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Sammanfattning 

Vida Skog är Vidas inköpsorganisation och förser koncernens industrier med 
skogsråvara. Vida Skog har inga egna entreprenörer utan hyr in all skogsentreprenad. 
Denna undersökning syftar till att utvärdera Vida Skogs entreprenörer och 
entreprenörsportal samt identifiera åtgärder som är viktiga för entreprenörernas 
kompetensutveckling för att främja ett långsiktigt samarbete mellan Vida Skog och 
deras entreprenörer. 

Syftet med portalen är att underlätta för entreprenörer och inköpare genom att 
effektivisera logistiken i hela virkesanskaffningsprocessen. I portalen laddar 
inköparna upp traktdirektiv i en traktbank som entreprenören sedan kan ladda ner. 
Portalen har varit igång i ungefär 1,5 år och används idag av ca 70 % av 
entreprenörerna. Undersökningen genomfördes i form av ett enkätutskick till Vida 
Skogs mest kontinuerligt anlitade entreprenörer. Utskicket gjordes till totalt 134 
entreprenörer. Svarsfrekvensen blev 55 %. 

Flertalet respondenter var positivt inställda till portalen, men anser att den i viss mån 
behöver förbättras. Alla inköpare laddar inte upp traktdirektiven i portalen eller 
laddar upp dem för nära inpå avverkningarna. Om inte traktdirektiven kommer in i 
portalen förloras syftet med portalen. Den snäva framförhållningen kan också göra så 
att entreprenörerna inte hinner med att planera trakterna i förväg vilket kan leda till 
att det blir svårare att hinna med att följa certifieringsreglerna.  

Digital återrapportering är en funktion som efterfrågades i portalen. I dag 
återrapporteras naturvård och leveransrapporter med traditionell post till Vida Skog, 
vilket upplevs som omständigt av flera entreprenörer. Förenkling av gränssnittet i 
portalen samt något hjälpavsnitt för att underlätta användandet av portalen ansåg 
några behövs. Mer/tydligare skoglig information samt en redovisningssida för 
uppföljning var andra funktoner som efterfrågades. Bättre kartmaterial samt mer 
(bättre) markeringar av gränser, olika naturvärdeshänsyn och ledningar, etc., behöver 
även förbättras. 

Traktdirektiven bör standardiseras då det idag är upp till inköparen att bestämma vad 
som ska vara med i traktdirektivet. En relativt stor del av entreprenörerna får idag 
arbetsinstruktioner på andra sätt än via traktdirektivet. 

Respondenterna hade i många fall en lång yrkeslivserfarenhet och i 99 % av fallen 
tillräckliga skogliga utbildningar. De flesta ansåg sig ha tillräckliga kunskaper i 
certifiering och naturvård. Det som efterfrågades var genomgång av utförda 
avverkningar och repetition av befintliga utbildningar. Utbildning och mer 
information till skogsägarna om vad det innebär att vara certifierad efterfrågades av 
några respondenter eftersom man ansåg att skogsägarna inte alltid förstår innebörden 
av att vara certifierad. 

De allra flesta var nöjda med samarbetet med sin inköpare och Vida Skog i övrigt. 



  
 

  

 

Summary 

Vida Skog is the purchasing organization of the whole Vida Ltd supplying it’s mills 
with wood raw material. Vida Skog has outsourced wood procurement to external 
contractors. This study aims to evaluate Vida Skog’s contractors and contractor 
portal and to identify measures that are important for the long-term cooperation 
between Vida Skog and its contractors. 

The purpose of the portal is to facilitate the co-operation between contractors and 
buyers by streamlining the logistics of the whole wood supply process. In the portal 
the purchasers upload the contracts directives in a kind of district bank that the 
contractors in turn can reach through Internet and then download information and 
contract directives of objects where, for example, cutting operations are to be carried 
out. The portal has been running for about 1.5 years and is currently used by about 70 
% of the contractors. The study was conducted in the form of a questionnaire. The 
dispatch was made to a total of 134 contractors. The response frequency was 55 %. 

Most of the respondents were positive to the portal, but considered that to some 
extent it needs to be improved. All purchasers do not upload the contract directives of 
the objects in the portal or they upload them too close to the scheduled harvesting 
point of time. Thereby, the objects entering the portal lose the aim of the portal. The 
tight foresight can also mean that contractors do not have time enough to plan routes 
in advance, resulting in less time to follow up the rules for certification. 

Digital feedback is a function that also was in demand in the portal. Today feedback 
regarding conservation and delivery reports takes place through traditional mail to 
Vida Skog, which is perceived as tedious by several contractors. Simplification of the 
interface in the portal and any topic to facilitate the use of the portal were needed 
according to some contractors. More and clearer forest information and an 
explanation page for tracking were other functions requested. Better maps and more 
(better) marking of the limits of nature values and wires, etc., were also requested. 

The contract directives should be standardized. Today it is up to the purchasers to 
decide what should be included in the contract directives. Today a relatively large 
proportion of the respondents also receive their work instructions in other ways than 
through the contract directives. 

The respondents had, in many cases, a long professional experience and in 99 % of 
the cases possessed sufficient forestry education. Most respondents believed that they 
have sufficient knowledge of certification and nature conservation. Instead they need 
more knowledge about the control and follow-up of harvested objects as well as 
repetition of existing education. 

Training and information to forest owners about what it means to be certified were 
demanded by some contractors arguing that forest owners do not always understand 
the meaning of being certified. 

Most of the respondents were satisfied with the cooperation with their purchasers at 
Vida Skog and Vida Skog in general. 



  
 

  

 

 



  
 

  

Abstract 

Vida Skog is supplying the whole Vida Ltd’s mills with wood raw material. This 
study aims to evaluate Vida Skog’s contractors and the relatively new contractor 
portal and to identify measures that are important for the contractors’ skills. The 
purpose with the portal is to facilitate co-operation between contractors and buyers 
by streamlining the logistics of the whole wood supply process. 

The study was conducted in the form of a questionnaire. 

Most of the respondents were positive to the portal. Most important for the portal’s 
functioning is that purchasers upload the contract directives of the objects in time. 
Suggested improvements in the portal were digital feedback, simplified interface, 
more and clear information and better maps. 

The respondents had, in many cases, a long professional experience and in 99 % of 
cases possessed sufficient forestry education. Most of the respondents were satisfied 
with the cooperation with their purchasers at Vida Skog and Vida Skog in general. 

Key-words: Contractor, Contractor portal, Certification, Follow-up 
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1. Introduktion 
 
1.1 Vida AB 

Vida AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern och omsätter 3,5 miljarder 
kr/år. Inom koncernen arbetar ca 900 anställda fördelat på 17 
produktionsanläggningar. Vida AB:s produktion är inriktad på de fyra 
verksamhetsområdena: sågade trävaror, emballage, bioenergi och hus.  

Vida Skog står för råvaruförsörjningen till koncernens sju sågverk. Sågverken 
producerar 1,2 miljoner m3 sågad vara/år, varav 90 % vidareförädlas främst till 
konstruktionsvirke. Ca 70 % av den sågade varan exporteras genom 
försäljningsbolaget Vida Wood AB till bl.a. Europa, USA, Australien, Afrika och 
Asien.  

Vidas industrier ligger i nära anslutning till sågverken för att trygga 
råvaruförsörjningen. Vida Packaging AB tillverkar träemballage som pallar, 
pallkragar och kabeltrummor och Villa Vida AB bygger ca 40 villor och 
flerbostadshus/år. Export av vidareförädlade produkter sker till Europa. 

Vida Energi AB tillvaratar rester från avverkningar och biprodukter från sågverken 
och förädlar dem till förnyelsebar energi i form av pellets (ca 50 000 ton/år), stall och 
lantbruksströ. De levererar 2 miljoner m3s/år för olika energimål, varav ungefär 
hälften går på export (Vida 2013).  

 
1.2 Vida Skog 

Vida Skogs inköpsområde för skogsråvara omfattar norra Skåne, Småland samt delar 
av Östergötland och Västergötland. Organisatoriskt är Vida Skog indelat i tre 
geografiska verksamhetsområden: syd, öst och väst.  

Vida Skog har inga egna maskiner för avverkning och uttag av virke utan hyr istället 
in entreprenörer att utföra gallringar, slutavverkningar och uttransport. Totalt har de i 
inköpsområdet ca 110 avverkningsentreprenörer (inklusive anställda). Entreprenörer 
hyrs även in för manuella och motormanuella skogsvårdsarbeten såsom plantering 
och röjning. Antalet inhyrda entreprenörer varierar över året (Vida 2013).  

Entreprenörer har idag ett stort ansvar att både vara produktiva och utföra bra arbeten 
med hänsyn till såväl miljö- som kulturvärden. Vida Skog har ett ansvar mot PEFC 
och FSC samt alla deras leverantörer och kunder att deras entreprenörer uppfyller 
kraven för certifiering. Alla Vida Skogs entreprenörer är därmed PEFC-certifierade. 
För att uppfylla kraven för certifiering måste entreprenörerna genomgå ett flertal 
utbildningar, bland annat utbildningar i miljö- och kulturhänsyn (Grönt kort) och 
ADR (transport av farligt gods).  

 
1.3 Vida Skogs entreprenörsportal 

Vida Skog har utvecklat en internetbaserad plattform (entreprenörsportal) för att 
förenkla kommunikationen mellan deras entreprenörer, inköpare och 
virkesadministratörer och få en mer effektiv logistik i hela virkesanskaffningskedjan. 
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I entreprenörsportalen kan entreprenörerna se aktuella avverknings-/gallrings-
/skogsvårdsobjekt i en traktbank, traktdirektiv, apteringsinstruktioner och 
avverkningsutfall, mm.  

Vida Skogs entreprenörsportal har varit igång i ungefär 1,5 år. I dagsläget använder 
emellertid inte alla entreprenörer portalen av olika anledningar. En av anledningarna 
är att vissa inköpare inte alltid laddar upp traktdirektiven i portalen. Vida Skogs mål 
är att alla entreprenörer skall använda entreprenörsportalen för att effektivisera 
verksamheten. Med tanke på att portalen varit igång en tid borde de entreprenörer 
som använder sig av den ha synpunkter på vad som kan förbättras och därför anses 
det nu relevant att utvärdera den.  

Vidare är det intressant att undersöka entreprenörernas kompetensutveckling då det 
ställs krav från certifieringsorganisationerna att entreprenörerna har rätt 
utbildningar/kurser. Det är även relevant att undersöka hur entreprenörerna upplever 
att de hinner med att följa certifieringskraven. Då det är viktigt att entreprenörer och 
inköpare har ett bra samarbete med varandra, är det även intressant att undersöka 
entreprenörernas samverkan med inköparna. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med den här studien var att, som i ett led i att utveckla och effektivisera 
verksamheten, utvärdera Vida Skogs entreprenörer samt Vida Skogs 
entreprenörsportal genom att: 

 
� Identifiera brister i portalen och dess funktion genom förbättringsförslag från 

entreprenörerna, samt 
 

� Identifiera insatser som bedöms viktiga för entreprenörernas kompetensutveckling 
för uppfyllande av deras uppdrag gentemot Vida Skog och dess kunder, 
skogsägare med särskild fokus på entreprenörernas utbildningsbehov, 
traktdirektiv, uppfyllelse av certifieringskrav samt entreprenörernas samverkan 
med inköparna. 

Målen var att stärka det långsiktiga samarbetet mellan Vida Skog och dess 
entreprenörer samt att hjälpa entreprenörerna med kompetensutveckling. 
 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen av Vida Skogs entreprenörer genomfördes genom en 
enkätundersökning och omfattade de största och mest kontinuerligt anlitade 
entreprenörerna i hela Vida Skogs inköpsområde. Det var främst entreprenörer som 
arbetar åt Vida Skog på heltid som ingick i studien. Även större och kontinuerligt 
anlitade motormanuella entreprenörer inkluderades.  

 



  
 

13 
 

2. Teori – Referensram för Vida Skogs verksamhet 
 
2.1 Marknadsföringsmodell 

Vida Skogs verksamhet kan beskrivas med hjälp av en marknadsföringsmodell 
(Figur 1) av Juslin & Hansen (2003). Modellen består av fyra hierarkiska nivåer vilka 
är följande: strategier, strukturer, funktioner och handlingsplaner. Eftersom Vida 
Skog försörjer Vidas produktionsanläggningar med skogsråvara är 
marknadsföringsstrategin främst inriktad mot råvaruanskaffning. Vida Skogs 
entreprenörsportal är en viktig länk i marknadsföringsstrukturerna då den fungerar 
som en kommunikationsplattform mellan inköpare, entreprenör och 
virkesadministratör. Marknadsföringsfunktioner beskriver hur kontakter sker mellan 
inköpare, entreprenörer och leverantörer.  

 
Figur 1. Marknadsföringsmodell enligt Juslin & Hansen (2003). 
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2.2 Försörjningsstrategi för råvaruanskaffning – inköp av skogsråvara 

Vida Skog köper in ca 3 miljoner m3fub virke/år inom inköpsområdet främst från 
privata skogsägare. Virkesinköparna erbjuder även de privata skogsägarna 
rådgivning i skogsskötsel på deras fastigheter, och vill alltså erbjuda en 
helhetslösning och inte bara fokusera på inköp av virke. Rådgivning till skogsägare 
sker genom möten på skogsägarens fastighet och via telefon. Inköparna arbetar 
ständigt med uppsökande verksamhet genom utskick, reklam, skogsdagar, m.m. för 
att nå ut till nya skogsägare och potentiella leverantörer (Vida 2013). 

 
2.3 Strukturer för råvaruanskaffning  
 
2.3.1 Fysisk distribution 

Inköpsprocessens flöde kan beskrivas enligt Figur 2. Processen börjar med att 
skogsägaren kontaktar inköparen och vill sälja virke eller att inköparen kontaktar 
skogsägaren och vill köpa virke. Om det blir en affär går inköparen vidare och tar 
fram, utifrån skogliga data och naturvärdesinstruktioner för det aktuella beståndet, ett 
traktdirektiv som laddas upp i entreprenörsportalen.  

Ett traktdirektiv är, för det aktuella beståndet, ett arbetsunderlag för entreprenören 
utfärdat av inköparen. Det innehåller kartor med traktgränser, lokaliserade 
naturvårds- och kulturvårdsobjekt samt instruktioner för drivningsarbetet såsom 
lämplig plats för basväg och virkesavlägg. I dag finns emellertid ingen standardmall 
för traktdirektivet, utan det är upp till varje inköpare att utforma det. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Inköpsprocessens flöde. 
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2.3.2 Organisation 

Vida Skogs inköpare utgör en central del i inköpsprocessen. De har kontakt med 
skogsägarna och blir därmed tillsammans med entreprenörerna ”Vidas ansikte utåt 
till skogsägarna”. För att kunna bedriva verksamheten effektivt är det naturligtvis 
viktigt att entreprenörer och inköpare har en bra relation till varandra. Inköparens 
tillgänglighet är viktig; entreprenören måste snabbt kunna få tag i en inköpare vid 
eventuella frågor så att arbetet inte ska stanna upp. När inköparen har en trakt att 
avverka kontaktas entreprenör. Virkesadministratörerna hjälper sedan inköparna med 
administration och logistik kring uppdraget.  

 
2.3.3 Planerings- och informationssystem 

Entreprenörsportalen är en internetbaserad plattform där bland annat alla aktuella 
trakter som inköparna har anskaffat ligger i en traktbank. Syftet med 
entreprenörsportalen är att förenkla kommunikationen och logistik mellan inköpare, 
entreprenörer och virkesadministratörer. Inköpare, entreprenörer och 
virkesadministratörer har således tillgång till entreprenörsportalen, men inte 
skogsägaren som kommunicerar direkt med inköparen (Vida 2013). Entreprenörerna 
har t.ex. möjlighet logga in på entreprenörsportalen direkt från sina skogsmaskiner 
och få tillgång till traktdirektiv för aktuella trakter. Emellertid använder inte alla 
entreprenörer entreprenörsportalen, utan de får istället arbetsinstruktioner direkt från 
inköparen (Vida 2013). 

Entreprenörsportalen kan jämföras med ett intranät. Enligt Bark (1997) är ett intranät 
ett företagsnätverk utvecklat för att förbättra intern information och kommunikation 
inom en organisation. Eftersom många av Vida Skogs entreprenörer får sina 
arbetsinstruktioner och traktdirektiv via entreprenörsportalen kan man säga att 
entreprenörerna ingår i Vida Skogs organisation. Hills (1997) anser att fördelarna för 
en organisation att använda ett intranät bl.a. är följande: 

• Snabb och enkel implementering 

• Billig och enkel användning 

• Tidsbesparande 

• Underlättar intern kommunikation 

• Minskat pappersanvändande. 

Enligt Strid (1999) är kommunikation ett flöde av information mellan personer 
medan informationen är meddelande som sänds till mottagare. Mattsson (2012) 
menar att utan tillgång till information är det omöjligt att utöva en verksamhet på ett 
effektivt sätt. Rätt information är förutsättningen för att alla parter i flödet skall 
kunna utnyttjas fullt ut. För att entreprenörsportalen ska fungera effektivt krävs alltså 
att inköparen tillgängliggör rätt information (traktdirektiv) i entreprenörsportalen 
samt att entreprenören återrapporterar utförda uppdrag till Vida Skog. Flera 
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entreprenörer har dock påpekat att traktdirektiv inte alltid läggs upp i tid och 
inköpare har påpekat att återrapportering inte gjorts.  

 
2.4 Funktioner för råvaruanskaffning – kommunikation samt marknads- och 

råvaruinformation 

Via Vidas intranät kommer entreprenörer, inköpare och virkesadministratörer åt 
entreprenörsportalen. Entreprenörerna kan logga in på entreprenörsportalen direkt 
från skogsmaskinen. I entreprenörsportalen ligger avverkningstrakter i en traktbank. 
Varje trakt har en traktkarta, arbetsinstruktioner och naturvårdsinstruktioner som 
inköparen har fastslagit. Entreprenörerna får även aktuella apteringsfiler för trakten 
via entreprenörsportalen och kan efter avverkningen se apteringsutfallet. Övriga 
skogliga data är beståndsareal, totaltuttag och medelstam. Utskrift av vältlappar görs 
via entreprenörsportalen (Vida 2013). 

Efter att en avverkningstrakt utförts ska entreprenörerna göra en återrapportering till 
Vida Skog. I dag görs återrapporteringen genom att entreprenörerna skriver ut en 
checklista för naturvård och kryssar i avvikelser. Efter det skickas listan till Vida 
Skog med post. Flera av entreprenörerna har efterfrågat en digital 
återrapporteringsfunktion i entreprenörsportalen.  

 
2.5 Framtida Leverantörsportal för Vida Skogs leverantörer 

Det finns eventuella planer på att i framtiden skapa en leverantörsportal för Vida 
Skogs leverantörer för att förenkla kommunikation mellan skogsägare och inköpare.  
I en undersökning av Petersson (2011) fick Vida Skogs leverantörer svara på frågan 
hur stor nytta de ansåg sig ha av en leverantörsportal. En relativt stor andel ansåg sig 
inte ha någon större nytta av en leverantörsportal vid undersökningstillfället. Därför 
har Vida Skog valt att vänta med att skapa en leverantörsportal. 

 
2.6 Krav på certifierade entreprenörer 

Det är skogsägarens ansvar att PEFC:s skogsbruksstandard följs. Eftersom de flesta 
skogliga tjänster idag utförs av entreprenörer har entreprenörerna också ett stort 
ansvar att skogsbruksstandarden följs. PEFC-certifierade skogsägare ska anlita 
certifierade entreprenörer. Genom att anlita certifierade entreprenörer kan 
skogsägaren överlåta utförandet av enskilda åtgärder inom skogsbruket. Ansvaret för 
att FSC-standarden uppfylls ligger helt och hållet på skogsägaren.  

Enligt PEFC:s standard ska det finnas traktdirektiv med arbetsinstruktioner för alla 
avverkningstrakter. Det ligger på Vida Skogs ansvar att se till så att det finns 
traktdirektiv för alla avverkningstrakter. Om det efter utförd åtgärd uppstår 
avvikelser i naturvården ska det göras en avvikelseanmälan till Vida Skog. Anmälan 
görs i de flesta fall till entreprenörens berörda inköpare. 

All PEFC-certifierad arbetskraft som utför arbeten som kan relateras till skoglig 
verksamhet som avverkning, gallring, markberedning, röjning, skoglig planering och 
arbetsledning ska ha genomgått kursen natur- och kulturvård, Grönt kort, som är 
välkänt inom skogsbranschen (Smålandsposten 2013). Förnyelse av kursen natur- 
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och kulturvård ska ske minst vart femte år. Vidare skall personal som planerar och 
utför skyddsdikning ha genomgått SYN-kursen i skyddsdikning/dikesrensning.  

Certifierade entreprenörer ska ha genomgått en treårig naturbrukslinje med skoglig 
inriktning eller ha motsvarande arbetslivserfarenhet. PEFC-certifierade entreprenörer 
ska följa svensk lagstiftning och kollektivavtal samt betala avgifter och skatter. 
Företagare ska hela tiden sträva efter förbättringar, som utvecklar företaget och de 
anställda (Svensk PEFC Entreprenörsstandard 2013). 

Enligt FSC ligger det på skogsägarens ansvar att se till att personer som arbetar inom 
skogsbruket har tillräckliga kunskaper inom de aktuella arbetsområdena gällande 
produktion, natur- och kulturmiljö (Svenska FSC:s skogsbruksstandard). 

 
 2.7 Tidigare forskning 

Hos Sydved undersöktes hur Sydveds entreprenörer upplevde Sydveds 
entreprenörswebb. Sydveds entreprenörswebb har ungefär samma funktioner och 
syfte som Vida Skogs entreprenörsportal. Sydveds entreprenörer var överlag mycket 
nöjda med entreprenörswebben. Det som upplevdes som negativt och som gjorde att 
entreprenörswebben ändå inte utnyttjades fullt ut var att inköpare inte alltid laddar 
upp traktdirektiv i tid. Vidare fanns önskemål om att entreprenörswebben skulle 
förenklas (Bengtsson 2006). 
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3. Material och metod 
 
3.1 Metodval 

För att utvärdera Vidas entreprenörer och entreprenörsportal genomfördes en 
enkätundersökning bland Vida Skogs entreprenörer. Enkäten innehöll totalt 29 både 
slutna och öppna frågor rörande entreprenörerna, deras utbildning, certifiering, 
samverkan med inköpare, entreprenörsportalen och Vida Skog som uppdragsgivare 
(Bilaga 1). Beroende på det relativt stora antalet entreprenörer hos Vida Skog valdes 
enkät som datainsamlingsmetod. Formen för enkäten blev postenkät.  

 
3.2 Urval av entreprenörer 

Av Vida Skogs entreprenörer valdes de största och mest kontinuerligt anlitade 
entreprenörerna. Totalt valdes 134 entreprenörer ut fördelat på 106 
avverkningsentreprenörer (inklusive anställda) och 28 motormanuella entreprenörer 
(exklusive anställda.).  

Vida Skogs kontaktlistor över entreprenörer användes för att ta fram kontaktuppgifter 
till de utvalda entreprenörerna. Kontaktlistorna innehöll e-postadresser till alla 
entreprenörer och genom dem tillfrågades även kontaktuppgifter till entreprenörernas 
anställda. Relativt få entreprenörer svarade dock på brevet och därför gjordes även en 
rundringning till entreprenörerna genom vilken kontaktuppgifter till anställda erhölls. 
Kontaktuppgifter till de motormanuella entreprenörerna erhölls av inköpare hos Vida 
Skog. Alla entreprenörer var inte nåbara eller valde av olika anledningar att inte 
medverka i undersökningen. 

 
3.3 Genomförande 

Frågorna i enkäten (Bilaga1) utvecklades med utgångspunkt från studiens syfte, 
vilket enligt Ejlertsson (2005) är viktigt för att erhålla ett bra resultat. Enkäten 
skickades först ut till Vida Skogs områdeschefer för att godkännas. Den 19 mars 
2013 skickades enkäten, inklusive följebrev (Bilaga 2), ut till de utvalda 
entreprenörerna. 

För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt var enkäten anonym. För varje enkät 
skickades även med ett portofritt svarskuvert, vilket Ejlertsson (2005) påpekar som 
viktigt för att erhålla en hög svarsfrekvens. Varje enkät numrerades med ett unikt 
nummer för att kunna identifiera inkomna enkäter och ta bort dem från en lista över 
vilka det behövdes skickas ut ett påminnelsebrev (Bilaga 3). 

Efter sista svarsdag den 3 april 2013 var svarsfrekvensen 37 %. Denna bedömdes 
som för låg för att erhålla en god tillförlitlighet i undersökningen. Den 4 april 2013 
skickades därför ett påminnelsebrev till dem som inte svarat. Svarsfrekvensen blev 
till slut 55 % (Tabell 1).  

De 74 respondenterna kategoriserades i entreprenörskategorierna ägare, anställd 
maskinförare och motormanuell. Med ägare menas ägare till en eller flera 
avverkningslag (skördare med skotare) eller ägare till en skördare eller skotare. Med 
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anställd maskinförare menas en anställd skördare eller skotarförare. Motormanuell 
representerar en manuell entreprenör (röjare eller plantör). 

I kategorin ägare var svarsfrekvensen 53 %, i kategorin anställda var svarsfrekvensen 
47 % och i motormanuell var den 50 % (Tabell 1).  

Tabell 1. Svarsfrekvens per entreprenörskategori. 
Entreprenörskategori Antal inkomna svar Svarsfrekvens (%) 
Ägare  32 53 
Anställd maskinförare 28 47 
Motormanuell 14 50 
Totalt  74 55 

 
3.4 Analys av data 

De inkomna svaren analyserades i Excel och Word. Svaren på de slutna frågorna 
matades in i Excel två gånger för att minimera inmatningsfel. Svaren på de öppna 
frågorna skrevs in i Word. De inkomna svaren analyserades utifrån 
entreprenörskategori och ålder. 
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4. Resultat 
 
4.1 Ålder 

Entreprenörerna fördelade sig på åldersklasser enligt Figur 3. Entreprenörernas ålder 
var relativt jämt fördelad, med undantag av åldersklass > 60 år. 

  
Figur 3. Respondenternas fördelning över åldersklasser (%) Antal: 74 Svarsfrekvens 
fråga 1: 100 %. 

 
4.2 Yrkeserfarenhet och utbildning 

Ca 65 % hade minst tio års yrkeslivserfarenhet och 11 % hade minst fem års 
yrkeslivserfarenhet, 36 % hade läst ett treårigt naturbruksgymnasium och 19 % hade 
läst motsvarande tvåårigt naturbruksgymnasium (Figur 4). 

Tio års yrkeslivserfarenhet var vanligast både bland ägare och anställda. I 
ålderklassen < 29 år var det vanligast att man läst treårigt naturbruksgymnasium, 
medan i de äldre åldersklasserna var yrkeslivserfarenhet över tio år vanligast.  
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Figur 4. Respondenternas fördelning över yrkeslivserfarenhet och 
utbildningsbakgrund (%) Antal: 74 Svarsfrekvens fråga 3: 100 %. Eftersom det var 
möjligt att välja flera svarsalternativ överstiger procentsatsen 100. 

Av respondenterna hade 99 % läst kursen natur- och kulturvård (Grönt kort), 81 % 
hade läst kursen ADR (transport av farligt gods) och 44 % hade läst kursen heta 
arbeten. Av respondenterna hade 26 % motorsågskörkort, men ingen hade 
röjsågskort (Figur 5). 

Av de som läst kursen natur- och kulturvård hade 94 % gjort det för mindre än fem år 
sedan och 3 % var anmälda till en förnyelse av kursen. I åldersklassen < 29 år var 
man i störst behov av förnyelse av kursen natur- och kulturvård. I den ålderklassen 
hade 88 % av respondenterna läst kursen för mindre än fem år sedan, 6 % var 
anmälda till en förnyelse av kursen och 6 % hade inte läst kursen av okänd 
anledning. 

Mest utbildade var ägarna och minst utbildade var de motormanuella 
entreprenörerna. Det var ingen stor skillnad mellan olika ålderklasser avseende lästa 
kurser.  
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Figur 5. Respondenternas fördelning över genomförda skogliga utbildningar/kurser. 
(%) Antal: 74 Svarsfrekvens fråga 4: 100 %. Eftersom det var möjligt att välja flera 
svarsalternativ överstiger procentsatsen 100. 

 
4.3 Utbildningsbehov 

De flesta respondenter ansåg sig ha tillräckliga kunskaper i certifiering och 
naturvårdshänsyn. 38 % ansåg sig inte ha något behov alls av utbildning och endast 6 
% ansåg sig ha ett stort behov av utbildning (Figur 6). Entreprenörskategorin ägare i 
ålderklasser > 50 år ansåg sig vara i minst behov av utbildning i certifiering och 
naturhänsyn.  

En kommentar från en ägare var ”det är de certifierade skogsägarna som behöver 
utbildas så att de vet vad som gäller.”. Ytterligare en kommentar var ”markägarna 
behöver utbildas i vad det innebär att vara certifierad. Vi får ofta försvara varför vi 
lämnar evighetsträd och högstubbar.” 

De utbildningar entreprenörerna ansåg sig vara i behov av var repetition av praktiska 
genomgångar av utförda avverkningar, repetition av genomförda utbildningar samt 
kontinuerliga uppdateringar. Särskilt kurserna Skogsbruk nära vatten och Grönt kort 
var efterfrågade kompetensområden i behov av kontinuerlig repetition. 
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Figur 6. Respondenternas upplevda behov av utbildning i certifiering/naturhänsyn. 
(%) Antal: 69 Svarsfrekvens fråga 5b: 93 %. 

 
4.4 Traktdirektiv  

Av respondenterna ansåg 80 % att det var inköparens uppgift att se till så att 
planering av naturvårdshänsyn uppfylldes (utfärdandet av traktdirektiv etc.), 43 % 
ansåg att det var entreprenörens uppgift och 18 % ansåg att det var planerarens (Figur 
7). I den här frågan var det relativt många respondenter som valde flera alternativ och 
några ansåg att alla parter har ett gemensamt ansvar för att naturvårdshänsynen 
uppfylls.  

 
Figur 7. Ansvar för planering av naturvårdshänsyn. (%) Antal: 74 Svarsfrekvens 
fråga 6: 100 %. Eftersom det var möjligt att välja flera svarsalternativ överstiger 
procentsatsen 100. 
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Figur 8 presenterar om det i traktdirektiven finns arbetsinstruktioner för hur 
naturvården skall utföras. I 74 % av fallen fanns skriftliga arbetsinstruktioner i 
traktdirektivet. 38 % fick arbetsinstruktioner muntligt från inköparen. Av 
respondenterna angav 3 % att det inte fanns några arbetsinstruktioner. En relativt stor 
andel, 23 %, ansåg sig själva ansvara för att arbetsinstruktionerna följs.  

För manuella entreprenörer var det vanligare att få muntliga arbetsinstruktioner (64 
%) än skriftliga instruktioner i traktdirektivet. Majoriteten av de motormanuella 
entreprenörerna ansåg att de själva ansvarade för planeringen. 

 
Figur 8. Arbetsinstruktioner för hur naturvården ska utföras (%). Antal: 74 
Svarsfrekvens fråga 7: 100 %. Eftersom det var möjligt att välja flera svarsalternativ 
överstiger procentsatsen 100. 

Entreprenörernas upplevelse av traktdirektivens kvalitet var relativt blandade (Figur 
9). 16 % ansåg att traktdirektivet var mycket bra (betyg 5), 34 % valde betyg 4 och 
32 % betyg 3. Av respondenterna ansåg 4 % att traktdirektivet inte alls var bra.  

Ett återkommande svar var att man inte får något traktdirektiv alls eller att det 
kommer ut för sent. Respondenter i åldersklassen 30-39 år var missnöjdast, medan 
respondenter > 60 år var nöjdast. Avseende entreprenörskategori var de 
motormanuella entreprenörerna missnöjdast följt av de anställda maskinförarna.  
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Figur 9. Vad anser du om traktdirektivets kvalitet? (%) Antal: 73 Svarsfrekvens fråga 
10: 99 %. 

 
4.5 Förbättringar i traktdirektivet 

Flera av entreprenörerna påpekade att kartmaterialet behöver förbättras och att 
traktgränserna ibland är felritade så att de inte överensstämmer med trakten. En 
kommentar var att ”traktdirektivet fylls ofta i av gammal vana och borde specificeras 
mer efter trakten.” 

Den allra vanligaste kommentaren var att traktdirektiven kommer ut för nära inpå 
avverkningen. Detta var dock något som skiljde sig mycket åt beroende på inköpare. 
Vidare lägger inte heller alla inköpare upp traktdirektiven i entreprenörsportalen. 

Generellt ville flera entreprenörer ha mer information och tydligare 
arbetsinstruktioner i traktdirektiven. Den information entreprenörerna önskade var bl. 
a. följande: 

• Apteringsinstruktioner/apteringsfil, sortiment, prislistor 

• Bedömd medelkörsträcka 

• Utförligare avverkningsuttag 

• Kopia på skogsbruksplan 

• Utmärkning av naturvård/kulturvård/fornminnen, ledningar, diken etc. 

• Telefonnummer till markägare 

• Höjdkurvor 

• Larmkoordinat. 
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4.6 Uppfyllelse av certifieringskraven 

81 % av entreprenörerna ansåg sig hinna med att uppfylla certifieringskraven. Det 
var ingen större skillnad varken mellan åldersklasser eller mellan 
entreprenörskategorier avseende vilken grad man ansåg sig uppfylla kraven.  

En del entreprenörer ansåg emellertid att det kunde vara svårt att hinna med att 
uppfylla alla certifieringskrav eftersom de inte alltid hade möjlighet att planera 
trakterna i förväg, vilket ibland berodde att traktdirektiven laddades upp för sent i 
entreprenörsportalen. Ibland kunde även naturhänsynen vara dåligt markerad av 
inköparna. En entreprenör utryckte sig: ”Tiden är dyrbar, maskinen får inte stå stilla, 
det finns ingen ekonomisk möjlighet att planera i förväg på arbetstid utan det gör 
man på matrasterna.”  

Alla respondenter svarade att anlitade underentreprenörer uppfyller kraven för 
certifiering. Av respondenterna hade 97 % en försäkring som täcker miljöskador 
orsakade av avverkning.  

Vidare återrapporterade 85 % av respondenterna naturvårdsavvikelser. Bäst på att 
sköta återrapporteringen var de anställda maskinförarna (91 %), medan de 
motormanuella entreprenörerna var sämst (64 %). Ingen betydande skillnad i 
återrapportering kunde relateras till åldersklass. 

 
4.7 Samverkan med inköparna på Vida Skog 

Av respondenterna ansåg 58 % sig ha ett mycket bra samarbete och 30 % ett bra 
samarbete med inköparna på Vida Skog (Figur 10). Ägarna var den kategori som 
upplevde samarbetet bäst. Ingen tydlig skillnad i upplevt samarbete kunde ses i 
relation till åldersklass. 

 
Figur 10. Hur upplever du att samarbetet med inköparen fungerar? (%) Antal: 73 
Svarsfrekvens fråga 16: 99 %. 
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Av respondenterna ansåg 91 % att inköparens tillgänglighet var bra eller mycket bra 
(Figur 11). Inga skillnader i upplevd tillgänglighet kunde konstateras varken i 
relation till ålder eller till entreprenörskategori.  

 
Figur 11. Hur är inköparens tillgänglighet? (%) Antal: 73 Svarsfrekvens fråga 17: 99 
%. 

Figur 12 presenterar hur entreprenörerna upplevde inköparens framförhållning i 
planering av avverkningstrakter. Flertalet ansåg att framförhållningen kan bli bättre. 
Högst andel, 38 %, gav inköparna betyg 3 i framförhållning. Störst problem i 
framförhållning upplevde de motormanuella entreprenörerna och de anställda 
maskinförarna.  

 
Figur 12. Framförhållning i planering av avverkningstrakter. (%) Antal: 72 
Svarsfrekvens fråga 18: 97 %. 
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4.8 Entreprenörsportalen 

Av respondenterna använde 69 % entreprenörsportalen. Det var kategorin ägare som 
använde portalen mest (84 %) medan de motormanuella entreprenörerna använde den 
minst (21 %). De entreprenörer som använde entreprenörsportalen hade relativt olika 
uppfattning om hur entreprenörsportalen fungerade, men flertalet var dock positivt 
inställda (Figur 13). Ca 60 % ansåg att användandet av entreprenörsportalen 
fungerade bra eller mycket bra. En ägare utryckte sig; ”entreprenörsportalen är bland 
det bästa som har hänt.”  

 
Figur 13. Hur bra tycker du entreprenörsportalen fungerar idag? (%) Antal: 52 
Svarsfrekvens fråga 20: 70 %. 

Figur 14 presenterar upplevelsen av entreprenörsportalen fördelat på åldersklasser. 
Ålderklasserna >60 år respektive <29 år upplevde entreprenörsportalen bäst.  

 
Figur 14. Upplevelsen av entreprenörsportalen fördelat på åldersklass. 
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Figur 15 presenterar hur entreprenörerna upplevde inköparnas uppladdning av 
traktdirektiv i entreprenörsportalen. Ca hälften ansåg att inrapporteringen av 
traktdirektiv fungerade bra medan 22 % upplevde att inrapporteringen fungerade 
mycket bra.  

Respondenterna i åldersklasserna 50-59 och >60 år ansåg att uppladdningen av 
traktdirektiven i portalen sköttes något bättre än övriga åldersklasser Ägarna var mest 
tillfredställda med inköparnas uppladdning av traktdirektiv medan de anställda 
maskinförarna och de motormanuella entreprenörerna var minst nöjda. 

 
Figur 15. Uppladdning av traktdirektiv av inköpare till entreprenörsportalen. (%) 
Antal: 51 Svarsfrekvens fråga 23: 69 %. 

Figur 16 presenterar hur entreprenörerna upplevde återapporteringen av traktdirektiv 
till Vida Skog. 38 % gav återrapporteringen ett medelbetyg (3). 28 % upplevde 
återrapporteringen som bra och 23 % som mycket bra. 

Respondenterna i åldersklassen >60 år upplevde i större utsträckning 
återrapporteringen som mycket bra än övriga åldersklasser  
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Figur 16. Upplevelse av återrapporteringen av traktdirektiv till Vida Skog. (%) Antal: 
47 Svarsfrekvens fråga 24: 64 %. 

 
4.8.1 Behov av förbättringar i entreprenörsportalen 

Något som många respondenter efterfrågade var en digital återrapportering av 
traktdirektiv. Flera påpekade att kartorna behöver förbättras och att gränssnittet i 
portalen behöver förbättras och förenklas, t.ex. genom snabbikoner för att slippa 
klicka flera gånger. Nedan listas ytterligare önskemål om förbättringar i 
entreprenörsportalen. 

• Uppföljning av virkets tillredning/kvalitet 

• Kompatibel med alla webbläsare och MAC 

• Användning via smart-phone 

• Markering av färdiga trakter 

• Att färdiga trakter ligger kvar längre 

• Uppdatering av apteringsfiler/apteringsuppföljning 

• Mer information om volymuppgifter, sortiment, naturvård och vrak 

• Förenkling vid utskrift av vältlappar 

• Uppdelat mellan avverkade och ej avverkade trakter 

• En lathund 

• En sammanfattande redovisningssida för trakter 

• Möjlighet att e-posta en trakt till en kollega. 
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4.9 Övriga åsikter 
 
4.9.1 Feedback på utförda trakter 

71 % ansåg att Vida Skog gav tillräcklig feedback på utförda trakter. De anställda 
maskinförarna var de som upplevde Vida Skogs feedback som mest tillfredställande, 
medan de motormanuella entreprenörerna upplevde den som minst tillfredställande. 

En anställd entreprenör utryckte sig: ”Man vill gärna höra att man gjort ett bra jobb, 
väldigt sällan i skogsbranschen man får höra det, men också de gånger det är saker 
man behöver tänka på och få en bra chans att rätta till och förbättra.” 

 
4.9.2 Synpunkter på Vida Skog 

Ungefär hälften av entreprenörerna ansåg att samarbetet med Vida Skog var mycket 
bra och 43 % gav betyg 4 (Figur 17). De allra flesta kommentarer om Vida Skog var 
i allmänhet positiva. 

 
Figur 17. Upplevelse av samarbetet med Vida Skog. (%) Antal: 74 Svarsfrekvens 
fråga 27: 100 %. 

 
4.9.3 Förslag för att öka inköpsvolymen av skogsråvara 

”Visa sig mer ute hos skogsägarna” var den mest förekommande rekommendationen 
från entreprenörerna kombinerat med marknadsföring i form av skogsdagar och 
”öppet hus aktiviteter”. Respondenterna påpekade även att det är viktigt att visa upp 
vad entreprenörerna kan erbjuda i form av röjning, gallring och slutavverkning.  

”Satsa ännu mer på att ge skogsägaren en helhetslösning för skogsvården och inte 
bara tänka på att köpa virke.”  
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”Satsa på att kvalitetssäkra alla skördare på längd och diameter mätning och sedan gå 
ut med detta som reklam. Genom kvalitetssäkringen finns stora vinster att hämta 
både för markägare och Vida.” 

 
 

5. Diskussion och slutsatser 
 
5.1 Validitet & reliabilitet 

Enkätutskick är att föredra när det handlar om ett stort urval (Ejlertsson 2005). Att 
genomföra intervjuer med alla entreprenörer bedömdes som svårt med tanke på 
tidsaspekten. Undersökningens svarsfrekvens på 55 % levde inte riktigt upp till 
förväntningarna. 

I enkätundersökningar är det viktigt att frågorna är korrekt formulerade för att erhålla 
en hög reliabilitet. Analys av svaren från respondenterna ska svara på 
undersökningens syfte. En del flervalsfrågor kanske skulle ha konstruerats för 
rangordning av olika alternativ. Då kunde ett mer korrekt värde ha erhållits. Det 
interna bortfallet på vissa frågor kan ha berott på felformulering av enkätfrågorna 
samt att de även misstolkades av respondenterna. Vidare att några frågor enbart 
borde ha ställts till entreprenörskategorin ägare. Det kan ha varit lämpligt att skicka 
ut olika enkäter till kategorin ägare respektive anställda. Om man ser till 
undersökningens syfte hade inte alla frågor högsta validitet, men samtidigt gav de 
Vida Skog ytterligare svar på viktiga områden, och därför inkluderades även de i 
enkäten. 

Av betydelse är att en relativt stor andel av entreprenörerna (45 %) valde att inte 
medverka i undersökningen. Eventuellt hade ett annat resultat erhållits om fler valt 
att delta i undersökningen. En alternativ metod kan ha varit att välja ut ett mindre 
antal entreprenörer och genomföra djupintervjuer för att få en mer kvalitativ bild av 
situationen. Förhoppningsvis har entreprenörerna svarat så ärligt som möjligt. Genom 
att garantera anonymitet borde de flesta vågat lägga fram sitt budskap. 

Valet att använda sig av en traditionell postenkät framför en webbenkät var riktigt 
med tanke på att det dels var svårt att hitta e-postadresser till alla entreprenörer dels 
att relativt få entreprenörer svarade på e-posten, som efterfrågade kontaktuppgifter. 

 
5.2 Utbildningsbehov 

En stor del av Vida Skogs entreprenörer hade en yrkeslivserfarenhet på över tio år, 
vilket innebär att kunskapen för att utföra ett bra arbete i skogen finns. Erfarenheten 
är viktig för att kvaliteten på utfört arbete skall bli bra. Det är i sin tur av vikt för att 
få återkomma till skogsägaren. Inköp av skogsråvara handlar till stor del om ett 
förtroende för inköpare/entreprenör. Ett förtroende tar lång tid att bygga upp men kan 
raseras fort om inte kvaliteten blir den utlovade. 

Certifierade entreprenörer ska ha läst kursen natur- och kulturmiljö (Grönt kort). De 
flesta respondenter hade läst kursen, men några enstaka saknade den. En relativt stor 
andel av de motormanuella entreprenörerna hade varken tagit motorsågskörkort eller 
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röjsågskort. Eftersom dessa kurser krävs enligt certifieringens standard vore det 
lämpligt att få alla entreprenörer att genomgå dem.  

När det gäller kurser och utbildningar ligger ansvaret på entreprenörerna att se till att 
de har rätt kvalifikationer samtidigt som Vida Skog har ett ansvar att ställa rätt krav 
på entreprenörerna. Det är viktigt för Vida Skogs rykte att alla entreprenörer 
verkligen uppfyller certifieringskraven. De flesta av entreprenörerna ansåg sig inte ha 
något större behov av utbildning i certifiering/naturhänsyn. Något som däremot 
efterfrågades var praktiska genomgångar av utförda objekt. 

Mer information kanske ska riktas till skogsägare om vad det innebär att vara 
certifierad. 

 
5.3 Traktdirektiv 

Inköparnas upprättande av traktdirektiv borde kunna förbättras, då alla entreprenörer 
idag inte får något traktdirektiv utan får arbetsinstruktionerna på annat sätt.  

Mest påtalat var att traktdirektiven kommer ut för sent till entreprenörerna. Detta är 
dock något som varierar mellan inköparna. När traktdirektiven kommer ut för sent 
kan vissa entreprenörer uppleva en ökad stress eftersom man inte hinner med att 
planera nästa trakt i förväg. Inköparna bör informeras om detta. Inte att förglömma är 
att inköparna har en stor press på sig att få fram virke och vara ute och besöka 
skogsägarna.  

Vad gäller kvaliteten på traktdirektiven kan man alltid försöka förbättra dem genom 
någon form av standardisering. Viktigast är att traktdirektiven anpassas efter trakten 
och inte utformas av ”gammal vana”.  

 
5.4 Uppfyllelse av certifieringskraven 

En relativt stor andel ansåg att det kan vara svårt att hinna med att följa 
certifieringens riktlinjer. Detta skulle kunna bero på att entreprenörerna ibland är 
stressade av produktionskrav och då kanske natur- och kulturhänsynen i viss mån blir 
lidande. 

Det är viktigt att trakterna blir markerade och snitslade väl för att minska risken för 
att naturhänsynsobjekt går förlorade. Det gäller alltså att den som har ansvaret för 
traktplaneringen verkligen ser till så den blir utförd.  

Skogsägare saknar i vissa fall förståelse för sparandet av naturhänsyn enligt 
certifieringskraven. Detta är nog inget som påverkar uppfyllelsen av 
certifieringskraven, utan snarare att entreprenören måste förklara för skogsägare 
varför naturhänsyn lämnas. 

 
5.5 Entreprenörsportalen 

Entreprenörsportalen är en satsning som ligger rätt i tiden och underlättar arbetet för 
både entreprenör och inköpare. Även om inte alla idag använder portalen så kommer 
förmodligen användandet öka med tiden. När ett nytt system implementeras tar det 
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alltid tid innan användarna blir bekväma i det. Som det ser ut nu finns det saker att 
förbättra, men användarna är ändå relativt positivt inställda till entreprenörsportalen. 

En förenkling av gränssnittet skulle eventuellt kunna göra portalen mer 
användarvänlig. Även någon form av hjälpavsnitt skulle vara lämpligt att lägga in i 
portalen. Varierade kunskaper i datoranvändning finns alltid bland användarna, och 
därför är det viktigt att systemet är så enkelt som möjligt. Man kan konstatera att det 
inte var någon större skillnad i upplevelsen av entreprenörsportalen relaterat till 
åldersklass.  

Inköparnas uppladdning av traktdirektiv i portalen upplevdes som relativt bra, men 
detta är något som naturligtvis varierar mycket mellan inköparna. Viktigt är att 
inköparna verkligen laddar upp traktdirektiven i portalen och att detta sker med så 
god framförhållning som möjligt.  

En viktig funktion som borde finnas i portalen är en digital återrapporteringsfunktion. 
Detta är något som flera respondenter efterfrågade. Att använda portalen för 
återrapportering av traktdirektiv skulle vara en förbättring för alla parter. Mer 
information i form av volym- och sortimentsuppgifter, aptering och 
naturvårdsinstruktioner efterfrågades. Vidare vore det lämpligt att lägga in en 
redovisningssida och att förbättra kartmaterialet. 

 
5.6 Samverkan med inköparna på Vida Skog 

Respondenterna ansåg att samarbetet med inköparna fungerar bra. Detta är i sin tur 
en förutsättning för att verksamheten ska fungera bra. Entreprenörerna hade heller 
inga problem med att få tag på sin inköpare.  

Inköparnas framförhållning i planering av avverkningstrakter var något som ansågs 
kunna förbättras. Viktigt är i alla fall att inköparen är medveten om hur entreprenören 
ser på framförhållningen.  

Entreprenörernas förslag på hur Vida Skog ska arbeta för att anskaffa mer 
virkesråvara är att synas mer ute hos skogsägare. Exempelvis genom skogsdagar, där 
väl utförda avverkningar visas upp, och genom öppet hus aktiviteter.  

Feedback är något som alltid kan förbättras. Det är känt att man som 
skogsmaskinförare oftare får negativ än positiv återkoppling. Viktigt är att framföra 
både bra och mindre bra saker både som entreprenör och inköpare. 

Över 90 % av respondenterna ansåg att samarbetet med Vida Skog fungerar bra eller 
mycket bra. Detta måste ses som ett bra betyg i en hårt pressad bransch. Ett bra 
samarbete mellan entreprenörer och inköpare är av största vikt för att skapa en 
effektiv inköpsorganisation.  

 
5.7 Återkoppling teori och slutsatser 

Vida Skogs försörjningsstrategi för råvaruanskaffningen inriktas mot att ge 
skogsägaren en helhetslösning när det gäller skogsvården. Att inköparna är ute så 
mycket som möjligt hos skogsägarna är vikigt samt att inköparna verkligen ger 
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skogsägaren en helhetslösning för skogsvården och inte bara ”tänker på att köpa in 
virke.” 

Entreprenörsportalen är en viktig länk i marknadsföringsstrukturerna då den fungerar 
som kommunikationsplattform mellan inköpare och entreprenör. En bra kvalitet på 
traktdirektiven samt att de laddas upp i entreprenörsportalen är en förutsättning för 
att entreprenörerna ska få rätt information och arbetsinstruktioner för objekten i rätt 
tid. Utan rätt information blir verksamheten aldrig så effektiv som den kan bli. 
Entreprenörer påpekar att traktdirektiv inte laddas upp i tid så detta måste inköparna 
bli bättre på. Samtidigt måste Vida Skog se till så att så många som möjligt av 
entreprenörerna använder sig av entreprenörsportalen för att utnyttja den fullt ut. 

Idag finns ingen form av standardisering av traktdirektiven, men eftersom det är flera 
entreprenörer som efterfrågar mer/bättre information i traktdirektiven borde det vara 
bra att införa någon form av standard på traktdirektiven. En rätt stor del av 
entreprenörerna har även angett att det inte får arbetsinstruktioner i traktdirektivet, 
vilket bekräftar att en standardisering av traktdirektiven bör införas. Enligt PEFC:s 
skogsbruksstandard ska det finns arbetsinstruktioner i traktdirektivet. 

För att råvaruförsörjningen ska bli effektiv är det av största vikt att entreprenörerna 
och inköparna har en bra relation och ett bra samarbete med varandra. Denna 
undersökning har konstaterat att i de flesta fall är entreprenörerna mycket nöjda med 
samarbetet med sin inköpare. 

För att leva upp till certifieringskraven ligger det både på Vida Skogs och 
entreprenörernas ansvar i att rätt utbildningar har genomförts av entreprenörerna. 
Nästan alla av entreprenörerna som har medverkat i undersökningen har ett Grönt 
kort. Däremot saknar vissa ADR. En stor del av entreprenörerna saknar 
motorsågskort och alla saknar röjsågskort. Rätt kvalifikationer och utbildningar är en 
förutsättning för att leva upp till certifieringskraven därför måste de entreprenörer 
som inte har rätt kvalifikationer genomföra kurserna. Kravet på skoglig 
grundutbildning borde vara uppfyllt då de flesta av entreprenörerna har en gedigen 
yrkeslivserfarenhet.  
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5.8 Förslag till förändringar  

• Se till så alla entreprenörer har rätt kvalifikationer/utbildningar 

• Standardisering av traktdirektiv 

• Anpassa traktdirektiv efter trakt 

• Informera inköparna om entreprenörernas syn på att traktdirektiven laddas 
upp för sent i entreprenörsportalen 

• Förbättring av kartmaterial 

• Förenkla gränssnitt/lägga till hjälpavsnitt i entreprenörsportalen 

• Digitalisera återrapportering av traktdirektiv 

• Mer skoglig information. 
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7. Bilagor 
 
Enkät 
 

 
Enkätfrågor  2013-03-19   
     
Denna enkät har skickats till alla entreprenörer som arbetar för Vida Skog. Enkäten handlar om 
certifieringskraven, entreprenörsportalen och övriga synpunkter om Vida. Enkäten behandlas 
anonymt. Skicka tillbaka enkäten med det bifogade svarskuvertet så fort som möjligt dock senast 
2013-04-03  
 
1. Ålder:    
    < 29år 
    30-39år 
    40-49år 
    50-59 år 
    > 60år 
 
2. Entreprenörskategori:  
    Egen grupp(er) (Ägare) 
(Flera alternativ kan väljas)   Anställd 
    Skördarförare 
    Skotarförare 
    Motormanuell 
    Annan (ange)__________________ 
 
Frågor angående utbildning    
 
3. Vilken är din skogliga grundutbildning?    
    Naturbruksgymnasium 1 år 
(Flera alternativ kan väljas)   Naturbruksgymnasium 2 år 
    Naturbruksgymnasium 3 år 
    Högskoleutbildning 
    Yrkeslivserfarenhet >5 år 
    Yrkeslivserfarenhet >10 år 
    Anna(ange)__________________ 
 
4. Vilka kurser har du som kan relateras till skoglig verksamhet? 
     

Natur & kulturmiljövårdsutbildning 
(SYN – kurser, Grönt kort etc.) 

ADR - utbildning 
Förstahjälpen – utbildning 
Hjärt och lungräddning 
Heta arbeten 
Motorsågskort 
Röjsågskort 
Skyddsdikning/dikesrensning 
Aptering 
Vattenvård 

Övriga 
(ange)__________________________ 
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5. Aktuell status på Natur & kulturmiljövårdsutbildning (SYN – kurser, Grönt kort etc.)?  
    Ja har kursen ej äldre än 5 år 
    Nej har inte kursen 
    Anmäld till förnyelse av kurs 
 
5 b. Ser du ett behov av utbildning i certifiering/naturhänsyn för att bättre kunna utföra 
naturhänsynsåtgärderna vid olika skogliga uppdrag? 
 
(Ringa in en siffra 1-5) 
 
Inget behov 1 2 3 4 5  Stort 
behov 
 
5 b forts. Specificera typ av önskvärd 
utbildning:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
 
Frågor angående certifieringskraven 
 
6. Vem har ansvaret för planering av naturvårdshänsynen i beståndet? 
  
    Inköpare 
    Planerare 
    Entreprenör 
    Röjare 
    Annan (ange)___________________ 
 
7. Finns arbetsinstruktioner för hur åtgärden ska utföras?   
    Ja, muntligt med inköparen 
    Ja, muntligt med markägaren 

I traktdirektivet  
Ansvarar själv för planeringen 

    Nej 
    
8. Hinner du med att följa/uppfylla/åtgärda alla regler/instruktioner angående Cert. kraven, eller 
kan kvaliteten t.ex. naturhänsynen bli eftersatt pga. att tiden inte räcker till? 
   

Ja 
Nej (ifall ”nej” specificera nedan 

ev. andra/ytterligare orsaker) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
9. Om underentreprenör anlitas uppfyller underentreprenören kraven för certifiering? 
 
    Ja 
    Nej 
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10. Hur anser du kvaliteten är på traktdirektivet? 
 
(Ringa in en siffra 1-5) 
 
Inte alls bra 1 2 3 4 5  Mycket 
bra 
       
 
11. Vad skulle kunna göras bättre i 
traktdirektivet?__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
12. Finns skriftligt ramavtal med uppdragsgivaren 
     
    Ja 
    Nej 
     
13. Täcker försäkringar miljöskador orsakade av avverkning?  
 

Ja 
    Nej 
 
 
14. Återrapporteras avvikelser i naturvården? 
 
    Ja 
    Nej 
 
15. Till vem rapporteras 
avvikelserna?______________________________________________________ 
 
Frågor angående inköparen 
 
16. Hur upplever du att samarbetet med inköparen fungerar? 
     
(Ringa in en siffra 1-5) 
 
Inte alls bra 1 2 3 4 5  Mycket 
bra 
 
 
17. Hur är inköparens tillgänglighet? 
 
(Ringa in en siffra 1-5) 
 
Inte alls bra 1 2 3 4 5  Mycket 
bra 
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18. Hur anser du att framförhållningen i planeringen av skogliga objekt är? 
 
(Ringa in en siffra 1-5) 
 
Inte alls bra 1 2 3 4 5  Mycket 
bra 
     
Frågor angående entreprenörsportalen 
 
19. Använder du dig av entreprenörsportalen?    
    Ja 
Om Nej gå vidare till fråga 27.  Nej 
 
20. Hur bra tycker du entreprenörsportalen fungerar idag? 
       
(Ringa in en siffra 1-5) 
 
Inte alls bra 1 2 3 4 5  Mycket 
bra 
 
21. Vad behöver förbättras i 
entreprenörsportalen?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
22. Vilka övriga funktioner borde finnas i 
entreprenörsportalen?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
23. Hur fungerar rapporteringen av traktinformation från din inköpare på Vida Skog till 
entreprenörsportalen (arbetsbeskrivning, traktdirektiv mm)? 
 
(Ringa in en siffra 1-5) 
 
Inte alls bra 1 2 3 4 5  Mycket 
bra 
 
 
24. Hur fungerar återrapporteringen av traktdirektiv till Vida Skog (inköpare, 
certifieringsansvarig) (naturvård, produktionsrapporter, avvikelser mm)?  
 
(Ringa in en siffra 1-5) 
 
Inte alls bra 1 2 3 4 5  Mycket 
bra 
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25. Ger Vida Skog tillräcklig feedback på utförda objekt, (uppföljning)? 
 
    Ja 
    Nej 
 
 
26. Övriga kommentarer: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Frågor angående Vida  
 
27. Hur tycker du samarbetet med Vida Skog som uppdragsgivare fungerar? 
 
(Ringa in en siffra 1-5) 
 
Inte alls bra 1 2 3 4 5  Mycket 
bra 
 
 
 
28. Vad borde Vida Skog göra för att möta konkurrensen 
bättre?_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
29. Övriga åsikter om 
Vida__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för att du har fyllt i denna enkät. Din medverkan är viktig och kommer leda till förbättringar. 
 
Vänliga hälsningar Johan Petersson 
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Följebrev 
 
 
 
 
 
 
Hej 
 
 
Jag heter Johan Petersson och går Skogs och träprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu håller jag på att göra mitt examensarbete 
på Vida Skog.  
Min handledare på Vida Skog Tony Axelsson har gett mig i uppdrag att 
utvärdera er entreprenörer angående frågor i certifiering samt utveckling av 
entreprenörsportalen.  
 
Denna enkät har skickats till alla entreprenörer och anställd personal som 
anlitas av Vida Skog. Tanken är att underlaget som enkäten ger ska hjälpa 
till att förbättra för er, därför ska du se detta som en möjlighet att få vara 
med och påverka. 
 
Jag är tacksam om du kan ta dig tid att fylla i enkäten.  
När du har fyllt i enkäten posta den i det medföljande portofria svarskuvertet 
så fort som möjligt dock senast 2013-04-03 
 
Om du har några frågor eller önskar ta del av resultatet tveka inte att 
kontakta mig. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Johan Petersson 
0702231959 
Johan.Petterson@vida.se 
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Påminnelsebrev 
 
För ett par veckor sedan skickade jag ut en enkät till dig. Enkäten skickades 
till alla entreprenörer och anställd personal som anlitas av Vida Skog. 
Enkäten är en del i mitt examensarbete och ska kartlägga viktiga frågor 
angående certifiering samt utveckla och förbättra entreprenörsportalen mm. 
 
Tanken med enkäten är att ge er möjligheten att vara med att påverka 
framtiden med Vida, därför är just din åsikt viktig för oss. 
 
Om du inte har fyllt i enkäten är jag tacksam om du kan ta dig tiden att fylla 
i den och posta den i det medföljande portofria svarskuvertet så fort som 
möjligt. 
 
Ditt svar är vikigt för undersökningens kvalitet. 
 
Om du redan fyllt i enkäten bortse från detta brev. 
 
Om du har några frågor eller önskar ta del av resultatet tveka inte att 
kontakta mig. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Johan Petersson 
0702231959 
Johan.Petterson@vida.se 
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