FSC och PEFC har olika bakgrund och historik men arbetar mot 

samma mål. De två standarderna är relativt lika i Norden och därmed 

tillämpar många skogsföretag och skogsägare båda systemen, vilket 

benämns som dubbelcertifiering.  

 

FSC och PEFC har tre gemensamma aspekter på hållbart brukande av 

världens skogar: 

 

 Miljömässiga – för att skapa ett hållbart skogsbruk krävs omtanke 

och hänsyn till djur, växter och att marken och vattnet är fritt från 

föroreningar. 

 Sociala – värnar om människorna som arbetar i skogen och de som 

finns i skogens närhet. 

 Ekonomiska – miljöcertifieringarna betyder inte bara miljö. En 

förutsättning för att kunna bedriva ett miljömässigt skogsbruk är att 

det är ekonomiskt hållbart. Skogen ska skapa ekonomiska tillgångar 

för såväl skogsägaren, industrin som samhället i stort (PEFC, 2010a; 

FSC, 2012a).   

 

De två stora miljöcertifieringssystemen inom svenskt privatskogsbruk är 

FSC och PEFC. Även internationellt sätt är miljöcertifieringssystemen stora. 

9 % av jordens skogar är certifierade enligt FSC eller PEFC. Det innebär att 

226 000 000 ha skogsmark är certifierad enligt PEFC och att siffran för FSC 

certifierad skogsmark är ca 114 000 000 ha. För Sveriges del är ca 8 000 000 

ha skogsmark certifierad enligt PEFC och ca 11 000 000 ha för FSC. Den 

dubbelcertifierade skogsmarken i Sverige är ca 6 000 000 ha (PEFC, 2010a). 

Det innebär att Sverige är det land i Europa som har störst andel certifierad 

skogsmark (Berg Lejon & Lidestav, 2009).  

 

Miljöcertifieringen ställer krav på uppföljning och att revision görs i det 

fortlöpande arbetet på företaget. De mål som miljöcertifieringssystemen 
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ställer på företaget utgår ifrån standarder som sedan har tolkats av en 

certifieringsorganisation, som utfärdar ett skogscertifikat. Standarden tolkas 

sedan av personen som förvaltar skogen och maskinentreprenöreren som i 

sin tur utför åtgärden i skogsbruket. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Intern- och extern revision vid miljöcertifiering 

Många företag har någon form av internrevision eller externrevision på 

arbetsplatsen. Internrevision är en form av uppföljning där man granskar om 

de krav och mål som finns har uppnåtts och på vilket sätt det genomförts på. 

Internrevisorns uppgift är att granska och utvärdera hur väl 

verksamhetsprocesserna inom företaget ser ut. Internrevisorn är tillsatt på 

uppdrag av företagets ledning eller styrelse. Här finns en viktig skillnad mot 

en externrevisor som är tillsatt av ett företag vid sidan om och ska därmed 

verka för en oberoende kontroll av företaget (FAR, 2012). Externrevisorn 

kan därmed inte vara lika insatt i företagets verksamhet då dennes uppgift 

ligger i att kontrollera att internrevisorns arbete är väl utfört, enligt Bergqvist 

(2013). Det innebär att den externa revisionen inte har samma ingående 

förslag till förbättring i verksamheten, som intern revision, utan en mer 

granskande roll. Internrevisorerna är därmed navet i företagets 

förbättringsarbete.  

 

Swedish standard institute, som ansvarar för svensk standard, menar att: ”En 

väl fungerande intern revision är den mest pålitliga och kostnadseffektiva 

förbättringsmotorn en organisation kan ha.” (Swedish standard institute, 

2013).  

 

En definition av internrevision enligt The Institute of Internal Auditors 

lyder: ”Internrevision är en oberoende, objektiv säkrings- och 

rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra 

verksamheten i olika organisationer. Internrevisionen hjälper organisationen 

att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka 

effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.” 

(The Institute of Internal Auditors, 2013) 

 

Flera mindre företag inom skogsbranschen är certifierade under en 

paraplyorganisation som är ackrediterade av FSC eller PEFC. 

Paraplyorganisationen innehar certifikatet och fungerar som ett mellanled 

mellan markägaren och certifieringsorganisation, se figur 1. Bergqvist 

(2013) talar om att inom PEFC har skogsägaren möjlighet att direkt anställa 

en certifierad entreprenör och därmed lägga över en del av ansvaret på 

maskinentreprenören, vilket inte FSC har. Certifieringsorgan som utfärdar 

paraplycertifikatet är ålagt att genomföra minst en, ibland två, 
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externrevisioner av det certifierade skogsföretaget årligen. Det görs även en 

internrevision en gång om året (Dahl, 2001a; FSC, 2012e).  För att 

säkerställa att certifieringsföretaget genomför certifieringen på rätt vis görs 

oberoende ackrediteringsrevision av certifieringsorganet en gång om året, 

enligt Bergqvist (2013).  

 

 
Figur 1. Intern- och extern revision inom miljöcertifieringssystemen. 
Modifierad figur efter FSC (2012).  
 

Miljöcertifieringssystemen FSC och PEFC ställer krav på intern och extern 

revision (PEFC, 2012). Inom FSC sker det med återkommande revisioner 

(Dahl, 2001a). Revision syftar till att se att skogsbruket följer de krav som 

de olika systemen ställer. Att vara certifierad ställer därför automatiskt krav 

på att verksamheten har rutiner för uppföljning för att sedan kunna visa upp 

att krav och åtgärder i skogsbruket har utförts vid en extern revision från 

FSC eller PEFC.  
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1.1.2 FSC 

Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell och oberoende 

medlemsorganisation som främjar ett ansvarsfullt brukande av världens 

skogar. Medlemsorganisationen verkar för att skogsbruket ska vara 

miljöanpassat, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart (FSC, 2012b).    

 

På världsmiljökonferensen i Rio de Janeiro år 1992 antogs skogsprinciper 

som visade i vilken riktning skogsbruket vad tvungen att gå. Dessa riktlinjer 

var dock inte bindande. År 1993 i Toronto, Kanada, bildades den första 

gruppen som kom att starta FSC. Initiativet till gruppen kom från 

miljörörelsen och det är från miljörörelsen som FSC har sitt ursprung. 

Gruppen bestod av representanter från 25 olika länder och tillsammans 

bildade de FSC för att stoppa oansvarigt skogsbruk med avskogning som 

följd. 

 

Några år senare, år 1996, bildades den första gruppen för FSC i Sverige. 

Intressegruppen började ta fram en skogsbruksstandard för svenska 

förhållanden utifrån FSCs internationella stadgar och värdegrund. År 1997 

döptes gruppen om till FSC-rådet för att år 2004 kallas Svenska FSC. 

Svenska FSC är en ideell och fristående förening (FSC, 2012b).   

 

FSC i Sverige består av tre kammare: Miljö-, social- och ekonomisk 

kammare. De olika kamrarna har lika stor beslutsrätt och i dessa sitter 

representanter från olika företag och föreningar. Svenska FSC har även som 

uppgift att utveckla och förvalta FSCs svenska skogsbruksstandard (FSC, 

2012d).    

1.1.3 PEFC 

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) 

kom att bildas då efterfrågan på certifierat skogsprodukter i det europeiska 

skogsbruket ökade. Det fanns ett behov av ett certifieringssystem som var 

anpassat till förhållandena i Europa och inte enbart till tropikerna som 

tidigare var fallet genom FSC.  

 

År 1998 startade ett antal skogsägare från Tyskland, Frankrike, Finland, 

Norge, Österrike och Sverige tillsammans med representanter från 

träindustrin ett sammarbete för att kunna utveckla och ta fram en gemensam 

certifiering för skogsbruket. Här skapades Pan European Forest Certification 

Council (PEFCC) år 1999 som senare kom att kallas PEFC.  

 

PEFC arbetar med att skogen ska brukas på ett hållbart vis utifrån 

miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter (PEFC, 2010a).  
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Svenska PEFC är en ekonomisk förening som bildades år 2000. 

Huvudorsaken till att Svenska PEFC bildades var att många skogsägare i 

Sverige ansåg att FSC-standarden inte var tillräckligt väl anpassad till det 

småskaliga skogsbruket i Sverige. Likheterna i FSC och PEFCs 

skogsstandarder kan därför förklaras med att de båda från första början 

utgick från FSCs standard. PEFC är världens största system för 

skogsbrukscertifiering. PEFC utgår från internationella riktlinjer för hållbart 

skogsbrukande som sedan har utarbetats till specifika standarder för 

respektive land (PEFC, 2010b). 

 

När den första standarden för PEFC togs fram fanns det vissa faktorer som 

var extra viktiga. Faktorerna var att: 

 

 Skogsbruket var utvecklat men inte hållbart. 

 Ägarstrukturen var väldefinierad.  

 Skogen brukades för egen försörjning och det skapade ofta 

långvarigt engagemang. 

 Skogsägandet bestod ofta av en rad mindre markägare och det gav 

upphov till ett fragmenterat landskap. 

 Behovet av att kostnadseffektivt kunna certifiera mindre skogsägare 

i gruppcertifieringar. Det var något som inte FSC kunde från första 

början (PEFC, 2010a). 

1.1.4 Förvaltarens och virkesinköparens roll 

En skoglig förvaltare har ansvaret för att sköta skogen. Det innefattar såväl 

rådgivning, förvaltning samt inköp. Förvaltaren och virkesinköparen har ofta 

liknande roller. Skillnaden är att virkesinköparen inte äger skogen inom 

företaget utan gör affärer med privata skogsägare i sitt verksamhetsområde. 

Förvaltaren och virkesinköparen har en nära relation till 

maskinentreprenörerna. Förvaltaren och virkesinköparen har krav på att göra 

stickprovskontroller för att säkerställa att miljöcertifieringens krav är 

uppnådda och godkända efter genomförd gallring eller 

föryngringsavverkning. 

1.1.5 Maskinentreprenörens roll 

Den skogliga maskinentreprenöreren utför gallring, avverkning eller 

skotning av virke enligt förvaltarens eller virkesinköparens traktdirektiv och 

instruktioner. Miljöcertifieringen (PEFC) ställer krav på att 

maskinentreprenören ska inneha ett Grönt kort vilket innebär att föraren har 

kompetensen som krävs (EC Skog, 2012). Maskinentreprenören är den som 

verkställer åtgärden i skogen. Efter varje avslutat objekt gör 

maskinentreprenören en uppföljning av det utförda arbetet för att se om det 

når upp till miljöcertifieringarnas krav. 
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1.1.6 Traktdirektiv 

Inför varje gallring och föryngringsavverkning upprättar förvaltaren eller 

virkesinköparen ett traktdirektiv. Traktdirektivet består av en karta och 

beskrivning av området. Det vanligast förekommande är att 

virkesinköparen/förvaltaren markerar på den digitala kartan var 

maskinentreprenören ska avverka. Här markeras även särskilda hänsyn som 

exempelvis husgrunder, skyddszoner runt vattendrag och evighetsträd. 

Kartan med medföljande beskrivning av området skickas sedan vidare till 

maskinföraren som använder traktdirektivet som underlag vid en gallring 

eller föryngringsavverkning. I ett certifierat skogsbruk är det även vanligt att 

certifieringskraven finns med i traktdirektivet och att det sedan används som 

underlag vid en senare uppföljning.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att, utifrån maskinentreprenören och 

förvaltarens/virkesinköparens perspektiv, belysa erfarenheterna av 

uppföljning efter gallring och föryngringsavverkning för att uppnå 

miljöcertifieringens krav inom FSC och PEFC 

1.3 Avgränsningar 

Miljöcertifieringssystemen som ligger till grund för studien är FSC och 

PEFC då de är de vanligast förekommande inom svenskt privatskogsbruk. 
 

Studien har inriktats på att intervjua förvaltare/virkesinköpare och skogliga 

maskinentreprenörer. Det gjordes för att de har ett nära samarbete och fyller 

en viktig funktion i arbetet med uppföljning inom miljöcertifiering. Det 

begränsade även omfattningen av studien. 

 

Studien har fokuserat på skogsbrukscertifikat och därmed har inte 

spårbarhetscertifikat behandlats. 

 

Skogsbruksåtgärderna som behandlats i studien är gallring och 

föryngringsavverkning. Personerna som intervjuats är verksamma i Syd- och 

Mellansverige.  
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2. Material och metod 

2.1 Design 

Studien är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av 

telefonintervjuer. Begreppet intervju började användas så tidigt som på 

1600-talet och den kvalitativa intervjun som utarbetad forskningsmetod har 

varit central i samhällsforskingen sedan 1980-talet (Kvale & Brinkmann, 

2009a).  

 

Frågorna som ställdes var strukturerade men gav författaren möjlighet att 

ställa följdfrågor för att säkerställa att ämnet berördes. En strukturerad form 

med följdfrågor skapar förutsättningar att anpassa intervjun med de 

följdfrågor som behövs för att personen ska utveckla och förklara hur denne 

tänker och resonerar. En strukturerad form innebär också att frågorna ställs i 

samma ordning till samtliga respondenter (Olsson & Sörensen, 2001). 

Möjligheten till följdfrågor och de öppna huvudfrågorna gör att intervjun 

kan anses som halvstrukturerad (Gillham, 2008). 

 

För att analysera det insamlade materialet användes kvalitativ 

innehållsanalys. Utifrån de transkriberade
1
 intervjuerna kan man på så vis ta 

ut relevant information för syftet, utan att tappa sammahanget från 

intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2003). Designen valdes för att belysa 

de erfarenheter och synsätt som intervjupersonerna hade. 

2.2 Urval 

Urvalet bestod av tio personer. Fem arbetar som skogliga 

maskinentreprenörer och fem personer arbetar eller har arbetat som 

förvaltare eller virkesinköpare. Alla i studien var män. I studien benämns 

förvaltarna och vikesinköparna som enbart förvaltare då majoriteten hade 

bakgrund som förvaltare. Intervjupersonerna arbetar för olika företag i Syd- 

och Mellansverige. För att ge tillförlitliga svar var ett kriterium att 

deltagaren skulle ha minst ett års erfarenhet av arbete med skoglig 

miljöcertifiering.  

 

De fem personerna med bakgrund inom förvaltning eller inköp av skog 

valdes ut av en tjänsteman på en paraplycertifieringsorganisation. 

Tjänstemannen hade genom sin personkännedom möjlighet att skapa en bra 

spridning mellan personerna som tillfrågades. En bra spridning innebär att 

intervjupersonerna arbetar på olika företag och därmed har olika bakgrund. 

Urvalet var strategiskt. De deltagande förvaltarna och virkesinköparna hade 

                                                 
1
 Transkribera innebär att intervjun skrivs ned ordagrant för att lättare kunna analysera 

materialet i efterhand. 
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en genomsnittlig yrkeserfarenhet inom området på ca 14 år (5 – 30 år) och 

hade arbetat med miljöcertifiering inom FSC eller PEFC i ca 9 år (4 – 14 år). 

 

Entreprenörerna valdes ut med hjälp av en tjänsteman för ett företag som 

miljöcertifierar företag inom skogsbranschen. Urvalet bestod av fem 

entreprenörer som arbetade med gallring eller föryngringsavverkning i skog 

hos förvaltare eller åt en virkesanskaffningsorganisation. Entreprenörerna 

var certifierade och godkända av antingen FSC eller PEFC. De deltagande 

entreprenörerna hade en genomsnittlig yrkeserfarenhet på ca 14 år (10 – 20 

år) och hade arbetet med miljöcertifiering inom FSC eller PEFC i ca 9 år  

(2 – 13 år). 

 

Personerna i studien valdes alla ut från olika företag. Detta för att få en 

bredd i erfarenheterna och på så vis få ett mer mångfacetterat resultat. Även 

personernas yrkeserfarenhet skiljer sig åt vilket också bidrar till en bredd i 

materialet.  

 

Företagen som representeras i studien var: Ericsbergs Säteri, Wallnäs AB, 

Vida Skog AB, Sandåsa Timber, Thure Johanssons Trävaru AB, Magnus 

Forsbergs Skogstjänst AB, Askeberga Skog AB, Hovmantorp Service och 

Entreprenad AB, Rolfs Skogsservice och Micke Fransson Skogsservice AB. 

2.3 Datainsamling 

Frågeguiden som användes såg likadan ut för förvaltare respektive 

entreprenörer, se bilaga 1. Guiden utformades utefter författarens syfte och 

bestod av två bakgrundsfrågor och åtta huvudfrågor. Huvudfrågorna beskrev 

efterenheter av uppföljning inom miljöcertifierat skogsbruk och 

bakgrundsfrågorna var av mer personlig karaktär och beskrev personens 

yrkeserfarenhet och erfarenhet av miljöcertifiering.   

 

Frågeguiden testades med hjälp av en pilotintervju. Pilotintervjun 

genomfördes med en virkesinköpare för att se hur frågorna föll ut när det 

kom till en verklig telefonintervju med en person från skogsbranschen. Efter 

pilotintervjun tillades en fråga i frågeguiden. Pilotintervjun ingår inte i 

resultatet.  

 

Intervjuerna bokades ett antal dagar innan de genomfördes och 

respondenterna fick frågorna mejlade till sig för att kunna ge mer insiktsfulla 

svar och för att ge respondenten en möjlighet till att förbereda sig. Vissa av 

personerna som intervjuades hade inte läst igenom frågorna innan intervjun. 

Intervjuerna genomfördes i mars och april, år 2013. 
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Innan intervjun startade förklarade författaren att intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt
2
 och att samtalet kommer att spelas in för att svaren 

ska kunna analyseras i efterhand. Författaren förklarade även att intervjun 

kommer att ta ca 15 minuter att genomföra. Därefter gavs möjlighet till att 

avböja eller tacka ja, därmed var intervjun helt frivillig att delta i. 

 

Telefonintervjuerna tog mellan 10 och 25 minuter vardera. Förutom frågorna 

som ställdes från intervjuguiden ställdes följdfrågor som: ”Hur menar du 

då?” och ”Varför?”. Alla frågor från intervjuguiden ställdes till samtliga 

intervjupersoner. Vilka följdfrågor som ställdes berodde på hur intervjun 

utvecklade sig. 

 

Efter respektive intervju transkriberades
3
 materialet för att kunna analysera 

samtalet i lugn och ro. Det transkriberade materialet analyserades sedan med 

kvalitativ innehållsanalys. 

2.4 Analys 

I studien användes kvalitativ innehållsanalys. Analysmetoden förekommer 

framförallt inom forskning i omvårdnad och utbildning. Författaren valde att 

använda sig av metoden då den fokuserar på att belysa och sammanställa 

erfarenheter som framkommer från kvalitativa intervjuer eller observationer 

(Graneheim & Lundman, 2003). Den kvalitativa innehållsanalysen 

genomfördes i flera steg. Följande punktlista åskådliggör hur processen och 

arbetsgången såg ut: 

 

1. Textmassan från de transkriberade intervjuerna lästes flera gånger 

om för att få en god uppfattning av helheten av intervjuerna. 

2. Utifrån syftet plockades sedan fraser eller hela meningar ut som 

innehåller relevant information, så kallade meningsbärande enheter. 

Det är viktigt att sammanhanget bevaras genom att inte för mycket 

av texten klipps bort. 

3. De meningsbärande enheterna kondenserdes sedan till kortare 

enheter som syftar till att bevara betydelsen samtidigt som mer 

lätthanterliga meningar och fraser skapas.  

4. Dessa kondenserade enheter kodades och kategoriserades. Koden är 

en kortfattad etikett som skapar möjlighet till att kategorisera 

materialet. Kategorierna består av olika koder med liknande 

betydelse. Det är viktigt att kategorierna är skapade på ett sådant vis 

att inte flera olika koder passar i en och samma kategori. 

Kategorierna återspeglar sedan det centrala innehållet i de 

transkriberade intervjuernas textmassa. De olika stegen i 

analysprocessen förtydligas i tabell 1.  

                                                 
2
 Konfidentiellt betyder att respondenterna bara är kända vid namn av författaren och att det 

inte går att spåra deras svar i studien. 
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Tabell 1. Exempel från den kvalitativa innehållsanalysen. 

 
Meningsbärande enhet Kondensering Kodning Kategorisering 

… de är inte med 

jättemycket hos oss. I 

alla fall inte på våra egna 

uppföljningar. Jag tror 

inte att de är ute på 

något kontrollorgan 

heller. Det tror jag inte. 

Det är vissa 

fastighetsägare som är 

intresserade. Då får dom 

vara med. En del 

kommer ut när vi 

avverkar och vill 

diskutera. Det kanske är 

1 på 20 som kommer ut. 

Mer är det ju inte. 

Förvaltaren är inte 

med så ofta. Vissa 

fastighetsägare är 

intresserade men bara 

några stycken. 

 

Saknar uppföljning 

tillsammans med 

förvaltare och 

fastighetsägare 

Dialog och 

delaktighet 

Sen tycker jag det är 

jätteviktigt att både 

skogsägare och 

entreprenör är med. Det 

jag menar är att kan man 

ha med alla parter så blir 

det tydligare. Men det är 

inte helt enkelt. 

Skogsägare och 

entreprenör behöver 

också vara med för 

att det ska bli tydligt. 

Svårt att samla alla. 

Svårt att samla alla 

parter vid uppföljning 

Dialog och 

delaktighet 

Men på sätt och vis 

tycker jag att 

entreprenören skulle 

vara mer delaktig på 

något sätt. Nu får dom ju 

bara höra mina 

synpunkter efteråt. Man 

kanske skulle vara 

duktiga på att nån gång 

ibland haffa 

entreprenören och säga 

att nu går vi tillsammans 

och tittar. 

Entreprenören borde 

vara mer delaktig i 

uppföljningen. Nu 

hör dom bara 

synpunkterna i 

efterhand. Titta 

tillsammans på 

åtgärden oftare. 

Göra uppföljning 

tillsammans med 

entreprenören 

Dialog och 

delaktighet 

Man har sina 

entreprenörer som man 

jobbar med och frågor 

kommer upp och man 

bollar med varandra och 

så kalibrerar man det.  

Vid frågor efter 

åtgärd i skogen bollar 

man idéer 

tillsammans med 

entreprenöreren och 

kalibrerar.  

Kalibrera 

tillsammans med 

entreprenören 

Dialog och 

delaktighet 
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3. Resultat 

Utifrån analysen av det insamlade materialet kunde sex kategorier skapas. 

Dessa kategorier var Syftet med uppföljningen, Återrapportering efter 

uppföljning, Dialog och delaktighet, Frekvens av uppföljning, 

Förbättringsarbete med hjälp av uppföljning och Traktdirektivet som stöd 

vid uppföljning. 

3.1 Syftet med uppföljningen 

Erfarenheterna av syftet med uppföljningen såg olika ut mellan 

respondenterna. Dess främsta syfte var att bevara skogens mångfald, natur 

och kultur och att det också skapar ett hållbart skogsbruk, menade 

respondenterna. Ett hållbart skogsbruk, vilket upplevdes positivit, innefattar 

hela processen mellan skogsägare, uppdragsgivare och maskinentreprenör.  

 

”Det är väl för att man ska ha ett hållbart skogsbruk både mot skogsägare, 

uppdragsgivare och entreprenörer. Hela kedjan. Att det ska funka för hela 

kedjan…” (intervju 9) 

 

Syftet var också, enligt respondenten, att säkerställa att 

miljöcertifieringarnas och skogsvårdslagens krav är uppnådda. Skogsägaren 

får därmed ett ”kvitto” på att arbetet är väl utfört. På frågan om vad syftet 

med uppföljning inom miljöcertifiering är svarade en respondent: 

 

”Det är väl lite det att se att man ligger rätt till och att det sköts på rätt sätt. 

Och att vi avverkar på rätt sätt. Att fastighetsägarna får ett kvitto på att det 

är enligt certifieringen. Så måste man väl se det tycker jag.” (intervju 8) 

 

Det framkom även att uppföljningen syftar till att få vissa ryggar fria från 

ansvar. Om förvaltaren har genomfört sin del av uppdraget rätt genom att ta 

fram ett traktdirektiv ligger hela ansvaret på att maskinföraren avverkar på 

rätt vis, enligt respondenten. 

3.2 Återrapportering efter uppföljning 

Respondenterna menade att uppföljning görs men återrapportering till de 

berörda parterna ofta sker på ett felaktigt vis. Återrapportering efterfrågades 

i större omfattning. Ofta är återrapporteringen för långsam och exempelvis 

får maskinföraren, i vissa fall, reda på hur uppföljningen gick långt efter att 

åtgärden i skogen utfördes. I vissa fall sker återrapporteringen inte förrän 

nästa avverkningssäsong, då arbetet redan börjat. 
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”… man kanske får vänta hela avverkningssäsongen och påbörja en ny 

avverkningssäsong. Då kanske det är sammanställt och klart med då har du 

ju redan hunnit påbörja en ny säsong.” (intervju 9) 

 

Att få respons på uppföljningen är viktigt inför framtida revisioner. En 

respondent menade att mycket arbete har lagts på att återrapportering och 

uppföljning ligger, tidsmässigt, närmare den utförda åtgärden: 

 

”… vi ligger mycket närmare avverkning nu. Så var det inte innan. Utan då 

gick man och tittade på avverkningar som var mycket äldre. Då kanske 

entreprenören har hunnit ändra på sitt beteende när vi kommer till 

maskinerna. Så nu ligger vi mer rätt.” (intervju 3) 

3.3 Dialog och delaktighet 

En dialog och delaktighet mellan skogsägare, förvaltare och maskinföraren 

ansågs vara nyckeln till att nå de krav som miljöcertifieringen ställer. Att 

sammanlänka de olika aktörerna och att aktivt arbeta med att skapa en dialog 

är något som nära på samtliga respondenter efterfrågade. Uppföljningen bör 

utföras tillsammans med de olika aktörerna. Flera respondenter pekade på 

bristerna på dialog när en uppföljning görs enbart av en part. Att knyta ihop 

de olika aktörerna var, enligt respondenterna, ett bra sätt för att höja 

engagemanget och höja måluppfyllelsen i miljöcertifieringen. 

 

”Uppföljningen blir ju att man tar en diskussion med alla inblandade parter 

direkt. Det gör ju att du får en förändring och utveckling framåt. Annars blir 

det lätt att man åker ut till många skogsägare och bara inköparen är med 

och skickar ut en lapp att du hade en brist och sen skiter skogsägaren i det. 

Men har skogsägaren varit där ute i skogen och diskuterat och tittat på det 

här. Hur kunde vi gjort för att undvika det här problemet? Om vi hade gjort 

så här vad säger du om det? Varför gjorde vi inte så? Tänk på det till nästa 

gång. Då utvecklar du det här. Du skapar en förändring med den här 

dialogen.” (intervju 3) 

 

Dialogen är viktig för att de som arbetar med uppföljningen ska ha chans att 

lära sig. 

 

”… att verkligen gå på djupet och identifiera vad som är problemet och 

involvera både skogsägare, entreprenörer och förvaltare. Att man lägger 

stor vikt vid att man verkligen har en dialog om vad som är rätt. Man ökar 

den enskilda kunskapen hos alla inblandade. Det är inte lätt annars om man 

bara springer ut och tittar lite snabbt och man pratar med kanske bara 

inköpare eller bara entreprenör.” (intervju 3) 
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En dialog och delaktighet skapar också förutsättningar för att förstå 

varandras problem och möjligheter i arbetet med miljöcertifieringen. 

 

”… något som jag tror är viktigt är att man har en nära samverkan med 

entreprenörerna. Det tror jag är en stor nyckel. Och att man har så högt till 

tak så att alla vågar. Händer det något dumt och det blir några avvikelser så 

får man inte vara rädd för att göra fel. Det tror jag är jätteviktigt i ett 

sådant här system är att man har en öppenhet och förståelse för varandras 

bekymmer och att det inte är förbjudet att göra fel.” (intervju 5) 

3.4 Frekvens av uppföljning 

Erfarenheterna om huruvida antalet uppföljningar har betydelse gick isär 

bland respondenterna. Att uppföljningen behövs är däremot något som mer 

eller mindre samtliga respondenter talade om. Vissa menade att kraven inte 

nås bara för att man har fler uppföljningar utan det handlar om hur 

uppföljningarna görs. Det är också viktigt att det blir allvar av 

uppföljningarna som görs och att de därmed inte bara görs för sakens skull.  

 

”Jag vet inte om antalet är det som är viktigast. Det beror mer på vad det är 

som man kontrollerar. Det kan vara tio uppföljningar som inte är bra 

gjorda. Har man som man har det nu att man går igenom… det ska ju vara 

rutiner och samma sak varje gång. Antalet tycker jag är bra som det är nu.” 

(intervju 2) 

 

Ett antal respondenter menade istället att frekvensen av uppföljningarna har 

betydelse. Antalet uppföljningar har betydelse för hur väl målen vid 

miljöcertifiering nås. Fler uppföljningar skapar diskussionspunkter och ger 

en bättre koll på miljöcertifieringen med tiden. Någon menade att ju mer 

man petar i arbetet man gör ju bättre blir resultatet. Att ha fler uppföljningar 

kan vara ett stöd för den maskinentreprenör eller förvaltare som är ny, men 

inte lika viktig för den som är erfaren. Det ger också möjlighet till att skapa 

rutin. 

 

”Den som nyss har börjat kanske är mer betjänt av täta kontroller. Så man 

får in en rutin för hur man ska göra.” (intervju 7) 

 

Något som stoppar förvaltarna och maskinentreprenörerna från att göra fler 

uppföljningar i arbetet är att det saknas tid och pengar, enligt två av 

respondenterna. Fler externrevisioner skapar också tryck på förvaltaren att 

göra ett bra jobb.  
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3.5 Förbättringsarbete med hjälp av uppföljning 

Uppföljningen var enligt respondenterna viktig för att utveckla arbetet och 

fungerar som en förbättringsmotor i vardagen. När uppföljningen görs finns 

möjlighet till att få feedback på arbetet. Det blir ett sätt att förstå vad som 

fungerar bra eller dåligt i verksamheten.  

 

”… det är klart att det är viktigt. För gör man ingenting då, får 

entreprenören ingen feedback engagerar han sig inte så mycket. Då blir det 

bara en kråka på pappret utan att tänka till. Vet han att jag gör uppföljning 

och att han får höra ibland att det var någon miss eller så. Det där har du 

gjort bra eller det där kan du göra bättre till nästa gång.” (intervju 4) 

 

Att uppföljningen behövs för att hålla en bra kvalité på arbetet var något 

som återkom.  

 

”… om vi inte skulle haft någon revision någon gång så skulle det ju tappa 

på kvalité, det tror jag ju.” (intervju 1) 

 

Att ha ett gemensamt företag som har hand om all uppföljning i området 

vore bra, enligt en av respondenterna. Det företaget har möjlighet att 

fokusera helt på uppföljningen och att se rätt saker och därmed skapa ett bra 

förbättringsarbete. 

3.6 Traktdirektivet som stöd vid uppföljning  

Traktdirektivet är viktigt för att få en fungerande uppföljning. Det är 

integrerat med de krav som miljöcertifieringen ställer och används sedan i 

den egna uppföljningen. Traktdirektivet ligger till grund för 

maskinentreprenören och förvaltarens jobb och uppföljning. Det är noga att 

traktdirektivet är väl utfört för att nå miljöcertifieringens krav. I direktivet 

förs avvikelser från objektet i skogen in, menade respondenterna. 

 

”Då är det ju min traktlista som jag lämnat till honom som jag får tillbaka 

när han är klar. Sen gör jag en avsyn av trakten. Då har jag mitt eget 

underlag och hans avvikelser.” (intervju 4) 

 

Alla använder sig inte av traktdirektivet utan har egna mallar för att följa 

upp arbetet. Någon menade också att de system som finns med traktdirektiv 

som grund gör att inga objekt kan slinka undan.  
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4. Diskussion 

I studien framgick att någon form av uppföljning hade en viktig roll för att 

nå kraven som miljöcertifieringarna ställer. Att investera i kunskap genom 

att använda uppföljning som ett förbättringsverktyg är något som även Holm 

(2013) menar är viktigt. Holm menar även att de skogliga tjänstemännen 

övar och kalibrerar för lite i fält vilket även den här studien visar i 

efterfrågan av mer dialog mellan aktörerna i skogsbruket. Studien visade 

också att det finns mycket att jobba med för att arbetet med miljöcertifierat 

skogsbruk ska bli ännu bättre och effektivare för maskinentreprenörer, 

förvaltare och skogsägare. För att nå miljöcertifieringarnas krav behövs ett 

helhjärtat engagemang från alla aktörer inom skogsbruket, vilket också Dahl 

(2001b) påpekar.  

 

Förvaltarna och maskinentreprenörerna talade väl om uppföljningens syfte 

och såg det som en viktig del för att bevara skogens mångfald och skapa ett 

hållbart skogsbruk för framtiden. Flera studier har dock visat att 

miljöcertifieringen inte är någon garanti för att den biologiska mångfalden 

ska bibehållas, men att den kan vara en positiv kraft för att närma sig en 

högre biologisk mångfald (Dahl, 2001a; Elbakidze et al, 2011). Någon 

respondent i studien menade också att det har blivit ett medel för att skriva 

av sig ansvar. Problemet låg enligt respondenten i att förvaltaren inte tar 

något ansvar efter att traktdirektivet är klart och överlämnat till 

maskinentreprenören. Det kan jag anse som problematiskt om 

miljöcertifieringen vrids till att främst handla om ansvarsfriskrivning och 

inte ett hållbart skogsbruk. Miljöcertifieringssystemen premierar tyvärr inte 

de som når högt över kraven som ställs, vilket troligtvis hade varit en morot 

till att arbeta för att överträffa kraven som ställs. 

 

Många maskinentreprenörer i studien efterfrågade mer återrapportering. Ofta 

genomförs uppföljningen men sedan stannar informationen från 

uppföljningen hos förvaltaren. Genom att höja graden av återrapportering 

skulle maskinentreprenören kunna kalibrera sitt arbete ännu bättre och 

slutresultatet skulle troligen bli av en högre kvalité. Det efterfrågades även 

att återrapportering borde ske närmare i tiden för åtgärden. Det tror jag 

kommer att göra det lättare för maskinentreprenören att ta till sig kritiken, då 

det ligger närmare i minnet och tiden då arbetet utfördes. 

 

Dialog och delaktighet efterfrågades av respondenterna. En anledning till att 

det saknas kan bero på tidspressen som gör att det blir svårt att sammanlänka 

de olika aktörerna i skogsbruket. Att involvera skogsägare, 

maskinentreprenörer och förvaltare vore en viktig del för att skapa en bättre 

dialog och delaktighet. Då skulle även vissa av problemen med att 

skogsägaren inte vet vilka krav FSC och PEFC ställer kunna minska. En 

studie av Larsson och Erlander (2010) har visat att 63 % av den hänsynen 

som sparas efter en skogsbruksåtgärd inte sparas av skogsägaren utan 

plockas bort av en tid efter att uppföljningen är genomförd (Larsson & 
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Elander, 2010). Dessa problem kan förmodligen minska genom att fler 

tillfällen till dialog skapas. Då får skogsägaren veta på ett tydligt vis ute i 

fält varför vissa träd eller andra hänsyn har lämnats. 

 

Några av anledningarna till att inte mer gemensam uppföljning görs i fält var 

bristen på tid och pengar, enligt några av respondenterna i studien. 

Maskinentreprenörerna har inte alltid råd att ställa sin maskin och 

förvaltaren har inte tid att komma ut i fält i den utsträckning som önskas. 

Många gånger är inte skogsägaren intresserad av att medverka vid 

uppföljningen. Det skapar svårigheter att skapa en dialog mellan parterna 

som är involverade i processen. En lösning kunde vara att bestämma att ett 

antal av uppföljningarna ska ske tillsammans med förvaltare och 

maskinentreprenör och om möjligt även involvera skogsägaren, enligt 

författaren. 

 

Det råder meningsskiljaktigheter kring huruvida frekvensen av 

uppföljningarna har betydelse. Några menade att fler uppföljningar skapar 

mer press på förvaltare och maskinförare. Andra menade att det inte spelar 

någon roll så länge uppföljningen görs. De talade om att kvalitén måste 

hållas jämn oavsett hur ofta uppföljningen sker. Min känsla är att de som 

säger att fler uppföljningar inte behövs är dem som inte har särskilt många 

uppföljningar tillsammans med andra aktörer i nuläget. Att sammanlänka de 

olika aktörerna i skogsbruket, tror jag, kan få upp ögonen för betydelsen av 

antalet uppföljningar.  

 

Att fler uppföljningar inte gör någon större skillnad känns missvisande då 

samma respondent kan säga att uppföljningen är en del i det egna 

förbättringsarbetet. Borde inte fler uppföljningar betyda fler tillfällen till att 

få feedback och därmed skapa förutsättning för att utföra arbetet ännu 

bättre? Kanske är det så man glömmer bort att uppföljningen också kan få 

vara en del i utvecklingen av arbetet med miljöcertifiering? Några talade om 

att fler uppföljningar kan vara bra för de maskinentreprenörer som är nya i 

branschen, men inte lika viktig för de mer erfarna. En studie av Dahl 

(2001b) visar att företag som varit certifierad en längre tid fortfarande kan 

ha en kunskapsbrist, inom organisationen, kring certifierarnas miljökrav 

(Dahl, 2001b). Det tyder på att en väl genomförd uppföljning med en 

fungerande återrapportering kan få en stor betydelse även för de som varit 

verksamma i skogsbranschen under en längre tid. 

 

Traktdirektivet är en nyckel för att följa och följa upp miljöcertifieringarnas 

krav, det är något som även Karlsson (2013) nämner. Ett väl utfört 

traktdirektiv är en viktig del för att få med de olika kraven som 

miljöcertifieringarna ställer. Den fungerar som en checklista för såväl 

förvaltare som entreprenör. Några nämnde dock att de inte använder 

traktdirektivet som underlag i det dagliga arbetet. Hur det påverkar att 

kraven följs är dock svårt att avgöra. Ofta finns det någon mall eller liknande 
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som ersätter traktdirektivet hos de som inte arbetar med traktdirektivet på 

det viset. 

4.1 Metoddiskussion 

Att använda en kvalitativ intervjumetod ansågs lämpligt då syftet med 

studien var att belysa respondenternas erfarenheter av uppföljning inom 

miljöcertifierat skogsbruk. Kvalitativ intervjumetod passade därför bra för 

att besvara syftet. 

 

Författaren fick hjälp med urvalet genom kontakt med två skogliga 

tjänstemän med goda kontakter till miljöcertifierade skogsföretag. Det 

innebär att urvalet är strategiskt. Urvalsmetoden har både för och nackdelar 

för trovärdigheten av studien. Det var en fördel då författaren inte har kunnat 

påverka resultatet genom att välja dem som författaren ansåg lämpliga. 

Urvalet fick också en bredd genom att respondenterna hade olika mycket 

erfarenhet och hade arbetate för olika företag. Det kan dock påverkat 

negativt då de skogliga tjänstemännen kan ha påverkat urvalet i sitt sätt att 

välja respondenterna. Tjänstemännen kan ha valt intervjupersoner som är 

positiva till uppföljning eller de personer som är mest verbala, vilket kan 

vinkla resultatet på olika vis.  

 

Författaren valde att använda sig att telefonintervjuer. Det valdes för att det 

ansågs lättast att få tag på respondenterna via telefon då företagen var 

utspridda över Syd- och Mellansverige. Att intervjua via telefon har både 

för- och nackdelar. Den största fördelen är att metoden är snabb tillskillnad 

från en enkätstudie. I jämförelse med besöksintervjuer är metoden 

kostnadseffektiv. Det är även lätt att reda ut oklarheter i frågorna som ställs. 

En nackdel kan vara att intervjuerna inte bör vara för långa då det är svårt att 

fånga intresset när man inte ser respondenten. Den omgivande miljön kan 

också vara störande i form av bakgrundsbrus eller att personen gör något 

annat under tiden som intervjun pågår. Författaren upplevde dock inte några 

större problem med brus under intervjuns gång. Risken kan också vara större 

för att få fler ogenomtänkta svar (Dahmström, 2011). Genom att skicka ut 

frågorna via mejl kunde författaren minimera riskerna. Vissa av 

respondenterna glömde att läsa frågorna innan vilket kan ha påverkat svaren. 

Respondenterna var avgränsade geografiskt till Syd- och Mellansverige. 

Resultatet bedömdes emellertid kunna generaliseras till andra delar av 

Sverige då yrkesgruppernas arbetssätt är likartade i hela landet.   
 

Telefonintervjuerna med förvaltarna och maskinentreprenörerna fungerade 

på ett tillfredsställande sätt. De hade tid att ställa upp och svaren var 

genomtänkta. Det var intressant att höra vad de hade för erfarenheter. Det 

svåraste var att ställa rätt följdfrågor för att få ett djup i intervjun. I vissa 

intervjuer var det svårt att få respondenten att hålla sig till frågan och en del 

av det som framkom blev därför svårt att använda i resultatet. Vissa frågor 



  
 

  19 

Carl Rydé 
C 

tolkades på ett annat vis än vad författaren hade tänkt sig. Genom att ställa 

följdfrågor fick författaren ändå svar på frågorna som var relevanta för 

syftet.  

 

En halvstrukturerad intervjuguide användes för att kunna ställa följdfrågor 

som var intressanta att lyfta i respektive intervju. Det skapade 

förutsättningar för författaren att belysa vad respondenterna verkligen tyckte 

i frågan. 

 

Några av de entreprenörer som kontaktades ville inte ställa upp på en 

telefonintervju. De menade att de inte hade något att bidra med till studien, 

vilket författaren inte håller med om. De som ställde upp på intervjuerna var 

positiva, engagerade och intresserade av resultatet. Det är positivt för studien 

då det troligtvis bidrog till kvalitén på svaren.   

 

Vissa av intervjuerna tog längre tid än andra. De korta intervjuerna kunde 

ändå visa sig ge minst lika mycket material till analysen som de intervjuerna 

som tog längre tid. Många gånger var det en fråga om hur snabbt personerna 

talade och inte på bristande intresse, stress eller likande. Citaten som finns i 

resultatet stärker trovärdigheten på studien genom att ta upp exempel på vad 

respondenterna har sagt i intervjuerna.    

 

Intervjuerna spelades in för att lättare kunna analysera svaren i efterhand. 

Det gav författaren möjlighet till att fokusera helt på att ställa frågorna vid 

intervjun och inte fokusera på att skriva ner svaren under intervjuns gång. 

Ett aktivt lyssnande är lika viktigt som att vara bra på att ställa frågor (Kvale 

& Brinkmann, 2009b). Materialet transkriberades senare för att kunna sätta 

sig in i det insamlade materialet. Det transkriberade materialet analyserade 

med kvalitativ innehållsanalys. En viss form av tolkning av svaren har 

ibland gjorts vilket är nära på oundvikligt vid en analys, enligt författaren, 

vilket även Graneheim & Lundman (2003) menar. Det var svårt att skapa 

bra kategorier då mycket av materialet kunde passa in i flera olika 

kategorier.   

 

Det finns inga kvinnor representerade i studien. Det visade sig vara svårt att 

få kvinnor i urvalet då branschen är kraftigt representerad av män. 

 

En möjlig förändring av intervjufrågorna skulle kunna vara att förvaltare 

respektive maskinentreprenörer fått frågor som var skrivna för specifik 

yrkesgrupp. Nu ställdes samma huvudfrågor till de båda grupperna vilka 

sedan tolkades utifrån deras erfarenheter. Kanske skulle resultatet blivit 

ytterligare fördjupat med specifika frågor till respektive yrkesgrupp, enligt 

författaren. Jag kunde även läst in mig mer på tips att tänka på inför en 

intervju. Det finns mycket litteratur kring kvalitativ intervjuteknik och 

genom att läsa mer om det skulle jag varit bättre förberedd, vilket 

förmodligen skulle givit ännu bättre svar från respondenterna. 
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4.2 Slutsats 

Utifrån studiens resultat finns det vissa slutsatser att dra. Arbetet med 

miljöcertifiering behöver involvera alla aktörer i skogsbruket för att fungera 

på ett bra sätt. Många gånger görs uppföljningen på olika håll av 

maskinentreprenören eller förvaltaren utan att koppla ihop och utvärdera 

resultatet från uppföljningen. Mer dialog och delaktighet, mellan aktörerna, 

behövs för att skapa engagemang och därmed höja kvalitén inom 

miljöcertifierat skogsbruk. För att nå en hög kvalité är traktdirektivet viktigt 

och används många gånger som underlag vid uppföljning. 

 

Att i vidare studier undersöka hur uppföljningen skulle kunna genomföras 

för att involvera maskinförare, tjänstemän och skogsägare tillsammans vore 

intressant.  Det kunde även vara intressant att se på möjligheterna till att 

premiera de skogsägare och företag som ligger långt över de krav som FSC 

och PEFC ställer. Det tror jag skulle kunna skapa ett större engagemang för 

att överträffa kraven som miljöcertifieringarna ställer. 
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6. Bilagor 

6.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som entreprenör/förvaltare? 

 

Hur länge har du arbetat som entreprenör/förvaltare och hur länge har du 

arbetet med miljöcertifiering inom FSC och PEFC? 

 

Intervjufrågor: 

Vilka är dina erfarenheter av uppföljning av åtgärder i skogen för att uppnå 

miljöcertifieringarnas krav?  

 

Vad anser du om din kunskap kring vilka krav miljöcertifieringarna ställer? 

 

Vilket syfte anser du att uppföljningen har? 

 

Vilket underlag har du som stöd vid uppföljning efter genomförd åtgärd?  

 

Hur ofta genomförs uppföljning av miljöcertifiering i ditt arbete?  

 

Vilken betydelse tror du antalet uppföljningar har för att kraven ska uppnås?  

 

Hur skulle uppföljningen efter avslutad skogsåtgärd kunna förändras och 

utvecklas för att uppnå en bättre och effektivare miljöcertifiering? 

 

Är det något mer du vill berätta som vi inte har tagit upp?
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