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Sammanfattning 
Olika grupper i skogsbranschen riskerar att ha olika syn när det gäller ansvaret för ett 
miljömässigt hållbart skogsbruk och nyttan med certifiering och den här studien gjordes 
för att undersöka vilka inställningar som fanns i skogsbranschen till 
certifieringssystemen FSC och PEFC. Arbetet gjordes med avseende på tre grupper: 
skogsägare, skogsentreprenörer och anställda som arbetar på skogsföretaget Södra med 
certifiering i sitt dagliga arbete. I studien skickades en enkät och ett frågeformulär ut.  
    Undersökningen visade att de tre grupperna värderade miljömässigt hållbart 
skogsbruk med certifiering högt.  

 Som skogsägare fick man en certifieringspremie för det certifierade virke som 
man sålde. Skogsägarna såg också en ekonomisk vinning med certifiering.  

 Skogsentreprenörerna ansåg att certifiering i högre grad gav ordning och reda i 
deras arbete men att det fanns en ekonomisk kostnad med att vara certifierad.  

 Skogsföretagsgruppen menade att certifierade produkter gav tillgång till en 
större marknad för skogsföretaget. 

    Grupperna var överens om att ansvaret för ett miljömässigt hållbart skogsbruk låg på 
de/den som ägde skogsmarken. Samtidigt uppskattade hälften av skogsägarna att deras 
kunskaper om certifieringarna var otillräckliga medan skogsentreprenörerna och 
skogsföretagsgruppen ansåg att deras kunskaper var tillräckliga. Detta kunde bero på att 
skogsägarna fick mindre utbildning av certifiering än de andra två grupperna. 
    Det här arbetet har visat att grupperna inte har olika syn när det gäller vikten av att ett 
miljömässigt hållbart skogsbruk bedrivs.
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Abstract 
Different groups in the forestry sector were likely to have different views regarding the 
responsibility for an environmentally sustainable forestry and the benefits of 
certification and this study aimed to examine the attitudes that existed in the forestry 
sector to the certification schemes FSC and PEFC. In the study a survey and a 
questionnaire were sent out to different groups. The investigation was made with 
respect to three groups: forest owners, forest contractors and employees working with 
the certification schemes on a daily basis at the forest company Södra.  
    The groups agreed that the owner of the forest had the main responsibility for an 
environmentally sustainable forestry. 
    The study revealed that all three groups highly valued the environmental aspect of 
certification.  

 Forest owners also identified financial gain as a benefit.  
 The forest contractors felt that the certification gave orderliness to their work but 

also saw an economic cost from being certified. 
 The forest company employees found certification as an access to a wider 

market with certified products.  
    Half of the forest owners estimated their knowledge of the certification schemes to be 
inadequate while forest contractors and the employees of Södra valued their knowledge 
as sufficient. The forest owners had less education about the certification schemes than 
the other groups.
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Ordlista 

 

Andrapartscertifiering: Certifieringssystemet revideras av det egna 
certifieringsorganet. Exempel på andrapartscertifiering är FSC. 
 
FSC: Forest Stewardship Council. Skogscertifiering.  
 
Fub: Fast virke under bark. Uttrycket används vid prissättning av skogsvirke.  
 
Gruppcertifiering: Paraplyorganisationer, exempelvis skogsbolag, kan erbjuda sina 
medlemmar och anställda ett gruppcertifikat vilket innebär att skogsägare och 
skogsentreprenörer kopplade till organisationen har möjlighet att ta del av certifikatet 
om man jobbar mot och lever upp till standardkraven. I och med en gruppcertifiering så 
bedrivs en stor del av det administrativa arbetet av paraplyorganisationen. 
 
Grön skogsbruksplan: Verktyg som bygger på inventering av skogen i fråga där bland 
annat miljövärden identifieras och skogsvårdsåtgärder planeras. Den gröna 
skogsbruksplanen presenteras sedan bland annat som en karta. 
 
PEFC: Program for the Endorsement of Forest Certification. Skogscertifiering.  
 
Tredjepartscertifiering: Certifieringen revideras av ett oberoende ackrediterat 
certifieringsorgan. Exempel på tredjepartscertifiering är PEFC. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Skogsnäringens utveckling i Sverige 

Skogsnäringen är en viktig del av industrin i Sverige och har kommit att spela en stor 
roll när det gäller landets tillväxt. Ungefär 55 procent av Sveriges yta består av skog och 
står för cirka 33 procent av Sveriges totala nettoexport. Uppskattningsvis står 
skogsindustrin för 23 procent av den totala omsättningen i industrier i Sverige (Schlyter, 
Stjernquist & Bäckstrand 2009).  
    Redan på 1800-talet väcktes intresset för att nyttja skogens resurser på ett långsiktigt 
sätt men inte förrän i början av 1900-talet kom den första skogsvårdslagen. I mitten av 
1900-talet förändrades också synen på skogsbruket från att ha varit inriktat på 
hushållningsprinciper till att rikta in sig på mer näringspolitiska system. Följden av 
denna förändring blev olika negativa miljökonsekvenser såsom större areal med 
kalhyggen och en mindre andel lövträd i skogen. På sjuttiotalet började skogsvårdslagen 
skärpas åt mer, exempelvis genom att anmälan var tvungen att göras vid kalhyggen.         
Vissa åtgärder mot miljöproblem började utformas, exempelvis i samband med de 
negativa effekter som uppkommit i samband med kemikalieanvändning tidigare. År 
1979 kom en ny produktionsinriktad skogsvårdslag vilket ledde till att det ensidiga 
skogsbruket kom att gynnas för att kunna öka produktionen (Boström 2002). 
    Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) har sedan den tillkom förändrats ett tjugotal gånger.     
Lagen säger bland annat vad skogsägare har för skyldigheter när det gäller hur skogen 
ska skötas. I lagen formuleras också hänsyn som ska tas till natur- och kulturmiljön 
samt till bland annat rennäringen.  
    Hänsyn som ska tas i skogsbruket till naturmiljön finns också beskrivet i miljömålet 
som innebär att ”Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga ska bevaras och att 
skogen ska brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges 
förutsättningar att fortleva”. Svensk skogspolitik bygger på att miljömålet och 
produktionsmålet är jämställda (Landsbygdsdepartementet, 2012).  
    I Sverige har ett produktionsmål tagits fram (Duvemo, Bergquist, Näslund, Kalén & 
Edlund, 2012) vars syfte är att säkerställa att skogen nyttjas för god avkastning på ett 
effektivt och uthålligt sätt. ”Skogen brukas så att den ger en uthålligt hög 
avverkningsnivå och en god ekonomisk avkastning i hela landet. Tillgången på 
efterfrågade sortiment är god. Virkets egenskaper medger användning för många olika 
ändamål. Skogsbruket utvecklas kontinuerligt och bedrivs effektivt.” 
    År 2013 började också en timmerförordning gälla som EU beslutade om. 
Förordningen, Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 995/2010 L 295/23, ss. 
1-12, kom till för att förbjuda handel på EU:s inre marknad med trävaror från olovlig 
avverkning. 
    Samtidigt gäller även Miljöbalken för miljöhänsynen i skogen (SFS 1998:808). 
Under främst 1980- och 1990-talet började miljöfrågorna i samband med skogsbruket 
att debatteras på allvar. Något som kritiserades då var att mycket av naturvården skedde 
genom frivilliga åtaganden. Industrin började förstå att konsumenterna efterfrågade 
produkter som säkert kunde fastställas vara framställda genom ett hållbart skogsbruk. 
Detta ledde till ett ökat tryck på de stora skogsbolagen att certifiera sig (Boström 2012).   
Under Rio-konferensen år 1992 kunde inte några globala bindande avtal 
överenskommas när det gällde bestämmelse om hållbart skogsbruksarbete globalt sett, 
främst i tropiska områden som var drabbade av en snabb avskogning. Missnöjet som 
bredde ut sig hos den breda massan på grund av detta kan ses som en orsak till att 
certifieringsstandarden FSC (Forest Stewardship Council) utvecklades. 
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    Skogsindustrin valde att börja med frivilligt miljöarbete. Certifieringarna som togs 
fram var tänkta att även fungera som miljömärkning av timmer för att kunna visa hur 
trävirket producerats. Idag finns två certifieringssystem specifika för skog i Sverige. 
Dels FSC som i grund och botten härstammar från miljörörelsen. I Sverige används 
också PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) som har sina rötter i 
skogsindustrin. Det är idag vanligt att arbeta parallellt med båda certifieringarna.  
 
1.1.2 FSC (Forest Stewardship Council) 

Certifieringssystemet FSC började användas i Sverige år 1996. Idag heter 
organisationen som sköter FSC-certifieringarna FSC Sverige. FSC Sverige är en ideell 
och fristående förening som bygger på FSC:s internationella värdegrunder och stadgar 
(Schlyter et al. 2009). 
    Syftet med standarden är att skogsbruket ska vara hållbart och ansvarsfullt men också 
att fungera som en miljömärkning. Standarden tas fram i respektive land och godkänns 
sedan på en internationell nivå. Den svenska FSC-standarden tas fram av FSC Sverige 
och godkänns sedan genom beslut i den internationella FSC-organisationen. 
 
    FSC består av tio olika principer (i parantes ges exempel på krav): 
1. Efterlevnad av lagstiftning och FSC:s principer (ha kunskap om och följa tillämpliga 
lagar). 
2. Rättigheter och ansvar för innehav och nyttjande (ägandet ska vara säkerställt).  
3. Ursprungsbefolkningens rättigheter (ursprungsbefolkningen ska ha kontroll över 
skogsbruket på sina landområden). 
4. Relationer på samhällsnivå och arbetarrättigheter (anställda ska ha rätt att organisera 
sig). 
5. Utbyte av skogen (skador på skogen ska undvikas). 
6. Miljöpåverkan (5 % naturvårdsområden och skyddsområden ska avsättas). 
7. Skötselplan (en skötselplan ska upprättas med bl.a. beskrivning av mål, 
skogstillgångar och skogsbrukssystem). 
8. Uppföljning (en utvärdering av skogstillståndet och utbytet ska ske). 
9. Identifiering av skogar med höga bevarandevärden som sedan ska underhållas. 
10. Plantageskogar (plantageskogar får inte öka trycket på naturskogar). 
 
    FSC är en andrapartscertifiering vilket innebär att de som är certifierade revideras av 
FSC Sverige. Medlemmarna i FSC är indelade i tre olika kamrar: en ekonomisk, en 
social och en miljökammare som i olika beslut speglar dessa olika intressen. Olika 
skogsbolag erbjuder sina medlemmar gruppcertifiering med FSC. Genom att vara med i 
en gruppcertifiering förflyttas mycket av det administrativa ansvaret från den enskilda 
privata skogsägaren till organisationen som har hand om gruppcertifieringen (Forest 
Stewardship Council 2010). 
 
1.1.3 PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) 
Certifieringsstandarden PEFC togs fram av skogsindustrin internationellt år 1998 och 
började användas i Sverige efter millenniumskiftet. Den utvecklades på grund av att 
FSC inte täckte in alla aspekter när det gällde det nordiska skogsbruket. I de nordiska 
länderna ägs skogen i en stor utsträckning av privata skogsägare. Till skillnad från FSC 
utvecklades PEFC för att på ett mer kostnadseffektivt sätt kunna gruppcertifiera 
skogsägare, skogsentreprenörer och företag som producerar och handlar med trävaror.  
Idag finns visserligen FSC i fler länder men fler hektar skog är certifierade med PEFC.  
PEFC är en tredjepartscertifiering och det innebär att certifieringsorganet ackrediteras 
av SWEDAC i Sverige. Medlemmarna i PEFC är indelade i tre grupper som skiljer sig 
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från FSC:s olika kamrar (Tab 1). Den första gruppen består av representanter för 
skogsbruk och transporter. I den andra gruppen ligger fokus på förädling av 
skogsråvaran fram till dess att den når slutkonsumenten. Den tredje gruppen består av 
organisationer som har sociala, kulturella och miljömässiga perspektiv till ett hållbart 
skogsbruk. 
    PEFC består av tre olika kravsektioner i sin standard som innefattar skogskrav, 
sociala krav och miljökrav.  
Kraven för skogsskötselstandarden åtta stycken.  
Några exempel på de olika kraven är:  

 Ett aktivt ekonomiskt skogsbruk ska bedrivas i enlighet med skogsvårdslagen. 
 Riskerna med insättande av främmande trädslag ska utvärderas. 
 Hänsyn till rennäringens intressen ska tas. 

 
De sociala kraven är tio stycken. 
Några exempel på de olika kraven är: 

 De svenska lagarna och arbetsvillkoren som finns ska efterföljas. 
 Friheten som allemansrätten ger kommer också med ett ansvar. 
 Skogsbruk och turism är viktiga byggstenar för landsbygdsutvecklingen. 

 
Miljöstandardkraven är tretton stycken. 
Några exempel på de olika kraven är: 

 Förutsättningarna för biologisk mångfald ska skyddas och bevaras. 
 En hög ambition när det gäller naturvård ska gälla för skogsområden med höga 

naturvärden. 
 Lämpliga metoder ska användas för att skydda mark och vatten. 
 

    Till skillnad mot FSC kan även skogsentreprenörer vara certifierade mot PEFC.  
För att få arbete hos PEFC- certifierade skogsägare krävs det att skogsentreprenören är 
certifierad mot PEFC. Det innebär därför att samtliga skogsentreprenörer i det här 
arbetet är certifierade.  
    Med PEFC är det möjligt med gruppcertifikat både för skogsägare och för 
skogsentreprenörer. Gruppcertifikatet kan ges till medlemmar och anställda i en 
paraplyorganisation, det vill säga skogsbolag. Skogsbolaget är då de som sköter mycket 
administrativt arbete kring certifieringen (Program for the Endorsement of Forest 
Certification 2012).  
 
Tabell 1. Jämförelse mellan certifieringarna FSC och PEFC 
 FSC PEFC 
Antal krav/principer 10 31 (8+10+13, se ovan) 
Antal 
medlemsgrupper/kamrar 

3 (Ekonomisk, 
social och 
miljökammare) 

3 (Skogsbruksrepresentanter, 
produktionsgrupp samt grupp 
med kopplingar till sociala, 
kulturella och miljömässiga 
aspekter) 

Typ av certifiering 2:a partscertifiering 3:e partscertifiering 
Erbjuder gruppcertifikat Ja Ja 
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1.1.4 Södra 

Södra är en ekonomisk förening med 51 000 medlemmar som är skogsägare i södra 
Sverige. Södra är en koncern med olika företag med koppling till skogen. Södra Cell 
producerar pappersmassa. Södra Timber producerar trävaror för konstruktion där en stor 
del av materialen används som byggnadsmaterial. Södra Interiör arbetar fram interiörträ, 
exempelvis parkettgolv. Södra Skog innefattar skogliga tjänster som exempelvis 
genererar virkesråvara. Exempel på skogliga tjänster är skogsentreprenörers arbete som 
bland annat gallrar och röjer skog (Södras 2013b). 
    Både när det gäller FSC och PEFC har Södra system för gruppcertifiering.  
    Alla skogsentreprenörer som kör för Södra är certifierade enligt PEFC.  
    Som skogsägare kan man välja att vara enkelcertifierad eller dubbelcertifierad. Som 
dubbelcertiferad är man certifierad med både FSC och PEFC. Som enkelcertifierad, det 
vill säga certifierad med antingen FSC eller PEFC, erhåller man en certifieringspremie 
av Södra på 10 kronor/m³ fub (fub = fast under bark). Som dubbelcertifierad ligger 
premien på 20 kronor/m³ fub. Detta kan jämföras med att priset på massaved, som 
skogsägaren säljer till skogsbolaget, är ungefär 250-300 kr/m³ fub.  
    Totalt är 18 000 skogsägare som är medlemmar i Södra certifierade enligt FSC och 
PEFC (Södra 2013b). Södra har egna skogsrevisorer som gör kontinuerliga stickprover, 
cirka 180 stycken per år, för att kontrollera hur de certifierade medlemmarna lever upp 
till certifieringskraven. Samtidigt sker också extern tillsyn av FSC-revisorer och 
ackrediterade PEFC-revisorer. Det är kostnadsfritt för skogsägare att certifiera sig. Som 
certifierad skogsägare får man enbart anlita en PEFC-certifierad skogsentreprenör.  
    I sitt system med dubbelcertifiering har Södra som krav att en grön skogsbruksplan 
ska tas fram för skogsfastigheter som är större än 20 hektar. Planen ska med en karta 
visa hur produktions- och miljösatsningarna ser ut (Södra 2013a). 
 
1.1.5 Attityder och ansvar 

För skogsägare kan det finnas en rad tänkbara motiv för att certifiera sig. Det kan finnas 
en vilja hos skogsägarna att hantera sin skog på ett miljömässigt hållbart sätt.  
Eventuellt kan det även finnas ekonomiska motiv då man får en premie för certifierat 
virke eller genom att det är lättare att sälja sitt certifierade virke. Om skogsägaren har ett 
kontrakt med ett skogsbolag är det också möjligt att man blir påverkad att certifiera sig 
från det hållet. Att certifiera sig kan också handla om att man anser att det är moraliskt 
rätt, det vill säga att man vill verka i sin skog på ett hållbart sätt så att även kommande 
generationer ska kunna nyttja skogens ekosystemtjänster (Lidestav & Berg Lejon 2011).  
    För skogsbolagen finns det ett stort behov av att miljöprofilera sig för att bli starkare 
på marknaden där fler och fler certifierade produkter efterfrågas. Genom certifiering kan 
man locka till sig miljömedvetna kunder. Man kan också lättare behålla redan 
existerande kunder och förbättra sitt rykte som skogsbolag (Toshiaki, Heikki, Arto, & 
Tetsuhiko 2005). 
    I Slovakien utfördes under år 2005-2008 en studie där en del av studien bestod av en 
attitydundersökning till certifieringssystem och vad det fanns för anledningar för 
skogsägare att certifiera sig. Författarna kunde, genom att skicka ut frågeformulär, dra 
slutsatsen att man genom att certifiera sig ville skapa en miljöprofil, få tillgång till en 
större marknad och få tillgång till certifieringspremier. De främsta motiven som 
skogsägarna såg var bidrag till en miljömässig hållbar utveckling följt av ekonomiska 
motiv. För skogsbolagen var certifiering en väg till att få tillgång till en större marknad. 
(Hubert & Vladislav 2009). 
    I Estland gjordes en större undersökning för att ta reda på skogsägares olika attityder 
till att bli medlem i en skogsägarförening (Põllumäe, Korjus, Kaimre & Vahter 2013). 
För att få reda på attityderna till ett medlemskap skickades enkäter ut till skogsägarna. 
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Resultaten visade att skogsägare med större skogsfastigheter tenderade att i högre grad 
vilja vara medlemmar i en skogsägarförening än skogsägare med mindre 
skogsfastigheter. Medlemmarna i skogsägarföreningar tenderade också att vara mer 
aktiva i sitt skogsbruk än de som inte var medlemmar. 
    En attityd kan bäst beskrivas som en inre bedömning som en person genom egen 
värdering kopplar till olika saker. En sådan sak kan i princip vara vad som helst, allt 
från en person till en idé. Attityden personen har kan också värderas genom att man i en 
viss grad värderar alternativen/enheten på ett positivt eller negativt sätt. I en enkät kan 
man få personer att spegla sina egna attityder genom att dessa värderar olika 
förslagsalternativ (Eagly & Chaiken 1993).  
    I skogsbranschen så sker en kommunikation mellan olika grupper, exempelvis mellan 
skogsägare och skogsbolag. En studie som genomfördes 2013 av Keskitalo & 
Liljenfeldt visade att kommunikationen mellan olika parter när det gällde 
skogscertifiering påverkade vilken inställning man hade till certifiering.  
    Hur man ser på ansvar kan se väldigt olika ut. Ofta tenderar människor att förskjuta 
ansvaret för miljöfrågor till en högre nivå där det är politiker som bär ansvaret för 
miljön (Lindström & Küller 2006). 
    Lindström (2003) visade att personalen på en kommunal avdelning kände att deras 
handlingar var mer viktiga om de själva kände att deras handlingar gjorde en konkret 
skillnad. 
    Ett sätt att kunna påverka miljöarbetet mer i skogen kan exempelvis vara genom 
certifiering. Skogscertifiering är idag ett frivilligt verktyg för skogsägare men med 
certifiering kommer också ett ansvar att följa de olika krav som ställs i standarderna. 
Genom att certifiera sig påverkar skogsägare och skogsentreprenörer olika aspekter som 
kan kopplas till miljöfrågor i skogsbruket. Detta kan också påverka hur man själva ser 
på ansvarsfrågan.  
    Den ansvarsnivå man kan se i skogsbruket i Sverige är bland annat de som faktiskt 
äger skogsmarken, det vill säga skogsägare och skogsbolag. En annan ansvarsgrupp är 
bland annat skogsentreprenörer som verkar i skogen och har en påverkan på 
skogsmarkerna när de kör med sina skogsmaskiner samt när de väljer ut vilka träd som 
ska avverkas. Politiker kan också ses som en grupp med ett stort ansvar då de stiftar 
lagar som rör miljöaspekter i skogsbruket. Även certifieringssystemen, exempelvis FSC 
Sverige, kan ses som en grupp med stort ansvar då de ska se till att de certifierade 
medlemmarna lever upp till certifieringskraven (Boström 2002). 
 
1.1.6 Miljöorganisationer 

Det finns idag många miljöorganisationer som ställer sig frågande till FSC:s 
trovärdighet som certifieringsstandard (Johansson 2012). 
    Naturskyddsföreningen tog tillsammans med Världsnaturfonden Sverige (WWF) 
initiativ till FSC Sverige år 1995. Naturskyddsföreningen gick ur FSC:s styrelse år 2008 
då man kunde dokumentera att certifierade markägare inte hade följt de miljöregler som 
finns i standarden. Detta hade under flera år pågått utan att det gav markägarna några 
konsekvenser. Även Fältbiologerna som tidigare var medlemmar valde att lämna FSC 
Sverige år 2007. Miljöorganisationen Jordens vänner bestämde sig också för att stå 
utanför FSC år 2012 då man ansåg att FSC blev alltmer urholkat (Sahlin 2013). 
WWF Sverige är medlemmar i FSC Sverige. Organisationen stödjer och engagerar sig i 
FSC men tar avstånd från certifieringssystemet PEFC då man inte anser att systemet 
uppfyller de minimikrav som man har för trovärdig certifiering. När det gäller FSC - 
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standarden ser en av experterna för skogsfrågor på WWF Sverige1 en rad fördelar med 
systemet. Dels sker ett gemensamt beslutsfattande av ekonomiska intressenter vilket gör 
att intressenter utanför skogsbruket kan ha ett större inflytande. WWF Sverige ser FSC 
som ett instrument för att få miljömedvetna konsumenter att kunna påverka marknaden. 
Organisationen anser också att standarden kräver mer än den svenska lagstiftningen gör 
idag när det gäller miljöregler, vilket kan ses som positivt. Vidare menar man på WWF 
att flera olika hållbarhetsaspekter, inte bara miljömässig hållbarhet, hanteras inom 
samma system. De nackdelar som enligt WWF Sverige finns med FSC-certifieringen är 
att det kan bli för stort fokus på dokumentation och pappershantering, något som i 
synnerhet drabbar de mindre skogsägarna. Det finns också risk för att 
skogscertifieringens genomslag i Sverige får politiker och myndigheter att inte känna 
samma driv för att skärpa och utveckla lagstiftning som krävs för ett hållbart skogsbruk. 
En konsekvens kan också bli att certifieringssystemet får hantera frågor där lagstiftare 
och myndigheter borde styra genom lagstiftning. Ansvaret för ett miljömässigt hållbart 
skogsbruk anser WWF Sverige till största delen ligger på markägaren.  
  
1.2 Syfte och hypotes 
1.2.1 Syfte  

Arbetets syfte är att göra en undersökning för att få reda på vilka attityder som finns till 
certifieringssystemen FSC och PEFC i skogsbranschen och hur dessa attityder skiljer 
sig åt beroende på om personen i fråga är skogsägare, skogsentreprenör eller anställd 
som arbetar med certifiering på skogsföretag. I det här examensarbetet är 
skogsentreprenörerna den grupp som arbetar på uppdrag av skogsbolagen med den 
praktiska skogsskötseln, det vill säga med maskinkörning och röjning av skog där 
naturhänsyn är ett vardagligt inslag. 
 
1.2.2 Hypoteser 

Arbetets hypoteser kretsar kring att de olika medlemmarna och anställda i 
skogsbranschen upplever certifieringssystemen på olika sätt.  

H1: Skogsägare, skogsentreprenörer och anställda som arbetar på skogsföretaget 
med certifieringssystemen förskjuter ansvaret till andra grupper än den de själva 
tillhör. 
H2: De olika grupperna i studien ser en nytta med att vara certifierade med FSC och 
PEFC. En sådan nytta skulle kunna vara att arbetet i skogen underlättas på något vis 
eller att de ser en ekonomisk vinning genom exempelvis certifieringspremien.  
H3: Skogsägare och skogsentreprenörer ser vissa nackdelar med att vara certifierad. 
En sådan nackdel skulle kunna vara att det blir mer dokumenthantering.  
H4: Skogsentreprenörerna kan ibland känna certifieringen som ett tvång då 
skogsentreprenörerna i den här studien måste vara certifierade för att få arbeta 
genom Södra. 
H5: Den anställda som arbetar på skogsföretaget ser en ekonomisk vinning med 
certifiering genom att en dörr öppnas till en större marknad med certifierade 
produkter. 
H6: Skogsentreprenörerna har större kunskap om certifieringarna än vad 
skogsägarna har genom mer utbildning. 

 

                                                 
1 Per Larsson, Expert, Skog och handel med träprodukter, WWF Sverige, intervju via frågeformulär den 
6:e maj 2014. 
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2. Metoder 
För att undersöka attityder kan exempelvis metoder som enkäter, frågeformulär, 
intervjuer, fokusgruppdiskussioner och litteraturstudier användas.  
    I det här arbetet valdes enkät och frågeformulär som lämpliga metoder. Dels sågs det 
som en fördel med ett fåtal metoder vid sammanställningen av resultaten. Enkät ansågs 
mest lämplig då den bör ge ett stort antal svar som med arbetets tidsram inte hade 
kunnat fås med intervjuer. 
    Frågeformulären som skickades ut till de anställda på skogsföretaget som jobbar med 
certifiering valdes som en lämplig metod då de kunde ge mer kvalitativa svar än vad en 
enkät hade gett. 
    Liknande metoder har också använts vid tidigare studier vars syfte var att studera 
liknande frågor som det här arbetet har (Hubert & Vladislav 2009; Põllumäe et al. 
2013).  
 
2.1 Urval av testgrupp 
Vid urvalet av testgrupp när det gällde skogsägare lottades en grupp på 300 skogsägare 
slumpmässigt ut från den totala gruppen av skogsägare på 50 000 skogsägare. Detta 
urval samt utskicket av enkäten utfördes av Södra. I gruppen på 50 000 skogsägare 
exkluderades vissa skogsägare, dels de skogsägare som inte hade en e-postadress vilket 
krävdes då enkäten var webbaserad, dels de skogsägare som precis hade fått en enkät av 
Södra i något annat sammanhang då det fanns risk för att dessa var enkättrötta vilket 
eventuellt skulle göra bortfallet större. Utlottningen genomfördes i Excel.  
    Testgruppen av skogsentreprenörer valdes ut ur Södras entreprenörregister och totalt 
valdes 146 skogsentreprenörer slumpmässigt ut.  
     Den tredje gruppen, anställda som dagligen arbetar med certifieringarna på företaget 
valdes ut för att få personer som arbetade på olika sätt med certifieringarna. Totalt 
deltog fem personer: Tre anställda som arbetar som skötsel- och miljöledare och två 
anställda som arbetar som skogsinspektörer. De personer som deltog i studien valdes ut 
slumpvist från olika distrikt för att få en varians. Skogsföretagsgruppen arbetar dagligen 
med certifieringsfrågor och träffar regelbundet skogsägare och skogsentreprenörer i sitt 
arbete. Även om den tredje gruppen var mindre till antal än de övriga två i studien så 
var den ändå viktig att ha med i arbetet då den gav ett större perspektiv i frågorna. 
 
2.2 Mätinstrument 
Till skogsägare och skogsentreprenörer skickades en enkät ut. Den tredje gruppen, 
anställda som dagligen arbetar med certifieringarna FSC och PEFC, var mycket mindre 
och därför skickades frågeformulär ut till dessa med öppna frågor som gav mer 
kvalitativa svar. 
     Ett frågeformulär skickades också till Världsnaturfonden Sverige för att ge ett bättre 
djup till studien. Tanken var också att skicka samma frågeformulär till 
Naturskyddsföreningen men efter kontakt med organisationen och på grund av arbetets 
begränsade tidsramar så användes en rapport i litteraturgenomgången som beskriver 
organisationens attityder till certifieringen FSC (Sahlin 2013). 
 
2.2.1 Enkät 

I arbetet skickades en webbaserad enkät ut till 300 skogsägare och 146 
skogsentreprenörer (Trost 2007; Alriksson & Henriksson 2013). Då kontaktuppgifterna 
till skogsägarna och skogsentreprenörerna enbart fick hanteras internt skickades enkäten 
ut genom Södras kommunikationsavdelning. Enkäten skickades ut med ett 
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webbenkätverktyg från vilket man kunde få ut resultaten på individnivå i en excel-fil. 
Med enkäten gavs också information om arbetets syfte.  
    Enkäten (Bilaga A) utformades så att testgrupperna först fick kryssa i olika 
bakgrundfakta, såsom kön, ålder, om personen var skogsägare eller skogsentreprenör 
samt om personen var certifierad och vilken certifiering individen i så fall hade. Enkäten 
bestod av 13 olika slutna frågor som gav olika alternativ som personerna måste välja 
mellan. Enkäten hade också frågor där man värderade sin egen attityd till olika frågor 
från 1-4 eller ”Vet ej”. Värderingen från 1-4 valdes för att undvika centraltendensen, det 
vill säga att man la sig på en neutral punkt i mitten (Patel & Davidson 1994). 
    Enkätens frågor tog uppskattningsvis 5-10 minuter att besvara. I slutet av enkäten 
fick personerna möjlighet att skriva kommentarer kring enkäten och dess frågor. 
Försöksgrupperna hade två veckor på sig att besvara enkäten. Efter ungefär en vecka 
skickades en påminnelse ut.  
     För att kunna hitta svagheter i enkätens utformning innan enkäten skickades ut till 
den stora försöksgruppen genomfördes först en pilotstudie till tio skogsägare och 
skogsentreprenörer, jämnt fördelade. Dessa personer deltog inte i huvudstudien. För 
pilotstudien användes enkätwebbplatsen ”kwicksurveys.com” för att utforma frågorna 
för att sedan skickas med en länk via e-mail till de tio försökspersonerna. Förutom att 
svara på enkäten fick pilotpersonerna också besvara frågor om hur man upplevde 
enkäten, om det fanns något som man borde ändra på eller lägga till, om enkäten var 
lättförstådd och hur lång tid man uppskattade att enkäten tog att genomföra. Genom att 
se på hur man besvarade frågorna i enkäten kunde också svagheter i frågornas 
utformning identifieras så att dessa frågor kunde ändras på. 
    Efter pilotstudien ändrades en del frågor i sina formuleringar och svarsalternativ. 
 
2.2.2 Frågeformulär 

Försöksgruppen med anställda på Södra som dagligen arbetade med certifieringar var en 
mycket mindre grupp än skogsägarna och skogsentreprenörerna men var viktig att ha 
med för att kunna ge en större helhetsbild till attityderna i skogsbranschen. Eftersom att 
den tredje gruppen var mindre valdes skriftliga intervjuer som en lämplig metod för att 
undersöka attityderna till FSC och PEFC.  
     Ett frågeformulär skickades till den tredje gruppen med anställda på skogsföretaget 
och bestod av öppna frågor (Bilaga B). De fem personerna som deltog kontaktades och 
blev tillfrågade om de ville besvara frågor till examensarbetet. De som sa ja fick sedan 
frågorna skickade till sig via e-mail för att sedan kunna besvara frågorna och skicka 
svaren tillbaka.  
    Frågorna hade, innan de skickades ut, lästs igenom av olika personer så att olika 
svagheter, såsom otydliga formuleringar, kunde identifieras och skrivas om.  
    På ett liknande sätt, men med delvis andra frågor, skickades också frågeformulär ut 
till ansvarig för skogsfrågor på Världsnaturfonden Sverige (Bilaga C). 
 

2.3 Databehandling 
2.3.1 Enkätsvar 

I studien användes ett oberoende t-test (Townend 2002). Detta test var lämpligt då den 
eventuella skillnaden mellan grupperna skogsägare och skogsentreprenörer skulle 
analyseras. Normalfördelningen testades inte. Svar som hade lämnats som ”Vet ej” togs 
ej med i analysen. 
    Kommentarerna som kunde lämnas har sammanställts genom representativa citat. 
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2.3.2 Frågeformulär 

Resultaten från frågeformulären sammanställdes genom att en utvärdering gjordes för 
hur majoriteten i försöksgruppen tyckte i en fråga. Dessa åsikter exemplifierades sedan 
med hjälp av passande citat.  
 

3. Resultat 
3.1 Externt bortfall  
Enkäten skickades till totalt 446 skogsägare och skogsentreprenörer varav 141 svarade 
(32 %). Av de 300 skogsägare som fick enkäten besvarade 89 skogsägare enkätfrågorna 
(30 %). Enkäten skickades till 146 skogsentreprenörer och av dessa var det 52 personer 
som besvarade frågorna (36 %).  
 
3.2 Bakgrundsfakta  
Män var överrepresenterade i undersökningen. Ingen av skogsentreprenörerna var 
kvinna (Tab. 2). 
 
Tabell 2. Kön 
Kön Skogsägare Skogsentreprenör Totalt antal svar 
Man 78 (88 %) 52 (100 %) 130 (92 %) 
Kvinna 11 (12 %) 0 (0 %) 11 (8 %) 
Summa 89 (100 %) 52 (100 %) 141 (100 %) 
 
De flesta av skogsägarna och skogsentreprenörerna var mellan 36 år och 65 år. En stor 
del av skogsägarna (37 %) var över 66 år medan ingen av skogsentreprenörerna var över 
66 år (Tab. 3).  
 
Tabell 3. Ålder 
Ålder Skogsägare Skogsentreprenör Totalt antal svar 
18-35 år 2 (2 %) 7 (13 %) 9 (6 %) 
36-50 år 13 (15 %) 26 (50 %) 39 (28 %) 
51-65 år 41 (46 %) 19 (37 %) 61 (43 %) 
66 år eller äldre 33 (37 %) 0 (0 %) 33 (23 %) 
Summa 89 (100 %) 52 (100 %) 141 (100 %) 
 
Majoriteten av den totala gruppen var skogsägare (Tab. 4). 
 
Tabell 4. Anknytning till Södra 
Anknytning till Södra Antal svar 
Skogsägare 89 (63 %) 
Skogsentreprenör 52 (37 %) 
Summa 141 (100 %) 
 
De flesta av de certifierade skogsägarna var dubbelcertifierade (Tab. 5). De flesta 
skogsentreprenörer uppgav att de var certifierade med PEFC (entreprenörcertifierad). 
Fem entreprenörer uppgav att de var dubbelcertifierade och fyra entreprenörer angav att 
de var certifierade med PEFC för skogsägare.  
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Tabell 5. Typ av certifiering 
Certifiering Antal svar 
FSC (för skogsägare) 7 (5 %) 
PEFC (för skogsägare) 12 (8 %) 
Dubbelcertifierad (skogsägare) 60 (43 %) 
PEFC (Entreprenörcertifierad) 45 (32 %) 
Har ingen certifiering 17 (12 %) 
Summa 141 (100 %) 
 
3.3 Attityder hos skogsägare 
3.3.1 Synen på ansvar (H1) 
Skogsägare ansåg att skogsföretag var den grupp som bar störst ansvar för ett 
miljömässigt hållbart skogsbruk (Fig. 1). Personerna som svarade på enkäten värderade 
också skogsägares ansvar och skogsentreprenörers ansvar högt medan de ansåg att 
politiker och certifieringsorgan hade något lägre ansvar än de andra grupperna.  
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Figur 1. Värdering av i vilken grad olika grupper bar ansvar för ett miljömässigt 
hållbart skogsbruk. 
 
Skogsägarna ansåg att de själva bar ett stort ansvar för ett miljömässigt hållbart 
skogsbruk på sin skogsfastighet och/eller i sitt dagliga arbete i skogen (Fig. 2). 
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 Figur 2. Bedömning av eget ansvar för miljömässigt hållbart skogsbruk, N=87. 
 
3.3.2 Certifieringarnas nytta (H2-H4) 

74 personer (83 %) såg överlag en nytta med att vara certifierade med FSC/PEFC. 
 
Skogsägarna såg medverkan till en miljömässig hållbar utveckling var en stor fördel 
med certifiering (Fig. 3). 
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Figur 3. Vilken vinning som fanns med certifieringssystem enligt skogsägarna, N=204 
(flervalsfråga).  
 
Skogsägarna ansåg att medverkan till en miljömässig hållbar utveckling var den största 
fördelen med att vara certifierad (Fig. 4). Därefter såg gruppen ekonomisk vinning som 
en stor fördel. Personlig utveckling, ordning och reda samt underlättande arbete var 
något som skogsägarna såg en mindre fördel med i jämförelse med de andra 
alternativen. 
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Figur 4. Skogsägares bedömning av eventuella fördelar med certifiering. 
 
Överlag såg skogsägarna inte något problem med att de hade en känsla av att det fanns 
ett måste med att vara certifierad och man värderade nackdelarna genomgående som 
låga (Fig. 5). De nackdelar som hamnade högst var att skogsägarna fick mer 
dokumenthantering och att personerna ibland fick en känsla av att någon annan hade 
kontroll över verksamheten. Många valde också att svara ”Vet ej”.  
 

Liten nackdel Stor nackdel Vet ej

0

5

10

15

20

25

30

35

Mer dokumenthantering (N=86)

Tidskrävande (N=86)

Känsla av att någon annan har 
kontroll över verksamheten 
(N=86)

Ekonomiska kostnader (N=85)

Känsla av att man måste vara 
certifierad (N=82)

A
n

ta
l 
s

va
r

 
 
Figur 5. Skogsägares bedömning av eventuella nackdelar med certifiering. 
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3.3.3 Uppskattning av den egna kunskapen (H6) 

De flesta skogsägarna ansåg att certifieringskraven var lätta (Fig. 6). 23 personer (26 %) 
ansåg att kraven var svåra eller mycket svåra. 
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Figur 6. Hur svåra skogsägarna ansåg att certifieringskraven var, N=88. 
 
Hälften av de tillfrågade skogsägarna ansåg att de inte har tillräckliga kunskaper om 
certifieringskraven (Fig. 7).  
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Figur 7. Hur tillräckliga skogsägarna ansåg att deras kunskaper om FSC och PEFC 
var, N=86. 
 
3.3.4 Uppskattad aktivitet 
Mer än 30 personer (34,5 %) angav att de inte arbetade särskilt aktivt för att leva upp till 
kraven medan 7 skogsägare (8 %) angav att de arbetade väldigt aktivt för samma 
ändamål (Fig. 8). Samtidigt bedömde 50 personer (57,5 %) att man arbetade aktivt mot 
kraven.  
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Figur 8. Hur aktivt skogsägarna arbetade för att leva upp till certifieringskraven, 
N=87.  
 
Skogsägarna ansåg att certifieringssystem var viktigt för att bedriva ett miljömässigt 
hållbart skogsbruk (Tab. 6). 
 
Tabell 6. Hur viktigt man ansåg att certifieringssystem var för att bedriva miljömässigt 
hållbart skogsbruksarbete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.5 Kommentarer 
Totalt 17 skogsägare valde att lämna kommentarer i enkäten. Fem personer 
kommenterade på olika sätt att det fanns brister när det gällde deras kunskaper om 
certifieringskraven. 
”Har mest dunkla begrepp om certifieringen i skrivandes stund.” 
”Man glömmer vilka krav som ställs.” 
 
3.4 Attityder hos skogsentreprenörer 
3.4.1 Synen på ansvar (H1) 

Skogsentreprenörerna ansåg att det var skogsägaren och skogsbolaget som bar det 
största ansvaret för ett miljömässigt hållbart skogsbruk (Fig. 9). Entreprenörers ansvar 
värderade personerna högre än politikers och certifieringsorgans ansvar. 

 Antal svar (%) 
Inte särskilt viktigt 6 (7 %) 
 10 (11 %) 
 28 (32 %) 
Mycket viktigt 36 (40 %) 
Vet ej 9 (10 %) 
Summa 89 
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Figur 9. Värdering av i vilken grad olika grupper bar ansvar för ett miljömässigt 
hållbart skogsbruk. 
 
Skogsentreprenörerna bedömde sitt eget ansvar för ett miljömässigt hållbart 
skogsbruksarbete som stort i sitt dagliga arbete i skogen (Fig. 10).  
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Figur 10. Bedömning av eget ansvar för miljömässigt hållbart skogsbruk, N=52. 
 
 
3.4.2 Certifieringarnas nytta (H2-H4) 

45 personer (87 %) såg överlag en nytta med att vara certifierade med FSC/PEFC. 
 
Entreprenörerna såg medverkan till en miljömässig hållbar utveckling som den största 
fördelen med certifiering (Fig. 11).  
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Figur 11. Vinning som fanns med certifieringssystem enligt skogsentreprenörerna, 
N=132 (flervalsfråga).  
 
De största fördelarna som skogsentreprenörerna såg med certifieringssystem var 
medverkan till en miljömässig hållbar utveckling samt personlig utveckling och ordning 
och reda (Tab. 12). En ekonomisk vinning såg de inte som en stor fördel. 
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Figur 12. Skogsentreprenörers bedömning av eventuella fördelar med certifiering 
 
De tre svarsalternativ som kunde ses som nackdelar enligt entreprenörerna var att det 
blev mer dokumenthantering, att det var tidskrävande samt att det gav ekonomiska 
kostnader (Fig. 13). Många bedömde det som en liten nackdel att en känsla kunde fås av 
att man måste vara certifierad. 
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Figur 13. Skogsentreprenörers bedömning av eventuella nackdelar med certifiering. 
 
3.4.3 Uppskattning av den egna kunskapen (H6) 

Lite mer än hälften av skogsentreprenörerna tyckte att kraven var lätta eller mycket lätta 
(Fig. 14). 23 personer (44 %) ansåg att kraven var svåra eller mycket svåra 
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Figur 14. Hur svåra skogsentreprenörer ansåg att certifieringskraven var, N=52. 
 
Majoriteten av skogsentreprenörerna ansåg att deras kunskaper var tillräckliga om 
certifieringskraven (Fig. 15).  
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Figur 15. Hur tillräckliga skogsentreprenörer ansåg att deras kunskaper om FSC och 
PEFC var, N=52. 
 
3.4.4 Uppskattad aktivitet 
Nästan alla entreprenörer arbetade aktivt eller väldigt aktivt för att leva upp till kraven 
(Fig. 16). 
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Figur 16. Hur aktivt skogsentreprenörerna arbetade för att leva upp till 
certifieringskraven, N=51. 
 
Överlag tyckte skogsentreprenörerna att certifiering var viktigt för att bedriva ett 
miljömässigt hållbart skogsbruksarbete (Tab.7). 
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Tabell 7. Hur viktigt man ansåg att certifieringssystem var för att bedriva miljömässigt 
hållbart skogsbruksarbete. 
 Antal svar (%) 
Inte särskilt viktigt 1 (2 %) 
 5 (10 %) 
 22 (42 %) 
Mycket viktigt 24 (46 %) 
Vet ej 0 (0 %) 
Summa 52 (100 %) 
 
3.4.5 Kommentarer 
Totalt lämnade 15 skogsentreprenörer kommentarer. Fyra skogsentreprenörer 
kommenterade att de även var skogsägare även om de i detta arbete hade fått enkäten 
skickad till sig i sin roll som skogsentreprenör.  
 
3.5 Skillnad mellan skogsägare och skogsentreprenörer 
En analys av enkätdata gjordes för att se om det förelåg en skillnad mellan hur 
skogsägare och skogsentreprenörer värderade olika fördelar med att vara 
skogscertifierade (Fig.4 och Fig.12). 
 
En större andel skogsägare (se Fig. 4) än skogsentreprenörer (se Fig. 12) värderade 
ekonomisk vinning som en fördel med att vara certifierade (p<0,001, t=4,46, N=73 
skogsägare, N=49 skogsentreprenörer) (Fig. 17).  
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Figur 17. Hur skogsägarna respektive skogsentreprenörerna såg en fördel med att vara 
certifierade genom ekonomisk vinning. 
 
Det förelåg inte någon signifikant skillnad mellan grupperna (Fig.4 och Fig. 12) när det 
gällde hur man värderade en medverkan till miljömässig hållbar framtid som en fördel 
med att vara certifierade (p>0,40, t=-0,82, N=80 skogsägare, N=50 skogsentreprenörer) 
(Fig. 18). 
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Figur 18. Hur skogsägarna respektive skogsentreprenörerna såg en fördel med att vara 
certifierade genom medverkan till miljömässig hållbar utveckling. 
 
Skogsentreprenörerna (Fig. 12) tenderade inte att i en högre grad än skogsägarna (Fig. 
4) värdera personlig utveckling som en fördel med att vara certifierade (p>0,08, t=-1,75, 
N=76 skogsägare, N=49 skogsentreprenörer) (Fig. 19). 
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Figur 19. Hur skogsägarna respektive skogsentreprenörerna såg en fördel med att vara 
certifierade genom personlig utveckling. 
 
Skogsentreprenörerna (Fig. 12) såg ordning och reda, genom dokumentation och 
lagefterlevnad, som en större fördel än vad skogsägarna (Fig. 4) gjorde (p<0,05, t=-
2,07, N=76 skogsägare, N=49 skogsentreprenörer) (Fig. 20). 
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Figur 20. Hur skogsägarna respektive skogsentreprenörerna såg en fördel med att vara 
certifierade genom ordning och reda. 
 
Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan gruppernas svar när det gällde 
värderingen av underlättande arbete (Fig. 4 och Fig. 12), till exempel genom en grön 
skogsbruksplan, som en fördel med att vara certifierade (p>0,40, t=-0,84, N=69 
skogsägare, N=49 skogsentreprenörer) (Fig. 21). 

Liten fördel Stor fördel

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Skogsägare

Skogsentreprenör

P
ro

c
e

n
t 
(%

) 
i 
re

s
p

e
k
ti
ve

 g
ru

p
p

 
Figur 21. Hur skogsägarna respektive skogsentreprenörerna såg en fördel med att vara 
certifierade genom underlättande arbete. 
 
 
3.6 Attityder hos anställda på Södra Skog som arbetar med certifiering 
3.6.1 Attityd till certifieringskraven 

Samtliga tillfrågade ansåg att de hade goda kunskaper om de krav som ställs i FSC och 
PEFC samt att certifieringssystemen är viktiga för att bedriva ett miljömässigt hållbart 
skogsbruk. 
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    Även om svårighetsgraden kunde variera från skogsägare till skogsägare ansåg 
gruppen att kraven var lätta att leva upp till. En svårighet som gruppen såg var att en del 
miljökrav var otydligt definierade vilket särskilt kunde drabba enskilda skogsägare.  
 
”En stor positiv del i detta är att vi nyttjar skogsägarnas frihet och vilja att bidra. Man 
blir positiv till miljöarbete istället för att det kommer lagar och måsten som kan bidra 
till att man gör så lite som möjligt utöver lagnivån. Det har också en positiv drivkraft 
för att marknaden efterfrågar miljömässigt bra produkter.”(Citat 1) 
 
”Kraven på hur det ska se ut i skogen är ganska lätta att kommunicera och har en nivå 
som vi för det mesta får acceptans för. De administrativa kraven är inte så kostsamma 
men svåra att kommunicera och bitvis även få acceptans för. Kraven när man kommer 
till nemoral zon gör det svårt att driva ett bra aktivt skogsbruk.” (Citat 2) 
 
”Miljökraven är ganska enkla även om det finns delar som är otydliga och som 
myndigheterna själva har svårt att specificera och därmed är svåra att förhålla sig till 
som enskild skogsägare.” (Citat 3) 
 
3.6.2 Synen på ansvar (H1) 

Tre av fem personer var överens om att det inte var en enskild grupp som bar hela 
ansvaret, för ett miljömässigt hållbart skogsbruk, utan att detta låg på hela skogssektorn.  
    När det gällde vilken grupp som man ansåg hade det största ansvaret instämde de 
flesta med att det var den som ägde marken, skogsägaren, som hade det största ansvaret 
tillsammans med skogsbolagen. 
    Fyra av de tillfrågade drog slutsatsen att den som brukade skogen skulle följa och 
leva upp till de krav som ställdes i lagar och certifieringar. Staten bar ansvar att skapa 
lagar som var miljömässigt hållbara. Två av de tillfrågade ansåg också att konsumenter 
bar ansvar genom att välja certifierade produkter och på så sätt kunde ställa krav på 
branschen.  
    Samtliga av de tillfrågade uppgav att deras jobb gav en påverkan för ett miljömässigt 
hållbart skogsbruksarbete då de i sina jobb spred information om exempelvis 
certifieringskrav.  
 
”Alla som är verksamma i näringen från skogsägare till industri men också 
konsumenten som vid valet av produkter är med och påverkar.” (Citat 4) 
 
”Det är naturligtvis vi alla som bär ansvaret, men tyngden ligger hos den som äger 
marken.” (Citat 5) 
 
”I dagsläget skogsbolag och skogsägare. Jag hoppas att konsumenterna blir en allt 
viktigare del och att certifieringsreglerna kommer utvecklas ännu mer till att utgå från 
de stora miljöfrågorna.” (Citat 6) 
 
”Genom att vara den som brukar skogen har man ett ansvar att lagar, certifieringskrav 
och liknande följs. Det är ingen annan än staten och de som brukar den som bär någon 
form av ansvar att det görs på ett bra sätt.” (Citat 7) 

”Stor påverkan då jag på Södra har ett aktivt arbete med miljöfrågor och jag träffar 
och utbildar både tjänstemän och entreprenörer. Är också med och tar fram förslag till 
miljömål samt jobbar aktivt med certifieringsfrågor.” (Citat 8) 
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3.6.3 Certifieringarnas nytta (H2-H5) 

Personernas svar skiljde sig åt. Flera påpekade att skogsföretaget genom certifiering fick 
en bättre ställning på marknaden genom en ökad trovärdighet men också genom att det 
blev lättare att sälja skogsprodukter till ett bra pris. Många menade också att 
skogsbruket genom certifieringar drevs mer hållbart.  
     Nackdelar man såg med certifiering var bland annat att FSC:s revision var 
tidsödande.  
    Gruppen trodde att skogsägarna såg ekonomiska fördelar samt en personlig vinning 
genom att skogen brukades på ett miljömässigt hållbart sätt medan man trodde att 
skogsentreprenörer mer såg certifiering som byråkratiskt och ett måste för att få jobb. 
Överlag upplevde man skogsägares attityder till certifiering som positiva. 
     Någon tendens till skillnad i svaren beroende på om personen som besvarade 
frågorna var skogs- och miljöledare eller skogsinspektör kunde inte identifieras.  
 
”Det är lättare att bli av med sina skogsprodukter till ett bra pris.” (Citat 9) 

”En trygghet i att detta är ett ställningstagande företaget gjort som gör att långsiktigt 
fortsätter att jobba med miljöfrågorna och att vi utvecklas efterhand.” (Citat 10) 

”…FSC:s enorma och inte alltid effektiva sätt att revidera oss. Det tar massa tid och 
nyttan av den tiden är inte optimerad.” (Citat 11) 

”På kort sikt tror jag att det är mer pengar i plånboken helt enkelt som styr. På lite 
längre sikt så tror jag att de flesta skogsägare tror att de bidrar till den biologiska 
mångfalden och en rik natur.” (Citat 12) 

”Skogsägarna är generellt positiva och intresserade.” (Citat 13) 

”Södra har möjlighet att sälja sina produkter till ett högre pris samt få god PR. Alla 
skogsbolag gynnas av att skogsbruket är långsiktigt hållbart.” (Citat 14) 

4. Diskussion 
Det externa bortfallet på den webbaserade enkäten var 68 %. En svarsfrekvens runt 30 
% var förväntat då det är vad som brukas få på liknande enkäter.  
    När det gällde skogsägarna var en stor del av skogsägarna äldre än 66 år vilket 
innebar att de förmodligen hade bedrivit skogsbruk länge även utan att vara certifierade. 
Majoriteten av de certifierade skogsägarna var dubbelcertifierade. Detta kunde kanske 
kopplas samman med att man fick en dubbelt så stor certifieringspremie om 
skogsägaren var dubbelcertifierad.  
    Eftersom alla skogsentreprenörer i undersökningen arbetade för Södra var dessa 
tvungna att vara certifierade med PEFC. Som entreprenör kunde denne enbart vara 
certifierad med PEFC men som skogsägare var det möjligt att vara certifierad med både 
FSC och PEFC.  
    I frågan om certifiering gjordes en åtskillnad på om det var PEFC för skogsägare som 
personen var certifierad mot eller mot PEFC för entreprenörer. En del entreprenörer 
verkade ha missat denna skillnad och kryssade i att de var certifierade med PEFC för 
skogsägare. En del av skogsentreprenörerna ägde också skog privat och var i sin 
egenskap av skogsägare dubbelcertifierad. Detta ledde till att vissa skogsentreprenörer 
angav att de var dubbelcertifierade. 
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    Gruppernas inställning till exempelvis ansvar, vinningar/nyttor med certifiering kan 
ge en stor inblick i hur certifieringssystemen fungerar både på en administrativ och 
också på en operativ nivå. Samtidigt sker en avgränsning då olika aspekter möjligtvis 
inte berörs. En kunskapsvidd av olika attityder kan även ges genom att jämföra flera 
olika grupper. De olika grupperna i studien har olika synsätt till skogscertifiering som 
också har speglat gruppernas svar.  
 
4.1 Ansvar beroende på grupp  
Studien pekade på att grupperna inte valde att förskjuta ansvaret uppåt utan såg ansvaret 
som något som låg nära sig själva (Fig. 2, Fig. 10). 
   Skogsföretagsgruppen tyckte att den/de som ägde marken också bar det högsta 
ansvaret för ett miljömässigt hållbart skogsbruk (se Citat 5). De grupper som ägde 
marken var skogsägare och skogsföretag. Samtidigt vidhöll skogsföretagsgruppen att 
alla grupper med koppling till skogen kunde ses som ansvariga för att ett miljömässigt 
hållbart skogsbruk bedrevs (se Citat 4). Någon påpekade att inte bara skogsägare hade 
en stor påverkan utan även konsumenter (se Citat 4). Detta visade att det fanns en 
medvetenhet om hur efterfrågan på miljömärkta produkter påverkar hela 
produktionskedjan. Samtidigt såg skogsföretagsgruppen även en egen påverkan genom 
att de i sitt arbete informerade skogsägare och skogsentreprenörer om certifieringarna 
(se Citat 8). Skogsföretagsgruppens ställning, mellan skogsägarna och den färdiga 
produkten, gör gruppen intressant. Dessa personer såg i högre grad hela kedjan, från 
trädet i skogen till den färdiga produkten som skulle distribueras och säljas. På det sättet 
blev konsumenternas roll i kedjan också mer synlig. Toshiaki et al. (2005) poängterade 
också konsumenternas betydelse då dessa helt avgör om det finns en efterfrågan av 
certifierade träprodukter beroende av om dessa är villiga att betala priset.  
    När det gällde det egna ansvaret som grupperna hade tyckte skogsägarna och 
skogsentreprenörerna att de hade ett stort eget ansvar. Detta motsäger Lindströms & 
Küllers studie (2006) där ansvaret sågs förskjutas till en högre nivå.  
 
4.2 Personlig nytta med certifiering 
De allra flesta av skogsägarna och entreprenörerna såg någon slags nytta/vinning med 
att vara certifierade med FSC/PEFC. Nyttan/vinningen kan vara av moralisk, 
ekonomisk eller av praktisk karaktär såsom Lidestav & Berg Lejon (2011) har framfört. 
    Skogsägarna bedömde att medverkan till en miljömässigt hållbar framtid var en stor 
fördel/vinning följt av personlig utveckling, ordning och reda och underlättande arbete 
(Fig. 3). En ekonomisk vinning kom då först på en femte plats. När de sedan skulle 
värdera de olika vinningarna var för sig var ekonomisk vinning det som grupperna såg 
som den näst största fördelen med certifiering (Fig. 4). Fortfarande värderade 
skogsägarna medverkan till miljömässig hållbar framtid som högst. Vad förändringen i 
värderingen kunde bero på var att försökspersonerna på den andra frågan tvingades att 
värdera alla alternativ medan gruppen på den första frågan valde att i högre grad bara 
kryssa i ett alternativ. Att man såg en ekonomisk vinning med certifiering kunde bero på 
den certifieringspremie som man fick för certifierat virke. Skogsägarna bedömde i högre 
grad än skogsentreprenörerna att ekonomisk vinning var en fördel med certifiering (Fig. 
17). 
    Entreprenörerna bedömde genomgående att medverkan till miljömässigt hållbar 
framtid samt ordning och reda var de främsta fördelarna med att vara certifierad (Fig. 
11). En ekonomisk vinning värderade de inte som någon större fördel. Det kan förklaras 
av att skogsentreprenörerna inte erhöll någon certifieringspremie såsom skogsägarna 
gjorde för sitt certifierade virke. Däremot var det nödvändigt att vara certifierad med 
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PEFC som skogsentreprenör för att få jobb. Att entreprenörerna ansåg att ordning och 
reda var en stor fördel kan bero på att en bättre dokumentation, även från skogsägaren 
sida, kunde underlätta arbetet. Även den gröna skogsbruksplanen, som var ett krav för 
skogsägarna i FSC, kunde underlätta arbetet för entreprenörerna då skogsbruks- 
åtgärderna blev mer tydliga. Skogsentreprenörer såg ordning och reda som en större 
nytta med att vara certifierade än vad skogsägarna gjorde (Fig. 19). Den personliga 
utvecklingen värderade skogsentreprenörerna som en stor fördel. Kanske kände 
entreprenörerna att den personliga utvecklingen, genom bland annat ökad kunskap om 
naturvärden, var viktig även för dem personligen och inte bara i deras arbetsroll som 
skogsentreprenör. 
 
4.3 Tillgång till en större marknad 
Skogsföretagsgruppen såg också medverkan till en miljömässigt hållbar framtid som en 
fördel och trodde också att det låg i skogsägarnas intresse att verka hållbart i skogen (se 
Citat 12).  
    För själva skogsföretaget såg gruppen en fördel med certifiering genom att det gav 
företaget en bättre ställning på marknaden då det gjorde det lättare för företaget att sälja 
produkterna. Certifiering gav också företaget en ökad trovärdighet och bra PR för 
kunderna (se Citat 14). Dessa fördelar hade tidigare studier redan visat på (Toshiaki et 
al. 2005) samt att efterfrågan på certifierade produkter ökar. En efterfrågan styrs bland 
annat av de länder som exporten sker till, då det producerade träet till stor del 
exporteras, samt av konsumenter i hemlandet. Samtidigt är det önskvärt att skälen för 
skogscertifiering inte är marknadsmässiga utan istället är av naturvårdskaraktär.  
    Personerna i skogsföretagsgruppen var ofta ute bland skogsägare och entreprenörer, 
genom den kontakten gavs en uppfattning kring hur skogsägarna och entreprenörerna 
upplevde certifieringssystemen (se Citat 8). Enligt skogsföretagsgruppen var de flesta 
skogsägarna positiva till FSC. Gruppen trodde också att skogsägarna såg 
certifieringspremien som en stor vinning med att certifiera sig men bedömde också att 
skogsägarna var genuint intresserade av att bruka skogen på ett miljömässigt hållbart 
sätt som inte nödvändigtvis betydde att man såg marknadstillgången och ekonomiska 
aspekter som den främsta fördelen med certifiering. Skogsbranschen är en långsiktig 
industri och därför fanns det anledning för skogsägarna att tänka sjuttio år fram i tiden. 
Många av skogsägarna bodde också vid sina skogsfastigheter och ville kunna njuta av 
en mångsidig och vacker natur. 
 
4.4 Nackdelar med certifiering 
Det fanns en mindre grupp skogsägare och skogsentreprenörer som inte såg någon nytta 
med att vara certifierad. 
    De nackdelar som skogsföretagsgruppen såg med certifiering från sina egna 
erfarenheter var att sättet som certifieringarna reviderades på kändes ineffektivt och 
tidsödande (se Citat 11). Skogsföretagsgruppen såg också problem med att FSC-
standarden inte riktigt var anpassad för det nordiska skogsbruket.  
    Skogsägarna värderade dock inte olika möjliga nackdelar med certifiering som 
särskilt höga (Fig. 5). Detta kanske berodde på att de hade gruppcertifikat genom Södra 
vilket innebar att mycket av det administrativa arbetet gjordes av paraplyorganisationen, 
det vill säga Södra. De nackdelar som vissa skogsägare ändå värderade som högre än de 
andra var att det blev mer dokumenthantering och att skogsägarna ibland fick känslan 
av att någon annan hade kontroll över verksamheten.  
    Naturskyddsföreningen (Sahlin 2013) menade att strängare certifieringskrav för FSC 
krävdes för att kunna gynna naturvärden. Återigen är det viktigt att sätta naturvärden i 
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fokus när det gäller certifieringskraven och inte låta en marknadsmässig efterfråga sätta 
ribban.  
    Skogsentreprenörerna såg i högre grad fler nackdelar med att vara certifierad (Fig. 
13). Dels att det blev mer dokumenthantering och att det tog tid i anspråk men också att 
det gav ekonomiska kostnader. Genom att ha fler krav och dokument att följa tog det 
förmodligen längre tid att utföra arbetet. Med certifiering kom också utbildningsdagar 
för entreprenörerna som gjorde att man dessa dagar inte kunde utföra sitt vanliga arbete 
i skogen vilket ledde till mindre intäkter i vissa fall.  
    Skogsentreprenörerna bedömde i högre grad än skogsägarna att de kände ett tvång att 
vara certifierade. Förmodligen på grund av att certifiering var ett krav för 
skogsentreprenörerna för att behålla sitt arbete. 
 
4.5 Kunskap om certifiering i grupperna 
Totalt svarade en större andel skogsentreprenörer än skogsägare att de hade tillräckliga 
kunskaper om certifieringarna. Hälften av skogsägarna svarade att de inte hade 
tillräckliga kunskaper. Detta berodde kanske på att skogsentreprenörerna i högre grad 
fick mer utbildning om certifieringarna.  
    Alla i skogsföretagsgruppen uppgav att de tyckte sig ha bra kunskaper om 
certifieringarna men att standardkraven ibland kändes svåra att kommunicera till 
skogsägarna och entreprenörerna (se Citat 2). Särskilt miljökraven upplevdes som 
krångliga. Om det fanns en kunskapsbrist hos skogsägarna skulle det ha kunnat 
förklaras med att informationen inte riktigt nådde ut. Som Keskitalo & Liljenfeldt 
visade i sin studie (2013) så kan kommunikationen påverkas av både medvetna och 
omedvetna aspekter.  
    En stor del av skogsägarna bedömde att de själva inte jobbade särskilt aktivt för att 
leva upp till certifieringskraven. Samtidigt ansåg majoriteten att certifieringskraven var 
lätta att leva upp till. 
    Hos entreprenörerna var det ungefär lika stor andel som ansåg att certifieringskraven 
var lätta som svåra. Även om skogsägarna och entreprenörerna överlag inte svarade att 
de frångick den gröna skogsbruksplanen (så att sämre naturvård blev resultatet) särskilt 
ofta tenderade entreprenörerna att göra det oftare än skogsägarna. Detta kunde hänga 
ihop med att entreprenörerna uppgav att tidsbrist var en nackdel med certifiering vilket 
också gjorde att gruppen i större grad tvingades frångå den gröna skogsbruksplanen. 
 
4.6 Slutsatser 

 Arbetets hypoteser (H1-H6, se 1.2.2.) kunde delvis styrkas, delvis avfärdas. 
Grupperna tenderade inte att i en hög grad förskjuta ansvaret till en annan grupp 
än sin egen utan var överens om att den som ägde marken bar ett miljömässigt 
ansvar (H1). Samtliga grupper såg någon nytta med att vara certifierad, om än i 
olika grad. Framför allt menade grupperna att certifiering innebar en medverkan 
till en miljömässig hållbar utveckling (H2). Skogsägarna och 
skogsentreprenörerna såg vissa nackdelar med certifiering. Bland annat tyckte 
båda grupperna att det blev mer dokumenthantering (H3). Skogsentreprenörerna 
värderade i högre grad än skogsägarna att certifiering kändes som ett tvång (H4). 
Hypotesen att den anställde på skogsföretaget såg en ekonomisk vinning, i och 
med att en dörr till en ny marknad öppnades med certifiering, kunde styrkas 
(H5). Hypotesen att skogsentreprenörer skulle ha större kunskaper om 
certifiering än skogsägare kunde delvis styrkas i den här studien (H6). 
Skogsentreprenörerna uppgav i högre grad än skogsägarna att man upplevde 
sina kunskaper om certifiering som tillräckliga. Hur det egentliga kunskapsläget 



  
 

 33 

när det gäller skogscertifiering ser ut behandlar inte detta arbete men däremot 
kan kunskapen hos en person påverka vilken nytta man ser med 
skogscertifiering. Har man mer kunskap om naturvärden än om själva 
skogsproduktionen är det möjligt att man certifierar sig av andra skäl. Att det 
finns både ekonomiska och miljömässiga skäl till certifiering har också Lidestav 
& Berg (2011) kunnat påvisa. 

 Svaren som gavs i arbetet påverkades kanske av att det var Södra som skickade 
ut enkäten. Visserligen stod det i informationstexten att respondenterna skulle 
vara helt anonyma i undersökningen så förhoppningsvis svarade de flesta 
sanningsenligt. Enkätsvaren påverkades eventuellt också av att det stod att 
svaren skulle användas i ett examensarbete i miljövetenskap. Överlag värderades 
de flesta miljömässiga svarsalternativ som höga i enkäten men detta kunde också 
bero på att grupperna genuint intresserade sig för miljöfrågor. I svaren sågs 
därför en större tendens mot intresse för naturvärden än mot själva produktionen 
i skogen. 

 De tre grupperna som undersöktes hade olika fokus. Skogsägaren var i huvudsak 
inriktad på sin egen skog. Skogsentreprenören hade sitt arbete i skogen som 
tyngdpunkt men såg också mer på branschen i ett stort perspektiv än vad 
skogsägaren gjorde. Personerna i skogsföretagsgruppen hade tydligt fokus på 
marknaden när det gällde de certifierade produkterna och vilket varumärke som 
skogsföretaget fick genom certifiering men hade också en förståelse för 
skogsägarna och skogsentreprenörerna.  

 Kunskapsbristen som skogsägarna ansåg sig ha skulle eventuellt kunna 
förbättras genom att en analys görs om hur man får ut information till 
skogsägarna på bästa sätt.  

 Flera miljöorganisationer, bland annat Naturskyddsföreningen, har framfört 
kritik mot certifieringarna. Certifieringssystemet PEFC utvecklades av 
skogsbranschen. Många miljöorganisationer, bland annat Världsnaturfonden 
Sverige, är kritiska mot PEFC. Certifieringssystemet ska visserligen vara 
oberoende men när PEFC ligger så nära skogsbranschen så finns det en risk att 
man sitter i knäet på skogsindustrin. 

 En statlig utvärdering av hur certifieringarna fungerar i praktiken skulle kunna 
göras för att förbättra certifieringssystemen. Att arbeta systematiskt med 
miljöfrågor i skogen måste ändå ses som något att arbeta för men självklart 
måste det ske på ett trovärdigt sätt, vilket det i dagsläget fanns skilda åsikter om. 
Även Schlyter et al. (2009) uppmärksammade att trovärdighet är en förutsättning 
för att skogscertifiering ska kunna fungera. 

 Resultaten i denna studie stärks av Hubert & Vladislav (2009) som fann att 
bidrag till en miljömässig hållbar utveckling, certifieringspremien och tillgång 
till en större marknad med certifierade produkter var anledningar till att 
certifiera sig. Det visade att det fanns en vilja att certifiera sig av moraliska skäl 
men också att premien kanske lockade skogsägare att certifiera sig. Tillgång till 
en större marknad med certifierade produkter fanns inte med som ett alternativ 
när det gällde fördelarna i föreliggande enkät men detta var något som 
skogsföretagsgruppen poängterade vikten av. 

 Ett uppföljande arbete till studien skulle kunna innefatta intervjuer med 
skogsägare och skogsentreprenörer i en större skala för att identifiera fler 
attityder till certifieringssystemen. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Enkät till skogsägare och skogsentreprenörer 

(Var vänlig kryssa i) 
 
Kön:                        Man                   Kvinna 
 
 
Ålder:                  18-35 år         36-50 år         50-65 år           66-   år 
 
 
Anknytning till Södra:                      Skogsägare            Skogsentreprenör 
 
 
Hur är du certifierad?          FSC        PEFC (skog)           Dubbelcertifierad                 
 
                                           PEFC (entreprenör)                 Har ingen certifiering                             
 
 
 

1. Bedöm (från 1-4 eller ”Vet ej”) hur viktigt du anser att certifieringssystem som 
FSC/PEFC är för att bedriva ett miljömässigt hållbart skogsbruk:  

                     
                              Inte särskilt viktigt                                                                      Mycket viktigt            
    
                                    1                      2                      3                         4                 Vet ej 
 
 
                                      
 

2. Bedöm (från 1-4 eller ”Vet ej”) i vilken grad dessa grupper bär ansvaret för ett 
miljömässigt hållbart skogsbruksarbete: 

 
                                                                Litet ansvar                                                              Stort ansvar 
 
Skogsägare                               1                     2                     3                     4           Vet ej               
 
Skogsentreprenörer                  1                     2                     3                     4          Vet ej                   
 
Skogsföretag (ex. Södra)         1                     2                      3                     4          Vet ej                 
 
Politiker (lagstiftare)               1                      2                      3                     4          Vet ej                 
 
Certifieringsorgan                   1                      2                      3                     4          Vet ej                 
 
 

3. Bedöm (från 1-4 eller ”Vet ej”) vilken ansvar du själv har för ett miljömässigt 
hållbart skogsbruk på din skogsfastighet eller i ditt dagliga arbete i skogen: 

                                                          
                             Litet ansvar                                                                          Stort ansvar 
 
                            1                       2                        3                       4          Vet ej                       

  

  

  

 

 

    

 



  
 

 II 

 
4. Bedöm (från 1-4 eller ”Vet ej”) hur svåra du anser att certifieringskraven för 

FSC/PEFC är: 
 
              Mycket lätta                                                                              Mycket svåra  

 
                   1                       2                      3                      4           Vet ej                                              

  
 
5. Hur goda kunskaper anser du att dig ha om de krav som ställs i FSC/PEFC? 
 
                Inte tillräckliga                           Tillräckliga                                
 
 
 
 
6. Hur aktivt arbetar du för att leva upp till certifieringskraven? 

 
                  Inte särskilt aktivt                     Aktivt                                        Väldigt 
aktivt  
 
 
 
 
7. Hade du strävat efter att bedriva ett miljömässigt hållbart skogsbruk även utan 

certifiering? (Om du idag har en certifiering) 
  
                   Ja                                              Nej                                               Vet ej 
 
 
 
 
8. Vilken av certifieringarna FSC och PEFC anser du är mest tydlig som en 

miljömärkning? 
 
                  FSC                                            PEFC                                        Vet ej 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ser du någon vinning med att vara certifierad med FSC/PEFC? 
  
                 Ja                                                Nej (Om Nej fortsätt till fråga 11) 

 
 
10. (Om Ja på fråga 9) Vilken vinning ser du med att vara certifierad?                                

Välj ett eller flera alternativ! 
                      Ekonomisk vinning                          

   

  

  

 

  

 

   



  
 

 III 

                    
                      Medverka till en miljömässig hållbar utveckling  
                       
                      Personlig utveckling (genom ökad kunskap om naturvärden osv.)      
       
                       Ordning och reda (dokumentation, lagefterlevnad)  
 
                      Underlättande arbete (med en tydlig grön skogsbruksplan) 
            
                      Annan vinning 
 
                      Om annan vinning, vilken?....................................................... 
 
 
  
 

11. Bedöm (från 1-4 eller ”Vet ej”) i vilken grad följande faktorer ger en fördel 
med att vara certifierad med FSC/PEFC: 

 
                                                            Liten fördel                                          Stor fördel 
 
Ekonomisk vinning                                1               2               3                4              Vet ej       
                    
Medverkan till en miljömässig              1               2               3                4               Vet ej       
hållbar utveckling      
                       
Personlig utveckling                               1               2               3                4              Vet ej        
 
Ordning och reda                                    1               2               3                4             Vet ej     
                            
Underlättande arbete                              1               2               3                4              Vet ej          
           
 
 
 
 
 
 
 

12. Bedöm (från 1-4 eller ”Vet ej”) i vilken grad följande faktorer ger en nackdel 
med att vara certifierad med FSC/PEFC: 

                                                
                                                        Liten nackdel                                         Stor nackdel 
 
Mer dokumenthantering                        1               2               3                4             Vet ej          
                    
Tidskrävande                                         1               2               3                4              Vet ej         
                       
Känsla av att någon annan har              1               2               3                4               Vet ej 
kontroll över verksamheten                       
                               
Ekonomiska kostnader                          1               2               3                4               Vet ej 

 

 

 

 

 



  
 

 IV 

 
Känsla av att man måste vara                1               2               3                4               Vet ej 
certifierad.            
 
Annan faktor som kan ses som en 
nackdel……………………………………………………………………………………
…… 
 
 
 
 

13. I hur stor utsträckning brukar du frångå den gröna skogsbruksplanen så att det 
leder till sämre miljövård? 

 
Aldrig                                                               Ofta 
 
1                  2                     3                  4                               Vet ej 

 
 
 

 
 
 
Övriga 
kommentarer………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 V 

Bilaga B Intervjufrågor till anställda på Södra Skog 
 
1. Vilken betydelse anser du att certifieringssystem som FSC och PEFC har för att 
bedriva ett miljömässigt hållbart skogsbruk? 
 
2. a) Vilken/vilka grupper, anser du, bär ansvaret för ett miljömässigt hållbart 
skogsbruksarbete i Sverige? 
     
    b) Vilken av dessa grupper bär, enligt dig, mest ansvar för ett hållbart skogsbruk: 
konsumenter, skogsägare, skogsentreprenörer eller skogsbolag? 
 
3. Hur och på vilket sätt bär dessa grupper ansvaret för ett miljömässigt hållbart 
skogsbruksarbete i Sverige? 
 
4. Vilken påverkan har du själv för ett miljömässigt hållbart skogsbruk i ditt dagliga 
arbete och i din kontakt med andra anställda på Södra? 
 
5. a) Hur svåra anser du att certifieringskraven för FSC/PEFC är? 
 
    b) Hur svåra anser du att miljölagkraven för skogsbruken är att leva upp till? 
 
6. Hur goda kunskaper anser du dig ha om de krav som ställs i FSC och PEFC? 
 
7. Vilken eventuell vinning (kan vara en eller flera) tror du att följande grupper ser med 
att vara certifierad enligt FSC/PEFC? 
Skogsägare: 
Skogsentreprenörer: 
Skogsföretaget (Södra): 
 
8. Vilken eventuell fördel (en eller flera) ser du med att vara certifierad med 
FSC/PEFC? 
 
9. Vilken eventuell nackdel (en eller flera) ser du med att vara certifierad med 
FSC/PEFC? 
 
10. Vilken/vilka attityder uppfattar du att skogsägare har till FSC/PEFC? 
 
11. Vilken/vilka attityder uppfattar du att skogsentreprenörer har till PEFC? 
 
12.  Finns det något annat verktyg som är effektivare för att nå ett hållbart skogsbruk 
enligt dig? 
 
 

 
 
 



  
 

 VI 

Bilaga C Intervjufrågor till WWF Sverige 
 
1. Hur svåra anser du att kraven för att bli certifierad med FSC respektive PEFC är i 
Sverige idag? 
 
2. a) I vilken utsträckning efterföljs de gröna skogsbruksplanerna enligt din 
uppfattning? 
 
     b) Upplever du att det finns någon grupp/kategori skogsägare som är bättre eller 
sämre på att leva upp till skogsbruksplanerna? 
 
3. Vilka fördelar ser du med skogscertifiering? 
 
4. Vilka nackdelar ser du med skogscertifiering? 
 
5. Vilka olika vinningar tror du att skogsägare ser med att vara certifierade? 
 
6. I vilken grad har skogsentreprenörer den kunskap som krävs för ett hållbart 
skogsbruksarbete enligt dig? 
 
7. a) Vilken/vilka grupper bär det huvudsakliga ansvaret för ett miljömässigt hållbart 
skogsbruksarbete i Sverige enligt din mening? (Motivera gärna!) 
 
    b) Vilken av dessa grupper anser du bär mest ansvar; konsumenten, skogsägaren, 
skogsentreprenören eller skogsbolaget? 
 
8. a) Hur anser du att ett miljömässigt hållbart skogsbruk kan nås i Sverige? 
 
    b) Ser ni på Naturskyddsföreningen något annat alternativ eller komplement, till 
certifieringar, som skogsägare skulle kunna arbeta med för att nå ett hållbart skogsbruk? 
 
9. Hur arbetar Naturskyddsföreningen för ett miljömässigt hållbart skogsbruk? 
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